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Introdução

sócio-

evidencia com maior contundência na área educacional.

Conseqúentemente, atravessamos uma época de "c-iZie de
em entre—

única
e exclusivamente, através da linguagem (Lingtiística, Matemática

mínimo de informações que permite ao
homem uma visão fundamentalizante de si próprio e do seu espaço
vital.

quanto
Letras.

prejudicar o aprendizado na área humaníssobremaneira,Isso vem,
tica.

A nova Lei de Diretrizes e Bases de 1961, quase supri_
miu o ensino de Línguas no Brasil, ao torná-lo facultativo nas es
colas de primeiro e segundo graus. Essa resolução veio prejudi-

currículo dos alunos houve então uma massificação do ene,
sino profissionalizante

ou Lógica...) que se adquire todo o conhecimento básico, conside

car a

car o

rando-se este como o acervo

cultural. Quanto a esse último aspecto, é inegável que a crise se

so preocupa sobremaneira os educadores, haja vista que é,

Além disso, o estudante, tanto de nível médio

bito da leitura. Mesmo as matérias chamadas "de.c.oftatÁ.vaò” são da

O Brasil atravessa uma grave crise de sua História. A

em todo o País. O estudante deixou o hã—

crise é política, económico-financeira e, por extensão,

vistas, artigos e outros meios de comunicação, costumam classifi
£Zngu.agem". Lingtlistas, escritores, críticos de arte,

atual geração discente como uma " ge.Jta.ç.a.0 z>em pata.v/ta.6". Is

de nível superior, não tem como prioridade o estudo das
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de
falta de esforço para a leitura, pa

Porém, professores da área humanística vêm desenvol
vendo hã alguns anos, trabalhos junto às escolaseàs Secretarias
de Educação dos seus Estados para a criação de Núcleos de Língua
e para a inclusão desse estudo no currículo dos alunos.

Num momento em que o ensino de línguas e st-rangei ras
ta"

na—se importante buscar todos os meios de aprendizagem para que o
novo código lingúístico exposto ao jovem alcance as metas pre-

isto é, que o ensino de línguas estrangeiras torne-se emvistas,
sua dimensão formativa um elo de desenvolvimento, pelo aluno, das
" e.i>taaté.gta& de. apae.ndZzage.rn", ou para o aumento de sua capacida
de enquanto aprendiz.

Para a implantação do estudo de .línguas no maior núme
ro de escolas públicas brasileiras, cabe ao professor desta ãrea

formação dos jovens.

um ensino profissiona
lizante, o que tem, conseqtlentemente, causado efeitos danosos ã
própria linguagem. Hoje, infelizmente,
jovem tem dificuldades de expressar o seu pensamento de forma co

conhecimento da importância do ensino das línguas estrangeiras na

básico tem sido preterido para dar lugar a

o que se constata é que o

ra escrever, normalmente para o que diz respeito às Letras.

mudanças necessárias e os educadores se posicionem a favor do re

Na escola do primeiro e segundo graus, o conhecimento

por um crescente prestígio enquanto disciplina escolar, tor-

das de forma sistemática, habituando o aluno ao que chamamos 
"paegaZça me.nta£", isto é, a

pressionar mais os órgãos competentes, a fim de que se efetivem
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liaridade com a linguagem.

é que a maioriaTendo em vista corrigir esta anomalia,
dos educadores está encetando esforços no sentido de que a língua

um efetivo material para o "dZócuA.4 0 do conhecZ

mento". Exatamente nesse ponto é que os professores de língua es
naturais

obstáculos, nívelcaracterizados, principalmente nas escolas de

ausência de equipamentos e carga ho

es
trangeira vêm estudando a possibilidade de se aplicar a este ní
vel de ensino as técnicas do chamado francês instrumental.

Tal método, que se afasta de certa forma do velho es-
integrado no

sentido de transformar a língua estrangeira ensinada num instru

O objetivo dessa "utZZ.Zda.de" é transformar a língua em

da
língua francesa.

um
instrumento de trabalho que dará até certo ponto ao ensino uma co
notação prática servindo porém para uma adequação aos objetivos
precípuos dos alunos.

A metodologia instrumental jã possui contornos próprios

se transforme em

rária insuficiente para os alunos, os professores de língua

um instrumental para os diversos " dZò cu/iò ot>" , científicos, infor

médio, por turmas numerosas,

mento de trabalho, dando-lhe uma dimensão utilitária.

quema " tn.adue&o - Qn.amatZca." , representa um esforço

A linguagem será, em seus aspectos substantivos,

ordenada, clara e precisa, face, obviamente, ã sua falta de fami

. trangeira mais se têm destacado. Realmente, apesar dos

mativos, didáticos, sem contudo dispensar o alcance cultural

utZZ.Zda.de
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e
obrigato-o

riamente ã tradução. Esse método é para um publico que quer ter
acesso a uma língua dispondo de pouco tempo para o seu aprendiza
do.

Por acreditarmos que esse método é para nós um traba
lho que terá resultados compensatórios a nível de aprendizado no
primeiro grau, procuramos desenvolver nossa pesquisa dentro des-

Nosso trabalho de dissertação constará de duas partes
— uma teórica; a outra prática: elaboração de d o s s i ê s.

lizar o ensino de língua estrangeira no primeiro grau (francês)
com o apoio no método instrumental. A princípio abordaremos expe

escolas
Partindo desse aspecto, fo-

com
especificidade para os adolescentes das nossas escolas.

Um outro capítulo se constituirá de uma pesquisa so
bre a motivação da língua estrangeira — francês
colas, que vem se ampliando dentro de determinada população de a
lunos.

Em seguida, faremos uma abordagem do trabalho instru
mental do texto.

define com bastante clareza o seu objetivo primordial, ou seja, 
de propiciar a compreensão do texto sem se recorrer

sa ãrea.

em nossas es

oficiais de primeiro grau, no Cearã.
riências obtidas com métodos anteriores, utilizados nas

No desenvolvimento da parte teórica, procuramos viab^

calizaremos a importância da leitura para todos os níveis e
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todologia do Francês Instrumental.

tendo proposições para a aplicação em sala de aula.
No capítulo final, serão apresentados os doss i ês con-

Em outro capítulo serã efetuado um estudo sobre a me-
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copítulo



7

Considerações Preliminares1
O ENSINO DO FRANCÊS NO PRIMEIRO GRAU

das as camadas um veículo de estudo muito importante.

Nas camadas sociais mais elitizantes,
lar francês e tocar piano. Não havia sequer uma moça da socieda-

"Sac/ie-
Copu-A." ,

sa.

grande maioria escritos em língua francesa.Es
ascendência do ensino francês teve seus "anoz> douti-adoA" nas désa

40 e até mesmo 50.cadas de 30,

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma invasão de to
só em nosso país,nãoda uma cultura americana,

do.

Charles Berlitz escreve:

e outros internatos e semi-internatos de formação france

No princípio deste século, o francês tornou-se em to-

rãrios eram na sua

mas em todo mun-

o ”^£no" era fa

Os livros científicos, técnicos, lingtlísticos ou lite

"Veóde a Segunda Gueua Mundtat, o Rancei vem óo^/ven 
do tat tnvasão de. patauKaà tngteòaò (1.500 emuóoeoK 
ftente e um totaí de 2.600 de aeortdo com uma pe-òqutòa 
^.eeente de dZcZonã.st.Zo6 ^anceóeó) que aó autosi-Zdadeó 
ZZngdZótZeaó ^ftance&aò e&tão eonòtantemente envoZvZ- 
daé em tentatZvaó de manter. o ^ftancêó ^aneêó. £ h.Zò_ 
toA.Zeamente ZnteA.e-6 6 ante ob^en-vast que o ^A.ancê-0 con- 
tA.ZbuZu — atsiavéó da conquZóta nostmanda da 1 ngtateA.

de que não fosse enviada a estudar em colégios do tipo

francesa.Es
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aó pa-

a visão de inundo norte-americana influen-Atualmente,
cia para um crescente estudo da língua inglesa, devido ao desen
volvimento tecnológico do país, aos cursos de computação e aos
textos científicos relacionados com essas áreas, além da influên

feito em todo mundo com moeda américacia do mercado financeiro,
na.

Ê ainda Charles Berlitz, no livro As Línguas do Mundo,
quem observa que:

11

(1) BERLITZ, Charles. As Línguas do Mundo, p. 255. Editora Nova Fronteira. Rio 
de Jane i ro , 1982.

(2) BERLITZ, Charles, op. cit., p. 255.

ra — com cerca de 40 a 50 por cento de todaò 
£avrat> tngteóaó, meu que a reação dot, ^rance&ei ã tn 
vaòão dau patavraò tngteócu é ama reòlutêncta cheta 
de determtnação"

A língua inglesa passou a dominar com muita força nos

e can

va que perdura até hoje.

... o tngtéu pode her uòado para &e attngtr a grande 
matorta de todoó ot> povo-i da Terra, na Áóta e Áfirtca, 
bem como na Europa, tnctutndo aó Ithaó Brttãntcaò e 
a& Amertcaò. Pode também éer empregado para comuntca 
ção e cooperação mundtat entre agentes operactonati, 
dtrtgenteò, grupoi e parttdoò potZttcob de dt^erenteÁ 
nactonattdadcò. Então, apéu a tmportãncta revotucto- 
nãrta h.tótÕrtca do ^rancêó, do atemão, do /lulíío e do 
chtnêi, agora o tngtê-i paòóou a òer comtderado o t- 
dtoma da revotução tnternactonat".2

no "rock", no mascar do chiclete, na "avatanche" de músicas
tores norte-americanos, que traziam para nós o delírio de uma no

usos e costumes de um povo. Era no vestir, no calçar, no cabelo,
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Embora o enunciado de Charles Berlitz pareça uma apo
logia ã língua inglesa, é também um "a£e/iXa" aos lingtiistas, pa
ra o que ele chama de "^euoZuçao ZníeA.nacZona£" de uma língua, em
detrimento de outras.

Existe toda uma motivação dos jovens para o aprendi-

sino de outras línguas estrangeiras.

Dentro dessa realidade, ê que professores de Francês

Seminários e Encontros, a fim de incrementar o aprendizado da lín

e Casas de Cultura vinculadas a órgãos do Go-Aliança Francesa
verno.

Conseqtlentemente, é importante, para todos os professo
de Francês, mostrar a relevância do ensino deste idioma na vires

são de uma outra cultura, abrangente em todas as

A França foi e é considerada por sua relevância cultu

tudo o que se relaciona ãs ararquitetura, literatura, enfim,ra,
tes — ainda hoje tem grande influência nos meios sócio-econômi-
co-culturais.

Ao longo de toda a história antiga, medieval e moder-
continuana, a

ser na época contemporânea; mudando através dos tempos os meios

zado do Inglês, colaborando ainda mais com a defasagem para o en

suas áreas.

de que faz uso para se instrumentalizar, mas servindo invariável

se mobilizam cada vez mais, nas suas Associações, nos Congressos,

a França esteve sempre ligada ãs artes, e assim

gua francesa, em estabelecimentos da rede escolar, Universidades,

ral um país que, exportando sua arte milenar — pintura, escultu
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mente a esses mesmos fins.

Relativamente ã tecnologia, observa-se que a da Fran-

ses.

Exatamente nesse ponto é que o jovem, o adulto, devem
ampliar seus conhecimentos, não só no aprendizado da língua in
glesa, como também no aprendizado de outros idiomas,
francês.

Para que o estudo de outras línguas tenha ascendência
órgãos competentes vem traba

lhando em prol do seu desenvolvimento.

Em muitos estados brasileiros vêm—se aplicando o estu
do de Línguas, com a criação de Centros, de Institutos e com a sua
implantação nas escolas públicas, particulares e canais de TV Edu
cativa. É uma forma de dar oportunidade àqueles mais carentes.

Com esse objetivo é que propomos, para o ensino do Fran

mental; face também às dificuldades encontradas com o ensino de
métodos mais tradicionais em nossas escolas.

em todas as camadas educacionais,

uma das mais avançadas e modernas, dentre outros pa_íça também é

Por acreditarmos que esse método é para nós mais prá
tico e utilitário que os outros jã utilizados, é que iremos ela
borar uma apostila com dez dossi ês, contendo textos de acordo com

cês no primeiro grau, o recurso a aspectos da metodologia instru

a faixa etária dos alunos de primeiro grau.

no caso o
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A princípio a elaboração de uma apostila para o Fran-

de 1980, o Francês e o Inglês foram implantados em trinta e seis
escolas da rede oficial de ensino na cidade de Fortaleza, Estado

caráter obrigatório, a saber: nas 5?s e 6?s séries,
o Francês.

Depois de ter utilizado os livros Le Français
(Mauger Rouge), e após ter introduzido um outro, La France

tanto
informativos quanto recreativos, que se coadunassem melhor com o
aprendizado da língua francesa em nossas escolas. Daí os motivos
que nos levaram ã decisão de tomar, como tema do nosso trabalho,
uma metodologia de inspiração instrumental no primeiro grau.

Analisando a situação dentro das escolas, verificamos
que o professor não tem condições para o uso adequado de um méto
do audiovisual ou outro correspondente. Esse fato deve-se, em pri
meiro lugar, ao número de horas-aula que não possibilita
sempenho integral do professor-aluno (2 horas-aula por semana) co
mo também aos recursos financeiros que são muito escassos e ao nú

difi
cultando assim a realização de um trabalho eficiente.

cês no primeiro grau se justifica pela carência de manuais em lín 
gua francesa correspondentes à realidade nacional. A partir do ano

(3) MAUGER, G. Le Français et la Vie. Editora Hachette, Paris.
(4) GUILLOUX, Roqer et alli. La France est ã votre Portée. 2? edição, Recife, 

1982.

est ã votre Portée, de Roger Guilloux1* por cinco anos consecuti-

mero de alunos por classe, que é de quarenta a cinquenta,

o Inglês; nas 7?s e 8^s séries,
do Ceará, em

Vie3

vos, sentimos a necessidade de elaborar dossiês de textos

et la

um de-
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disse:

O professor deveria considerar cada grupo, observar ca
da estudante na sua realidade e, na medida do possível, colocá-
lo no centro do trabalho pedagógico.

Embora o enunciado de Michel Launay se aplique certa
mente a situações escolares (quase) ideais,
da do possível, procurar nos aproximar ao máximo desta coopera
ção aluno-professor.

dos
estudantes não terão oportunidade de falar uma língua estrangei-

de mensagens escritas.

Nosso propósito visa aplicar a metodologia instrumen
tal ao ensino da língua francesa nas escolas de primeiro grau da
rede oficial de ensino do Ceará.

Assim sendo, é com esta proposta de ensino que iremos
preparar e adaptar textos adequados, atuais, ricos
tipográficos e recreativos, que atrairão a atenção e curiosidade

’’L'êc.o£e. &e.fia ce.nXA.ée AuA. coopé-taíZon de £'en^ant 
Q.Í. de £'adu.£Ze ou de £'éXu.dZanZ eí da p-^io^eóóeu^. L’ 
e.nie.x.gna.nt e-t £'e.vu e.d..gné. a.ve.c. Jte.u>v cuide fi.eeÃ.pfioque, 
c.0nA&tUsíA e.n.Z enòembZe íeuftò poíi-ibi.íÁ.té&" .

nós devemos, na medi

Michel Launay5

Dentro da nossa realidade, sabemos que a maioria

ra, mas terão condições de um melhor aprendizado na compreensão

em elementos

(5) LAUNAY, Michel et alli. Réflexions brésiliennes sur la Charte de 1'École 
Moderne, p. 95. Texto de A páginas dividido em 10 pontos. Foi elaborado e 
adaptado pelo Congresso de Pau, do L'lnstitut Coopératif de 1'École Mo
derne" (pédagogie Freinet), em 1963-
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do aluno para um melhor desempenho na aprendizagem de uma língua
estrangeira, no caso o francês.

a compreensão da parte dos jovens a quem eles se destinam, ou se

Além disso, esses textos apresentarão características
semânticas muito semelhantes nas duas línguas, facilitando muito

ja, alunos de primeiro grau.
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1.1 REALIDADE DA LEITURA NO PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ

"Um paZó ie. ^oa.ja com homcnóMonteiro Lobato escreveu:
de acordo com o dito popular,

que não lê.

Segundo considerações feitas pelo educador Ezequiel T.
especifica

ria da nossa população;
bato fica colocada no "pZa.no do ZdcaZ" , do imaginário, do sonha

dade do comer para sobreviver e do ler para atualizar-se.

Dentro dos mesmos parâmetros estâ o Nordeste e,decer
numa situação mais agravada por se tratar de uma regiãota forma,

mais pobre e menos privilegiada.

A realidade da educação no Estado do Cearã e
o Nordeste ê, pois, semelhante ou mais grave do que a reinante no

de
estudar em boas escolas públicas e particulares

ter acesso aos livroste,

A maioria do povo cearense, principalmente aquele que
vive no interior lati
fundiários lutar
pela sobrevivência. Como um assalariado que mantém o seu(s) fi—

pode-

o Brasil é um país

e a uma boa leitura.

a frase dita por Monteiro Lo

dor, pois o homem trabalhador brasileiro vive na luta pelo seu ga

e fazendeiros — só tem uma única preocupação:

nha-pão, não tendo condições mínimas de escolha entre a necessi-

mente ligada ao trabalhador de pouca renda, que represente a maio

lho(s) em escolas do Governo, ou o trabalhador da "Koça",

e, por isso,

Brasil inteiro. Um mínimo da população pode se dar ao "Zu.xo"

da Silva, a crise do livro e da leitura no Brasil é

e ZZvfLOò". Mas,

e, por conseguin

excluindo, evidentemente, a classe de

em todo
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ria financiar a compra de livros? É premente a necessidade que têm
subsistência

de suas famílias, que às vezes, não chega a ser assegurada.

poder
de aquisição elevado, e que podem formar suas bibliotecas parti

ra si
tituem uma minoria.

fastadas do livro porque a TV assumiu um papel de liderança to
tal em todas

forma-conscientização dessas crianças e dos jovens, para auma
ção e recuperação de hãbitos de leitura no âmbito da família e da

na realidade,escola. Mas,

diaria-

teúdo cultural mais relevante.

Lembre-se ainda que as classes dominantes (governo, em

lecem uma cadeia nacional de publicidade para

determinados livros didãticos utilizados nas escolas de primeiro

grau,

rentes.

a criança brasileira (não só

a compra e venda de

a cearen

as camadas sociais. Conseqtlentemente, deveria haver

um potencial maior de aprendizado nesses grupos de alunos mais ca

Porém, hã razões outras. Mesmo aqueles que têm

se) estã "ZntorZcada" com uma quantidade numerosa de programas in

Por outro lado, as crianças estão também por demais a

especialmente da rede oficial de ensino. Mas, esses livros

e para seus filhos. Entre estes, há os que lêem, mas cons-

presãrios, editores), por interesse puramente mercantis, estabe-

fantis na televisão. Um "pooZ" de emissoras leva ao ar,

culares, em alguns casos, não demonstram interesse na leitura pa

poucas inovações pedagógicas têm a acrescentar, bloqueando assim

mente, cerca de doze horas de programação infantil, sem um con-

essas pessoas de se voltarem exclusivamente para a
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II

escola que o indivíduo procu
ra dar os primeiros passos para a alfabetização, para o mundo das

o Governo deveria investir mais na educação do ensinoletras, se
cundãrio, propiciando ao aluno um maior número de escolas públi-

e condições favoráveis de aprendizagem como também um conteúcas
do didático mais abrangente a todos os níveis e classes sociais.

Conforme parecer do escritor mencionado, deve haver um
preparo profissional do professor para que este atinja
desejadas no ensino da leitura, que nada mais é do que conduzir

o aluno a se posicionar perante o autor do texto, dando ao aluno
—leitor um posicionamento crítico e uma chance de interpretações

possíveis.

existem vários motivos que levam o professorPorém, a

orientar o aluno de forma diferente no ensino da leitura e inter
Um deles é o próprio currículo espretação de textos nas escolas.

colar que assim o determina, isto ê, o professor trabalha segun

da

própria Secretaria de Educação do Estado.

e 
mando 

te.-

(6) DA SILVA, Ezequiel T. Leitura e Realidade Brasileira. Editora Mercado A- 
berto, p. 99. Porto Alegre, RS, 1983-

do as normas e programas elaborados, de acordo com o sistema

A verdade é que, se é na

... a tícota' toH.nou.-6e e atnda e a pH.tnctpat tn&tt 
tu.tç.ão h.ca ponAãvet peto enòtno doA mecantòmoA [ten. 
eAcH.eveH.) que. peH.mttem o aeeAAo da cH.tanç.a ao 
da e&eH.tta ou. aoA H.egtAtH.06 da chamada ' cu.ttu.H.a 
tH.ada . 6

De acordo com Ezequiel T. da Silva:

as metas
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relação professor-aluno deveria exis-
para a leitura, como acontece

com o próprio livro didático, mas sim, o professor conduzindo o
aluno-leitor para outras interpretações do documento escrito. Na
maioria das vezes há um desinteresse total por parte da classe,

"ve.£h.o" esquema de
a Zdt-ca ce.ntA.aZ do te.x.to" , método desusado e repetitivo.

Outro fator predominante, que acentua ainda mais o de

nossas
bibliotecas escolares (muitas delas inexistentes)
condizente com a faixa etária de nossos alunos de nível de 19 e
29 graus.

Na cidade de Fortaleza, creio em todo Estado do Ceará,
nenhuma das escolas oficiais apresenta em seu currículo aulas de

Os
pedagógicaprofessores de Português se limitam a seguir a linha

muito esteriotipada das provas de Vestibular, causando efeitos da
ser abordada e estudada — postu-nosos

pontuação, acentuação correta, exclamação, interrogara de voz,
níveis:seusçao

compreensão da leitura, 2. compreensão dos pontos principais,1 .
3.
tica no texto.

e/ou particulares, onde precisamos reforçar o "contcãdo humanlò-

teúdo de criatividade, voltando-se ao

ã leitura como matéria a

sinteresse dos alunos no tccante ã leitura, é a falta em

Entretanto, na
tir não uma " Znte.A.pA.e. tacão ãntca"

duais, como também, de milhares de escolas brasileiras, públicas

compreensão detalhada d.o texto e, por fim, a função da gramá-

Porém, a deficiência não é só das nossas escolas esta

visto que se torna exercício de reprodução, sem existir um con

de um acervo

leitura e um incentivo para o trabalho de análise do texto.

sem falar do trabalho do texto em todos os
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naZ", em palestra na abertura de um Seminário sobre o ensino do

to, mas
de todo Brasil, deveria ser bem maior.

brasileiros
infelizmente não chega ãs escolas, por falta justamen

te de serviços bibliotecários adequados para a distribuição jun
to a alunos e professores.

o estímulo para a

é boa, mas

las do Cearã é deficitária, necessitando de uma revisão por par-

leitura nas escolas, não só do Ceará,

ZZco" das disciplinas, na "be.ndZía gJia.de. c.u.stJLZc.u.Za.ti." dessas esco

ni em seu artigo: "0 PZu.JiZZZngllZómo numa nova. PoZZtZe.a. Edu.ca.cZo-

te dos educadores no programa de ensino desses alunos. Entretan-

A produção de livros, jornais e revistas

las, conforme escreveu com muita propriedade o Prof. ítalo Caro-

Vimos, assim, que a leitura como disciplina nas esco-

(7) CARONl, Ttalo. “0 PI ur i 1 i nglli smo numa nova Política Educacional11, in 0 En 
sino do Italiano em São Paulo: Objetivos e Perspectivas, p. 7. Gráfica A 
Tribuna, USP, jan. 1988.

Italiano, realizado na U.S.P. em maio de 1987.7

gJia.de
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1.2 COLOCAÇÃO DO PROBLEMA

haja vista os Simpósios, Seminários e Congressos em âmbito local,
regional, estadual e nacional. No Nordeste,

dos em falar outra língua e conhecer sua civilização. Para isso,
órgãos como as Universidades Federal e Estadual, mantém vincula
dos Cursos de Francês, Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão, como
também Esperanto e Português.

plantado a nível de primeiro grau nas escolas oficiais do Gover-
ensino da língua inglesa e francesa. Houve, por parte de pro

fessores, pesquisas em todos os Colégios da Capital, e posterior
estas línguas foram aceitas em trinta e seis das demais esmente,

colas.

método para o ensino do Francês na rede escolar do primeiro grau

Ceará. Esta proposta surgiu com base na reflexão sobre probleno
identificados pelo uso de manuais utilizados a partir da in-mas

clusão dessa disciplina no currículo dos alunos. método
consistirá na criação de dos s i ês com aplicação da pedagogia do
francês instrumental.

O que justificaria o uso de um método que fosse dife
rente daqueles que vêm sendo utilizados até hoje?

O ensino de Língua Estrangeira no Brasil tornou-se ob 
jeto de pesquisas e estudos por parte dos educadores desta área,

especificamente no Es
tado do Cearã, tem sido grande a procura por parte de interessa-

no o

No presente trabalho, vamos analisar e propor um novo

Procurando dar oportunidade aos mais carentes, foi im

O novo
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Nas escolas oficiais, onde o material e o

professor dispõe apenas de giz e quadro negro, a criatividade tem

que ser um fator primordial para se conseguir exercer influências

, por conseguinte, um crescimento paralelo entre

interesse e aprendizado.

ao
"modui vd.ve.ndd." dos jovens de outras culturas.

A leitura de textos "tevei" terá larga ascendência so

como também irá influenciar no seu desempenho linbre o estudante,

gúístico, dando prioridade ã compreensão escrita.

Como disse Gérard Vigner:

É importante não esquecer que a utilização do método

Instrumental, que visa basicamente ã compreensão escrita da lín-

Du Texte au Sens, p. 12. CLE International Paris,

é escasso

sobre o aluno e

(8) VIGNER, Gérard. Li re: 

1979.

Além disso, os doss i ês propostos, extraídos de revis-

"On a pu noteA. en e^et qu'un gA.and nombA.e d’ éZèveô e- 
tuddant &A.anç.adi n' auA.adent jamadi de contacte dd 
A.ecte avec dei tocuteuA.i ^A.ancoph.onu en idtuatdon de 
commundcatdon oA.ate en £ace a faace, et que, dam bden 
dei cai, te contact ie ^eA.adt undquement paA. te. moyen 
de textei eeA.dte . It appaA.adnadt donc ptui utdte de 
dev etoppen. t' aptdtude d ta compA.eh.eni do n dei textei 
ecAtete que t'expA.eadon oA.ate, tette que tei meth.odei 
d ' appA.entdaage auddo-vdiuettei te pA.econdient enco
re" . 8

mais a atenção do aluno, no que diz respeito ã civilização e

tas especializadas para a faixa etária ginasial, atraem por de-
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ní
vel de aprendizado na língua estrangeira como também na língua ma
terna.

ensino da língua
estrangeira seja capaz de familiarizar o estudante com

dando-lhe maior praticidade e aplica
bilidade.

É preciso, portanto, fazer com gue o

escrito e sua compreensão,

gua, abrirá novos horizontes de técnicas de leitura, não só a

o código
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1.3 EXPERIÊNCIA dos métodos anteriores

Como dissemos, houve a implantação do Inglês (5?s e 6?s

do Francês (7£s e 8?s séries), a partir de 1980, em al
gumas escolas.

utilizadoCom o livro Le Français et la Vie durante
notou—se uma queda no aprendizado devido ao desinterestrês anos,

motivadasse por parte dos alunos; apesar de aulas serem comas
para

atingirmos a meta desejada.

livro Le Français et la Vie, se destina a
um público com disponibilidade de tempo maior que os dois anos em
pregados para o aprendizado dos alunos das 7?s e 8?s séries do pri
meiro grau no Ceará.

Na realidade,
inteiramente diferente do seu livro anterior. pois,também nós,

colado ã realidade francesa, dirige-se essencialmente ãeste, a-
quisição das estruturas lingtlí sticas automa
tismo da expressão oral e escrita dos alunos.

O manual do estudante vem acompanhado de

audiovisual (filmes, desenhos, quadro de feltroe figurinhas), po
dendo também ser utilizado apenas o livro,

e ã sua fixação no

se os professores pre

Nosso trabalho surgiu de experiências próprias em sa-

seu autor, G. Mauger, o considera, como

exercícios orais e de conversação, isso não foi o bastante

De fato, o

grau, das escolas oficiais do Estado do Ceará.
las de aula, junto a um público específico de alunos de primeiro

séries) e

um material
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ferirem manter um contato direto e pessoal com os alunos de sua
além do livro

ê composto também de um Guia Pedagógico para o profes—do aluno,
sor. O livro do aluno é constituído de uma introdução fonética,
de 28 lições, e de documentos fotográficos.

A introdução fonética é apresentada em duas partes in
tituladas:

" Líò ionó Q.Í tz mot": apresentação metódica dos diferentes foa.
nemas do francês com a ajuda de palavras chamadas pelo autor

" £ c.chadaA " .de

b.
estruturas de frases.

Cada uma das lições apresenta um diálogo de base, qua

Os documentos fotográficos são reflexos da vida fran-

ferente da sua.

mas ,
aprendizado

cado ãs aulas.

com poucas possibilidades do professor conseguir um

luno e as turmas numerosas, quanto pela exigtiidade do tempo dedi
homogéneo, tanto por diferirem o grau de aprendizagem de cada a-

cesa, permitindo ao aluno um contato direto com uma realidade d_i

Como dissemos anteriormente, é um método diversifica-

dros estruturais, exercícios orais e escritos e variedades.

do, mais moderno que o anterior, do mesmo autor G. Mauger,

"Le.A óoni <Lt ta phftaAe.": reprise dos mesmos fonemas dentro de

classe. Este "Maugei Rouge.", como assim é chamado,
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No que se refere aos componentes do material didático,
têm

a oferecer para que o professor possa desenvolver um trabalho de
maior eficácia pedagógica, baseado no método propriamente dito.

de outros métodos au
re

em parte, aos exercícios orais e de conversação.correndo,

livro é concebido especialmente para um público que
deseja aprender o francês escrito e falado. Contém,ainda, estru-

aluno do curso ginasiano, que não tem ainda um conhecimento com
pletamente formado na norma culta de sua própria língua materna.

Conseqtlentemente, procuramos nos reunir com outros pro
com a presença do Consultor Pedagógico do Nor

deste, do Consulado de Recife, Sr. Roger Guilloux, optamos pelo
livro La France est à votre Portée, um trabalho elaborado por pro
fessores de francês do primeiro grau das escolas oficiais de Re
cife, coordenado pelo referido consultor.

Porém, esta experiência também não foi das mais provei^
dif í-tosas,

se.

Dentro desse quadro, o trabalho do professor tornou-
se difícil, pois o aluno, sem uma estrutura bem formada para o es

e de difícil compreensão para o

as escolas pertencentes ao ensino público pouco tinham e/ou

Nci verdade, fizemos "un mítang e."

nunciamos, o

pois, segundo a opinião dos alunos, os textos eram

diovisuais, sem entretanto, utilizarmos filmes ou figurinhas,

O resultado não foi bem o esperado: além do que já e-

fessores da área e,

turas gramaticais muito "pe.ia.da.4"

ceis e longos, tornando-se assim de pouco interesse para a cias-
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tudo de uma segunda língua, teve níveis decrescentes de aprendi
zado .

A elaboração desse livro, baseado numa metodologia do

visto
textos não atraíam a atenção e inte

resse dos alunos.

Como incentivar então uma turma de adolescentes caren
alguns cheios de problemas? Eis aí uma questão que muitas

Como introduzir a língua francesa consideradavezes fizemos. de
"e-Lcte” , entre alunos que têm a escola como uma "vã£vu£a de. eôca

para o seu horãrio de merenda escolar?!Como tornarpe."

do francês mais útil e mais prático, para turmas mistas e hetero
cujos gostos se difundiam até mesmo no olhar incrédulo degêneas,

certos pais ignorantes, que nos agrediam dizendo que o ensino de
influi na própria formação moral delínguas, sobretudo o francês,

seus filhos?

Com tantas reflexões e questionamentos, resolvemos le
revistas como: "Quo£ de.

alunos acharam as revistas muito interessantes, surgindo pergun-
te.x.£oó

pfiã gente.?",

no caso,; se referia ao artigo "Pou-iA ”bfitncadetfia"gente?".

" Paóz>e- Pofitout" .fie. et pou.fi Ptfie" da revista

"Pofi que. a éenãofia não conta ez>óaó eòtofitnhaó pfiã gente.?", rela-
que estavam em al

guns números das revistas.

e "Motò-Cfiodó éi " ,

var, como ilustração para a sala de aula,

ensino instrumental, não alcançou os objetivos desejados, 

que, como jã foi dito, seus

tes, e

cionadas ãs estõrias do tipo "Bande Peóòtnée"

"PofL que a Aenhofta não [az eôòa ' bfitncadetfia ' com a

tas do tipo: " Pfio [ có-ó ofta, pofi que. a Aenhofia nao te eíóei

Neu[", " Feu Vefit", " Paòó e-Pofitout" , como material recreativo. Os

o ensino
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Conseqtientemente, surgiu-nos a idéia de elaborar dos-

gráficos que chamassem a atenção dos jovens alunos.

Para isto, utilizamos textos das próprias revistas dis
assuntos relacionatribuídas em classe, considerando prioridade

dos à civilização e à cultura francesa.

abordagem
de orientação instrumental.
os textos dessas revistas,

siês de textos informativos e culturais, ricos em elementos tipo

Assim sendo, decidimos utilizar dos s i ês elaborados com
e aplicã-los dentro de uma
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1.4 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

Deduzem—se destas constatações, os pressupostos que nor
tearão o presente trabalho:

O modo de vida de jovens de outro país e a descoberta de1 . sua
língua motivarão o estudo de língua estrangeira.

O caráter lúdico-cultural de textos.2 . abordando aspectos do quo
tidiano dos jovens franceses constituirá o atrativo essencial

elaborados e procurará despertar o gosto e a vocados dos s i ê s
ção para o estudo da língua estrangeira.

deverão3. Os componentes de competência de comunicação escrita

prevalecer sobre
sentido

língua estrangeira.

O aproveitamento da metodologia instrumental nos doss i ês ela-4.
borados visará desenvolver a compreensão, sobretudo escrita, e

assimilação de elementos gramaticais em língua francesa.a

e que nãofaixa etária de 13 a 15 anos,
nenhuma motivação especial para o es

tudo da língua estrangeira.

5. O público alvo constitui-se de alunos das 7?s e 89s séries do

a descrição lingtlística e propiciarão ao alu

global do conteúdo de um texto em

19 grau; portanto, na
apresentam, em princípio

no uma preparação que lhe permitirá a compreensão do
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capítulo 2
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0 Francês Instrumental

2.1 HISTÓRICO DO FRANCÊS INSTRUMENTAL NO BRASIL

uma língua estrangeira,
sem demandar um tempo muito longo para o seu aprendizado.

cos) intitularam-no " Engttó h ^oa. Speai^ie PuA.poó ez>" (ESP). Os de

professores brasileiros de francês e de inglês preferiram a ter
minologia " inA tA.LLme.niai" .

estudo mais utilitário. Deixava a escola brasileira de ser
para tornar-se mais pragmática. No âmbito do ensino deelitista,

línguas houve um processo gradativo de mudanças substanciais com
méto-relação a sua metodologia. Surgiram muitas restrições aos

dos e técnicas utilizados pelos professores até então; os textos,
em geral " ctãó-í>ieoò " , eram traduzidos sem que os alunos trabalha^

como também aaprendessem o verdadeiro sentido contextuai,
gramática era dada de forma normativa, parecendo aos alunos mui-

Em conseqtlência, surgiu uma nova fase para o ensino de
ser dado através de métodos audiovisuais,

automatização de estruturas gramaticais.Com efei

E

o ensino de língua estrangeira pa-

0 Francês Instrumental surgiu da necessidade de um pú 
blico específico que queria ter acesso a

ra um

visando assim a

sem e

to "pe-òada".

Voltava-se, então,

línguas, que passou a

to, essa participação de comunicação ativa, por parte dos discen

francês (da França) denominaram-no de "^Aançaié ^oncitonnei". Os

Os professores de inglês (principalmente os britâni-

gramaticais.Com
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tes traria vantagens ao aprendizado, ao invés deles aprenderem es
estruturas de modo passivo.sas

A idéia foi boa, devido a uma série de problemas:mas ,
falta de equipamentos, insuficiência de carga horária, turmas nu

verificou-se que todo o entusiasmo de ensinar o aluno amerosas,

expressar e entender a língua estrangeira jã não tinhase
mas dimensões anteriores. Até mesmo a participação ativa resul
tou em maior passividade, devido ao modo empregado para esta par
ticipação, que limitava o esforço do aluno ã repetição de frases

T hZbauíThZbauí eiZ £e ma-tZ de Mme. ThZbaut", "M."M.dn tipo:
e-ó-t £e pe-te de Caíke/iZne.", CaZEe/uéne" .de”C'e4Z £' annZve^.4 a.Z-ie

ensino de línguas começou a perder o equilíbrio, que man-
e tornou-se inõquo. Essa falta de direcionamento tetinha antes,

ve consequências negativas, haja vista, que as línguas estrangei^
a outras disciplinas na chamadaras perderam espaços, cedendo-os

"g/tade c.uA/iZc.u.£aA." das nossas escolas.

Um fator que contribuiu de forma decisiva essapara
partir de 1961 foi a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que quase suprimiu o ensi-

bem
poderiam se dar ao luxo

de ensinar línguas. Entre outros motivos, houve defasagem do en
sino de Latim, Grego e Francês, permanecendo apenas o Inglês em

algumas escolas.

as mes

equipadas e na sua maioria particulares

"queda" do ensino de línguas estrangeiras a

Daí , o

Dentro da realidade da época, somente as escolas

no de línguas no Brasil, tornando-o facultativo.

Esse clima de insatisfação dos professores dos níveis
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ginasiano e secundário penetrou também na Universidade, onde os
docentes, sensibilizados com a mesma problemática, sentiram a ne
cessidade de buscar uma redefinição de objetivos. Desse questio-

metodologia
contendo elementos que sintetizavam as anteriores.

re
"ve.£ho" método "ifta

daçao -g^iamãiZca" .

A inclusão de línguas estrangeiras no 19 Ciclo em qua

ma compatível de aprendizagem que atendesse aos interesses de es

línguas estrangeiras para o objetivo da compreensão de textos.
Tal método representava um esforço integrado no sentido de trans
formar a língua estrangeira ensinada em um instrumento de traba-

Apesar do seu surgimento desde a década de 70 no Ci
clo Básico de nossas Universidades , a metodologia instrumental ain

A língua estrangeira instrumental surgiu, na Universi
dade, para responder

reza o

se todas as Universidades forçou os professores a tentar uma for

namento, começaram a surgir propostas para uma nova

tornar ao eruditismo da escola antiga, nem ao

tudantes das mais diversas áreas de ensino. Voltou-se o ensino de

da passa por um processo de formação, constituindo-se praticamen

Desde então, os professores começaram a introduzir um

lho, dando-lhe uma dimensão utilitária.

método de trabalho voltado para o texto escrito, sem contudo

te em uma síntese modernizada e aprimorada de outros métodos. En

a um objetivo bem específico: ajudar o estu

seu objetivo primordial, ou seja, o de propiciar a compre 
ensão do texto sem se recorrer obrigatoriamente ã tradução.

tretanto, já possui contornos próprios e define com bastante cia
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cialidade, escrita em francês.
consultar bibliotecas especializadas deu origem ao ensino
me.nía£" de línguas, que visa capacitar o aluno a ler e compreen
der textos na língua estrangeira.
1960 (General English).

desde 1 973, iniciou-se na USP em São Paulo,No Brasil,
no Congresso da AUPELF, o desenvolvimento desse projeto de estu—

sileiras.

teve um papel de destaque no que diz respeito ã lín-Fortaleza,
não somentegua estrangeira instrumental. Com efeito,

todo foi utilizado para cursos de diversas especialidades, mas ,
começou também a ser estendido ao 19 Ciclo.

O objetivo principal do aprendizado, para esses cur

as
condições desfavoráveis apresentadas: classes numerosas e hetero

o

surgir a ideia de se ensinar o francês como um inssentadas. Dai,

Essa necessidade urgente para se

o novo me-

dante universitário a

ensino de línguas com

trabalhar com uma bibliografia de sua espe

do &Lu.me.nta.Z'' para o ensino do Francês nas Universidades bra

A partir de 1973, a Universidade Federal do Ceará, em

apenas um semestre. Logo, os professores da referida Universida-

No Ciclo Básico, a metodologia instrumental surgiu pe

cimentos suficientes, em francês de sua especialidade.
sos específicos, era fazer com que o estudante adquirisse conhe-

gêneas, sobretudo a exigílidade do tempo, como em alguns cursos com

la necessidade de se compatibilizar o

de constataram que poderiam utilizar a mesma metodologia para
ensino neste Ciclo e, desta forma, atenuar as dificuldades apre-

Ela teve início na década de
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trumento de informação que alcançasse setores específicos da cul

tura estrangeira.

Por todo o Brasil o método vem se expandindo sendoe

de outras línguas estrangei-
. Muitas obras já publicadas foram assunto de discussões e deras

bates em Congressos,

pesquisas dentro dessa área de ensino.

Neste histórico nos apoiamos nas obras de maior desta

na

1973; Ensino Instrumental de Línguas, documento realiza-USP em
do por professores que participaram do 19 Encontro de Francês Ins

Mariatrumental

dosIvanova

Santos Dias Soares e Tereza Maria Frota Bezerra, da Universidade

Fran-za
cês Instrumental, de autoria da Prof? Celina Scheinowitz, de Sal.

(11) |nstrumentalidade

e

(10) CORACINI, M.José (org.). Ensino Instrumental de Línguas.
PUC, SP, EDUC/SP, 1987.

• ; no Ens i no de Línguas Estrangei ras. Imprensa Universitá
ria . UFC Forta 1 eza , Cea rã , 1981. Coleção Documentos Universitários 8.

(12) SCHEINOWITZ, Celina. Francês Instrumental. Graf. Colos, Salvador, 1971 
edições posteriores.

(9) CÂNDIDO, Antonio; CARONI , ítalo; LAUNAY, Michel. 0 Francês Instrumental: 
A experiência da Universidade de São Paul o. Hemus, Livr. Ed i tora Ltda. , 1977.

Série Cadernos

na PUC de São Paulo sob a organização da Prof?

um trabalho elaborado pelas professoras de francês

ar as

e ou-

adotado para o ensino do francês e

em 1986; Instrumentalidade no Ensino de Línguas

Seminários e Encontros, como forma de ampli_

que, que trataram do assunto como: O Francês Instrumental,

de Inglês, Prof? Euterpe Barreto Rosa de Sou
e Débora Cândida Dias Soares, da mesma Universidade11

José Coracini10

Federal do Ceará, e

Estrangeiras, da Coleção "Voc.u.mo.nioò 8, de 1981,

tros9, documento elaborado a partir do Congresso da AUPELF

vador, .datado de 197112
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Eis aí o percurso — se pudermos denominar assim — do

estrangeiras
em todo o Brasil.

atualizar a questão do francês instrumental no Brasil: "F^anczò

íralo Caroni.

A leitura destes dois textos nos leva a reiterar a ex

pansão do sentido do francês instrumental antes reservado a um

fim bem definido — estudo de textos especializados para um púbLi

co específico — hoje mais difundido e abrangendo também o nível

si

apenas aspectos da utilização de estratégias e técnicas de leitu

sem características de especificidade,Outros textos,

visão científica

tradicional do francês instrumental fica bem distante dos nossos

propósitos. O que pretendemos é não apenas imergir alunoo num

"banho llnglllAiZzo-cu.liu.sia.lL" , ítalo CaroniProf.como sugere o

também dar-lhe a oportunidade de leitura

francês língua estrangeira (FLE). Por isso, os textos escolhiem

”1*, de

Mais recentemente, dois outros textos vieram retomar e

1 3 . /

ra que facilitam o aprendizado dos alunos de nível médio.

serão utilizados em nosso trabalho.

mando o seu lugar de destaque no ensino de línguas
surgimento do método Instrumental, que vem se configurando e to-

Portanto, a

(13) Este texto foi apresentado durante o 119 Congresso Nacional de Lingllís- 
tica Aplicada, na UNICAMP (setembro de 1989) como parte de uma Mesa-Re- 
donda sobre Línguas Instrumentais. Texto semelhante foi apresentado du
rante as 7?s SEDIFRALE, Belo Horizonte.

(li») Conferência de abertura do 29 ENFI , Natal, outubro de 1989. Texto dati
lografado, aguardando publicação nas Atas do referido Encontro.

"0 FsianczA 1 nòisiumznial. no BstaAil.: objziivo z pztiApzciivaA

I nAistamznial: balanço z pzsiApzciivaA" , de Maria José Coracini

do ensino secundário. Entretanto, essa abrangência toma para

(op. cit., p. 12); mas,
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festa natalina

civilização. Logo, uniremos a curiosidade e o interesse desperta
códi

go,
mesmo tempo em que utiliza, orientado pelo professor, as estraté
gias de leitura para o desabrochar de um conhecimento lingtiísti —

Fronça.

ao que chamaríamos de uma progressão lingtlí stica-cultural. Ao

— tudo o que possa informar sobre o "modu.6 vi.ve.ndV de uma outra

do no aluno para a apreensão e "d&A bsiavame.nto" de um novo

co, ele terã a oportunidade de obter informações sobre a vida só

dos compõem assuntos diversos — férias, escola,

cio-cultural do país de estudo da língua estrangeira, no caso, a
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A princípio, o ensino Instrumental de línguas surgiu
da necessidade de compreensão de textos científicos e de especia

O esquema adotado por métodos audiovisuais exige um tem-lidade.
compreensão de textos em língua estran

conduziu os
professores a um outro método diferente daquele tradicional.

A nova metodologia empregada tem como prioridade a com
preensão escrita de textos e visa ao ensino fundamentalmente uti.
litãrio, quer dizer, o de possibilitar ao aprendiz ler e compre
ender textos científicos ou de especialidade em língua francesa.
Porém, esse método tornou-se mais abrangente, capaz de se adequar
aos objetivos de diferentes cursos
laridade.

o ensino de Francês Instrumental utiliza-Atualmente,
só para abordagem de textos científicos ou de especialida

mas também, para diferentes tipos de abordagens escritas taisde,

da língua

expressão escrita.

2.1.1 Francês Instrumental — Em busca de uma concepção pró
pria

esta língua dis 
põe de pouco tempo de aprendizado. Logo, esse fato

se não

po muito mais longo para a
geira. Em geral, o público que quer ter acesso a

como a

nos diferentes níveis de esco

vos e/ou recreativos.

Esse método voltado "a pfi.Ã.on.Ã." para a compreensão es-

nos não terão possibilidades de contato com falantes
francesa, não impedindo, entretanto, que possam ser iniciadas, em

leitura de textos de jornais, revistas, textos informati-

alguns casos , as competências de compreensão e expressão orais e

crita, trarã benefícios ao aprendizado, visto que os nossos alu-
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que possam ser captadas através da escrita e de outros elementos

Esta pluralidade do ponto de vista pedagógico, dá um
"Zeque." de oportunidades para o aprendizado da língua estrangei-

língua visam basicamente a expressão oral. Elas podem ter neces-
lín-

Assim sendo, o aprendiz que dispõe de pouco tempo pa-
obter alguns conhecimentos na língua estrangeira tem, nesse méra

novas perspectivas para o estudo das línguas.todo, Acreditamos
que a abordagem do ensino de línguas estrangeiras
possa apontar essas novas perspectivas.

Para nós, o Francês Instrumental se distingue da sua
quanto ao seu público e quanto aos seus obconcepção tradicional,

jetivos. O público não é mais formado de estudante universitário

nenhum conhecimento de língua francesa; portanto, nãocom pouco ou
de ler bibliografia em língua francesa.evidentementese trata

sagens escritas em língua estrangeira, visto que ele já tem o do 
mínio da linguagem escrita em sua língua materna.

(15) R. Escarpit in MOIRAND, Sophie. Situation cFEcrit, p. 40. CLE Internatio 
nal, Pari s , 1979-

de decodificação. Até a criança capta mensagens do mundo que acer

as pessoas interessadas no aprendizado de uma

gua, que é a linguagem escrita e sua compreensão.

ra, pois, nem todas

ca, mesmo não sendo alfabetizada; então, muito mais propriedade 
terã o aluno em nível de primeiro grau, para a apreensão de men—

sidade de uma visão específica do instrumento principal da

o "íexZo ê uma i.mage.m. . , refere-se ã pluralidade de mensagens
Sophie Moirand, quando diz em Situation d'Ecrit15, que
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pítulo oportuno.

A nossa concepção própria e
lho visam um alunado e objetivos outros, que explicitaremos no ca

a proposta de nosso traba
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2.2 O FRANCÊS VOCACIONAL

"0

P2.uSLtttngli.timo numa nova Potlttca Edacactonat":

(o

no plano teórico,A idéia do ensino vocacional seria,
Porém, no plano prático,proposta de um objetivo a alcançar.uma

temos que trabalhar nas condições que escola de hoje nos oferea
professor precisa lutar contra uma série de prince.

cípios provenientes de um sistema educacional pré-estabelecido pe
maiores barreiras impostas pela o

ensino que deverá seguir um currículo deter
minado pela orientação das Secretarias de Educação dos Estados.

Na realidade cabe " pSLOmovesL o deiabsLOchast" das poten-
0 professor não deveria tanto seguir umcialidades de cada aluno.

fazer tudo para despertar no aluno suas aptidões as
Isto implica numa conscientização do professor nesmais latentes.

optando por práticas de ensino que ajudam a despertar

a vocação.

(16) CARONI, ítalo, op. cit., p. 7-

se sentido,

brigatoriedade de um

Para isto, o

programa, mas

lo Governo. Encontramos aí, as

"A eicota psLtmãsLta dota a csLtança de habtZtdadei bãit 
cai: tcSL, C-icsLC.vc.SL, contasL. Cabe, ã iecundãsLta, em íc 
gutda, pSLomovest. o de.iabstoch.aSL dai iuai potenctaZtda- 
de.i tatentei. 0 meto eicotasL pana então a fianctonaSL 
como ama eipecte de ZabosLatÓSLto, um centsLO de ezpesLt 
enctai que, deipesetando vocaçõei, absLe ao jovem oi ca 
mtnhoi mati vasitadoi" .16 (o grifo é nosso)

De acordo com o Prof. ítalo Caroni em seu artigo
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tório. Portanto, tornou-se mais flexível perante o currículo das

tes das escolas públicas.

sino/aprendizagem de língua estrangeira que professores se mobi
lizam até hoje perante as autoridades educacionais para a implan
tação do estudo de línguas em nossas escolas
sos similares em todos os setores educacionais brasileiros.

por exemplo, criaram-se no Estado de São PauloAssim,
Centros de Línguas, que proporcionam ao aluno condições de fi-OS

prendizagem para o desabrochar de uma nova expressão lingúística.

a disciplina de língua estrangeira pasPor outro lado,
sem sistema de avaliação,

Ê nesse ambiente de lipenas a presença do aluno em sala de aula.
berdade que poderão se desenvolver as potencialidades dos alunos.

Na verdade,
picia uma livre escolha ao aluno, estimulando o seu desenvolvimen

expressão bilingtle.

Entretanto,
ensino/aprendizagem do francês

como opção de uma das línguas ofertadas.
dissertação é o despertar para o

to para a compreensão e

a pluralidade das línguas oferecidas pro-

levando-se em conta a

e a criação de cur-

Ê pensando no problema da evasão escolar diante do en

o que é pertinente ao tema proposto nessa

sou a atividade,

que poderíamos denominar de francês " voc.ac-io_

ensino de línguas estrangeiras é recomendado, porém, não obriga—

Então, o

De acordo com as leis 1.024/61, 5.692/71, 70044/82, o

escolas, abrindo um leque de oportunidade aos alunos mais caren—
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na-C." ? Seria
com o aprendizado da língua? De uma forma ou de outra,

tir nesses alunos o desejo do saber, o conhecimento de uma outra
cultura e jácomo
dissemos, na criação de

tudantes de diversas áreas de ensino.

debutante

pido possível, sem se dar conta que está apenas
pA.Zme.ZA.oz> pa-ó-óo-ó" no aprendizado desse novo código.

Por experiência em sala de aula, sabemos que alguns a
lunos mais ansiosos chegavam a se angustiar porque queriam ter o
domínio rápido da linguagem oral e escrita, sem contudo alcança-

Alcançar esse domínio é impossível, do ponto
de vista do tempo reservado para as aulas.

de curso intensivo, conseguirsem se
entretanto 100% de aprendizagem. Mesmo para os alunos que têm ten

línguas, dispondo-se de pouco tempo para o seu aprendizado.

luno
vocacional,

po-

os profes 
sores de língua estrangeira têm—se mobilizado no sentido de incu

educadores se empenham na implantação e

r.e questionar muitas vezes, é o

derá ser despertado pelo interesse do professor para como aluno,

rem o seu intento.

o acesso as

no caso do aprendizado de línguas — um anseio maior pa-

sãrios no mínimo três anos

ra a

Um fato marcante, que leva todo professor de língua a

é um veio que facilita e intensifica no aA "vocação"

a " e.ngat.cnha*. cí

"post-quc" do aprendiz,
ou não, ter tanta ansiedade em adquirir conhecimentos o mais rá-

Para isso, são neces-

dência para as línguas estrangeiras torna-se difícil

o de um novo código lingtiístico. Para tanto,

decodificação de uma nova linguagem. Esse veio

cursos de línguas estrangeiras em todos os níveis, abrangendo es

que muitas vezes se encontra adormecido em alguns discentes,

o que é inerente em cada aluno, ou seria um despertar



42

como também do professor com a metodologia empregada.

Não se tem explicação plausível para a vocação de ca-
Ela é abstrata, profunda, portanto, subjetiva;da pessoa. mas ,

traz indícios muito fortes na escolha de uma profissão ou de qual_
quer forma de aprendizado. Dizemos que uma pessoa tem vocaçao pa

outras para a música,ra a pintura, em outros casos para a mate
área médica, e assim por diante. Entretan-a

o que mais se observa é que aquilo que não se apresenta ine-tc,
influên-quando despertado, torna-se muito forte e causarente,

judando-a

Em particular, é o caso de alguns alunos de primeiro

grau das escolas públicas do Ceará que, devido a implantação do
após o térCurso de Francês, optaram pelo estudo desse idioma e,

mino do curso dado nas 7?s e 8?s séries durante dois anos conse-

tra-escolares. Daí,
alunos,

conta também o pouco tempo oferecido pelo calendário escolar da

Secretaria de Educação do Estado.

anós alguns anos com o uso de métodos maisCom efeito,

tradicionais no ensino de línguas,

nefícios para o aprendizado do francês no primeiro grau.

de dimensão intercultural, extraídos de revistas francesas para

uma metodologia que atinja o objetivo de cada um,

uma nova metodologia trará be

na escolha de uma carreira profissional.

o interesse crescente de nossa pesquisa em £

levando-se em

cutivos, procuraram aperfeiçoar seus estudos em Instituições ex-

cia favorável na pessoa, facilitando assim o seu aprendizado e a

Assim, os textos selecionados, ricos pela variedade e

mática, as letras,

dequar e utilizar, de acordo com as necessidades desses
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desper

tar-lhes o interesse para o estudo das línguas, fornecendo-lhes
ã cultura francesa.

jovens,
cujo despertar para novos conhecimentos lingtiísticos darálhes

maiores oportunidades futuras de realização pessoal

sional.

devendo utilizar-se de uma didática criativa — sem fugir aos pro
põsitos metodológicos — mas, criando situações novas como traba
lhos em grupos,

há o lado aprazível, bem como exercícios em for—balho do texto,

ai,

curando difundir os conhecimentos para o aprendiz, constituindo-

" p/LO £ e.ó.0 oa e um e.ó pecZaZZi Za";"EnóZna/t é uma a/ttc."

daí ele possuir várias alternativas para elevar o nível cultural

contribuindo para uma formação básica e uma valode seus alunos,

rização não

lidade e melhoria do ensino em nosso país.

assuntos relacionados à civilização e

e o

e ou profis-

se assim numa " ^onZe. de. Zn^o/im<zçõez>" .

só do ensino de língua estrangeira, mas também da qua

a importância do trabalho do professor em sala de aula, pro-

e atividades lúdicas, onde, concomitante ao tra

ma de jogos, palavras cruzadas, entre outros, que serão melhor es

Contudo, o professor é o principal condutor do aluno,

pecificados em capítulo referente a metodologia dos dossiês. Eis

jovens , comportam assuntos conhecidos e de interesse da faixa etá

ria desse alunado. Com isso, esperamos, de certa forma,

Esperamos desta maneira atrair a atenção dos
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2.3 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL (Alunos de Primeiro Grau)

O ensino público tornou-se, nas duas últimas décadas,
um problema crucial para o sistema educacional brasileiro. Falta
de verbas? Falta de um setor especializado condizente com a neces
sidade de cada região do país? Nós, professorese educadores não
temos nenhuma resposta afirmativa para tal situação. Sabemos sim,

sua curva descender.
te devido às condições de trabalho oferecidas ao professor e ao
seu salãrio irrisório, que não estã à altura de uma classe trabs
ihaHora de nível superior.

Em primeira instância temos a mostrar com muita evi
dência essa explosão de reivindicações da classe dos professores

secundário.

O que fazer? Nesse sentido apenas reivindicar, lutar.
sobretudo não podemos esquecer o aluno, o mais prejudicadoMas,

dentro desse apelo sem resposta, pois as soluções apresentadas pe
só ficam em projetos embrionários e, quan-

"otíoíamassa dos nossos alunos que,Daí ,
não suportam essa formanum ensino obrigatório e cansativo,

de repressão escolar. Este rigor da escola impositiva deveria de
saparecer numa nova visão do ensino secundário, lembracomo o

ítalo Carona,Prof.

que a própria qualidade do ensino tem tido a

a evasão em

lo Governo, às vezes,

do*"

no artigo "0 Ptu-iZ-Cx nattcómo numa nova Potlt^

do de suas realizações, só beneficiam as classes abastadas.

satisfação se faz sentir em toda a categoria, sobretudo, a nível
por melhores condições de trabalho e melhores salários. Esta in

ça EducacZonaZ":
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Em capítulo anterior, falávamos aliás do desabrochar vocacional
trabalho

do professor na sala de aula.

pautamo-nos em uma

metodologia libertadora para o ensino/aprendizagem do francês nas

portunidade de aprender a língua francesa, não com a preocupação

da expressão oral que, a princípio já inibe de certa forma o alu

próprio aluno descobrirá suas aptidões e potencialidades para o

aprendizado da língua estrangeira.

elaborados para o uso em sala de aula serão
faixa etária dessa população de alunos de pri-

7 êsas
e 8£s séries.

A adoção do novo método proposto implica numa intera
ção completa do professor com o aprendiz. 0 professor deve susci

oportunidade de descobrir um novo código lingtlís-tar no aluno a

(17) CARON1, Ftalo,

nu-
^oa. mação

Se. -ó e pA-c-íende AeatmenXe Ae.novaA. a eòcoZa óccandatiZa, 
u.n.gc aboZtA. o taba da gnadc caA.AtcaZaA Zntocãu&Z. Etaba da gA.ade. caAA.ZcaZaA Zntocãve.Z.
A.e.í> taan.aA. o pA.ZncA.pto pecando da vocação nataA.aZ 
ma ct>coZa maZe.ãve.Z, £ancZonaZ e.m te.A.moó de. 
6-còZca e. mcntaZ do e.dacando”.17

a o

condizentes com a

escolas de primeiro grau no Ceará. Assim, esses alunos terão

Com relação a nossa proposta de trabalho e especifica 

mente à caracterização da população de alunos,

no debutante, mas, com o intuito de deixã-lo bem mais

Os d o s s i ê s

meiro grau, com cerca de 13 a 15 anos em média, cursando

por poder decifrar a língua em seu código escrito. De repente, o

do aluno, dependendo e muito de uma conscientização do

op. ci t. , p. 7.

a vontade
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tico e favorecer sua evolução na atividade escolar que lhe ê ofe

revelar-se
excelentes aprendizes da língua estrangeira, no caso o francês.

Como já dissemos em capítulos anteriores, por tratar-
se de escolas públicas sem condições de oferecerem um material di

vencionais (como a exemplo do audiovisual) é que consideramos que
nossa proposta de trabalho — aplicação da metodologia do francês

dos s i ês
aspec-

E por que? Um
como o que propomos, encadernado segundo padrões sim-Documento,

de adquiri-lo sem onerar o orçamento de seus familiares.

Contudo,

principalmente no caso de língua estrangeira. É o professor que
tem de se constituir em permanente fonte de informações e de co-

ensino de francês e de outros idiomas sofre discri.
minações por parte de grande número de Instituições Educacionais

ueufaV . Trata-se,
lação ao francês, idioma reconhecidamenue de caráter universal que ,

o papel do professor é de grande relevância,

Ressalte-se ainda que, ao contrário do que ocorre com

no mínimo, de uma injustiça, sobretudo com re

do inteiro, o

pies, não terá custos elevados. Portanto, o aluno terá condições

que se encontram num processo de for
mação escolar e de sua própria personalidade poderão

tos, inclusive, do ponto de vista sócio-econõmico.

instrumental, através de um Documento contendo (10) dez

nhecimento, ficando assim os alunos na dependência dele; sobretu

recida. Logo, esses alunos

dático mais sofisticado, condizente com o ensino de métodos con

do, tratando-se de uma população socialmente carente.

direcionados aos jovens — trará benefícios sob todos os

que, simplesmente, não os inclui como disciplina em sua "gtia.dc. cut

o idioma inclês, cujo ensino é difundido por ser ele falado no mun
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nomes

Cabe ao professor uma militânciaportanto convicta
no sentido de colocar cada vez mais a população estudantil em con i

dificultam a difusão do francês no Brasil de hoje, a população es

fé

Acreditamos por fim que nossa proposta de trabalho ins

por

que tratando com textos simples, facultará também acesso ã leitu

ra em língua materna.

tato com este idioma. Dadas as dificuldades de toda natureza que

a par de seu prestigio cultural, consagrou também grandes

pirada no francês instrumental para o primeiro grau, pela sua me

na sua tarefa.

colar alvo estã sempre para ser constituída. Isto requer, evicen

todologia inovadora, só trarã benesses aos seus aprendizes

da ciência, literatura, filosofia, pesquisa científica e tecnolõ

temente, do professorado uma parcela maior de dedicação e de
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2.4 MOTIVAÇÃO DO APRENDIZ A NÍVEL SECUNDÁRIO E SUPERIOR

Em capítulos anteriores, referimo—nos aos problemas e
xistentes com relação ensino de línguas estrangeiras sobretu-ao
do no nível secundário. este é um fato que atinge os diver-Mas
sos níveis de escolaridade. discussões sãoComo resultado, fei-

que diz respeito ao interesse do professor que, em suas Astas no
sociações, luta para que o ensino de línguas crie raízes mais pro
fundas no currículo das escolas das Universida
des .

dare
or-

gãos como as Universidades Federal e Estadual, e que funcionam des
de as décadas de 60/70 respectivamente.

espanhol, alemão etc., de acordo comapre
alguns, mesmo com

d.e.6" proporcionadas pelas Casas de Cultura, alegam falta de tem
po; outros argumentam com a longevidade dos cursos que se lhes a
presentam.

Através das dificuldades encontradas pelos discentes

sa proposta de trabalho para
todologia instrumental tex
tos informativos
tante dessa faixa etária de ensino. Aquele aluno que dispõe do pou

o primeiro grau na aplicação da me-

e nos programas

e recreativos que irão motivar o aprendiz debu-
e na elaboração de d o s s i ê s contende

Muito se tem feito para que os nossos alunos se inte-

No Estado do Ceará, com o intuito de expandir

as " fia.c.stZi.da-

de nível secundário com outros métodos utilizados, baseamos nos-

grem ao conhecimento de um novo código lingtiístico, seja ele fran

oportunidade aos mais carentes, foram criados convénios com

ferência de cada um. Entretanto
cês, inglês, italiano,
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tempo que o currículo lhe oferece terá maiores chances de a—co
prendizagem ao contato com a língua escrita. O papel do professor
conduzi—lo a descobrire

através desses elementos contextuais, atingirto e, principalo
objetivo, que é a compreensão do texto.

A metodologia instrumental, proposta agora ensinoao
há muito vem sendo utilizada nas Unido francês no primeiro grau,

nívelo
de aprendizagem tem apresentado resultados positivos.

A metodologia do francês instrumental, apoiada em no
vos postulados lingúístico-pedagógicos, tem como objetivo adap-

de alunos
que, dispondo de pouco tempo para o aprendizado inseridose em
classes numerosas e heterogéneas, poderão ter atenuadas suas di
ficuldades com relação à disciplina ministrada.

Através de métodos convencionais utilizados durante al

rãveis apresentadas pelo ensino de língua estrangeira no Ciclo Bã
bas-
no-

ção da língua ensinada.

por esse
trabalho de abertura para a utilização do chamado método

mante

bém do exterior.
rem sempre um intercâmbio com as Universidades brasileiras e tam

tar-se às necessidades de sua clientela, constituída

Daí, portanto, os professores responsáveis

os instrumentos decodificadores do tex—

Tne.n£a.£." — que vem se difundindo e obtendo pleno êxito —

sico das Universidades, onde os níveis dos alunos diferiam

guns anos, os professores depararam-se com as condições desfavo-

tante, alguns com razoável conhecimento, outros sem nenhuma

versidades brasileiras, sobretudo no Ciclo Básico, onde
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motiva-

no ensino superior, o desen-

a metodologia instrumental,
tada para alunos de primeiro grau, lhes trará condições de ensi
no mais adaptáveis ã realidade de nossas escolas
naturais características da faixa etária deste alunado.

Sabemos que a realidade escolar dentro do contexto edu

escolas públicas não só do Ceará mas também em outros Estados bra

les que desejam aprender um novo código lingtlí stico.

A princípio, podemos situar a vontade e/ou necessida
de que todos têm de conhecerem uma outra língua.

pois se tornou pequeno diante do poder de difusão dos canais de
comunicação. Verificamos que essa expansão mudou o comportamento

enfim,

volvida.

nhando essa mudança — essa expansão da comunicação mundial

a ser adap-

e só

económica mais baixa espera de uma língua estrangeira?

no "modu.ó e.nd^" de toda a sociedade desenvolvida ou sub—desen
do ser humano nos seus costumes, na sua maneira de agir,

Por outro lado, o que o jovem pertecente a uma classe

e ãs tendências

ção, podemos levar ainda em conta,

Já dizia Mac Luhan que o mundo é uma "af.de.Za gZobaZ" ,

volvimento técnico—científico dentro da especialidade de cada pú 
blico visado. Entretanto,

Logo, o ensino de línguas a nível secundário, acompa-

sileiros, abrem-se novos horizontes dando oportunidade para aque

cacional brasileiro mostra-se adversa sob vários aspectos. Porém
com o ressurgimento do estudo de língua estrangeira em diversas

Analisando o assunto sob o ponto de vista da
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um

grau de cultura mais elevado.

que

pela sua cultura.

Podemos ressaltar que, para os alunos das escolas pú-
ensino do francês aparece como um prémio que lhes é con

devido a oportunidade colocada à disposição deles para ocedido,
aprendizado de algo novo.

Através de revistas francesas contendo textos dire
cionados a essa faixa etária, principalmente aqueles em que a ima

na
apreensão da mensagem desses textos, sobretudo, daqueles vincula
dos ao esporte,

ou-

dologia instrumental.

Com esse relato, pretendemos tão somente passar nossa
que vivenciamos em sala de aula comesses alunos,experiência

porque desse interesse no aprendizado do i-
dioma francês.

d' app/ion-

, é saber ler e compreender numa
(l8) Frases que nos ocorreram em francês, ao longo da pesquisa.

procurando mostrar o

cio—cultural — procura difundir novos conhecimentos e motivar os

e o

d/te. Ze- i^ançaZi dani £'éco£e"18
moí-i-on. pa>t n.apposit au voi.iZn qui. n'a pai £a condZtZon

ã vida dos jovens franceses, ã "bando. do.ii-i.nõ.0.".

tros tipos de textos em francês autêntico, utilizando-se a meto-

atrai, que chama atenção pela sua história, pela sua civilização,

blicas, o

Também se pode trabalhar, a título experimental, com alguns

gem é rica em informações, os alunos mostram-se interessados

No caso do ensino de francês, a França é um país

Para eles ê como uma "i.ti.mu.ZatZon au A.êve" , uma "psic-

alunos para o estudo de um novo idioma, levando-os a atingir
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quele de nível sócio-econômico mais elevado.

na atraçao
própria, vocacional do aprendiz para este idioma. Outros, se iden
tificam mais,
são da língua pela transparência de muitas palavras com a língua
materna.

Na realidade,
para o estudo de uma língua estrangeira difere de certa forma do
aluno de nível secundário, pois o de nível superior sente a impor
tância do ensino de línguas; alguns, pela necessidade urgente de
consultar bibliografias especializadas; outros pela escolha de
um curso de Letras, movidos pela própria vocação.

Para aqueles que dispõem de pouco tempo para o apren-

língua estrangeira instrumental, que visa possi
bilitar ao aluno ler e compreender textos científicos ou de espe
cialidade, de acordo com a necessidade de cada público.

A verdade é que há uma motivação crescente do aprendiz
com relação ao conhecimento,
qualquer outro idioma, devido principalmente ao intercâmbio cul—

nações.tural entre as

dizado da língua estrangeira, as Universidades têm como opção, no

a esco-

língua estrangeira, tendo as mesmas possibilidades de ensino da—

têm mais tendência, mais facilidade para a apreen-

ã descoberta do francês, inglês, ou

Ciclo Básico, a

Outrossim, para os alunos de nível superior,
lha do aprendizado de francês consiste, a princípio,

o interesse do estudante universitário
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se

ja se assumiu como vocação, o aluno da escola média estã ã procu
ra de seu caminho.

tivação já está assimilada pelo estudante; e que, na escola
Pesumindo, pode-se afirmar que, em nível superior a mo

cundãria ela está para ser construída. O estudante universitário
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2.5 DAS PESQUISAS TEÓRICAS AO TRABALHO EM SALA DE AULA

A partir do momento em que a língua francesa afirmou-

tao teórica e prática da sua metodologia.

utilizou
fundamen

tal era baseado na tradução estudo sistemático da gramática.
Era uma teoria aplicada de modo rígido, pois condicionava o alu
no a conhecimentos livrescos, execessivamente escolares. Essa for
ma de aprendizagem "batotava." o estudante e tornava-se cansativa
à proporção em que eram dadas as leituras,

Essa trilogia, cumprida pelos professores de línguas estrantica.
geiras, redundou numa série de restrições aos métodos e técnicas
empregados até então: os estudos gramaticais resumiam-se a um in
terminável elenco de regras de tendência normativa; as leituras,
geralmente de textos clássicos, cuja tradução lhes era dada de ma
neira ineficaz, desprezavam os aspectos orais da língua.

Surgiram assim muitos questionamentos a respeito dos
estágio,primeiro

a reflexão sobretudo gramatical sobrequais sejam: e a
veiculaçáo de elementos culturais apenas poi meio de textos lite
rários. A posição teórica que fundamentava esta metodologia pode

resumida na fórmula seguinte: aprender uma língua é conhecerser

deixava de lado a prática oral.

A metodologia do francês língua estrangeira 
de início o método Gramática-Tradução, cujo princípio

e no

do muito esquemático e

a essa

a tradução e a gramá-

a língua

a sua gramática. Em nome deste rigor teórico, o ensino acabava sen

Mais tarde, rejeitavam-se os objetivos ligados

se definitivamente no sistema de ensino brasileiro, surgia aques

objetivos básicos do ensino de línguas nesse
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"faaZaA e enXende-i a tZngaa" pelo chamado "mítodo dZA.it o" ou " naa
tu.A.a£". Método fundamentado no seguinte raciocínio: se a criança
aprende intuitiva e naturalmente a falar em língua materna, cer
tamente será possível ensinar uma segunda língua pelo mesmo sis—

Logo, os professores voltaram-se para a aplicação de técnitema.

se processo de comunicação, ao invés de aprenderem estruturas e

dução e dando menos ênfase ã sistematização gramatical.

Tudo indicava que esse "mítodo dZA.ito" daria certo.

ção do ensino. Os professores começaram então a sentir novos pro
o mínimofalta de material, de carga

horária oferecido para o ensino de línguas. Tudo isso logo veio
desmotivar e diminuir a eficiência do ensino de línguas estran
geiras .

anos 60 surge,Nos au-
Ele se fundamenta também no postulado de base segundodiovisual.

qual se deve ensinar o francês no estrangeiro, criançacomo ao
métodofrancesa aprende ao

o extraordinário conjunto dos recursos audiovi^
suais: quadro de feltro e figurinhas, gravadores,projetores, dis

até laboratórios de língua.

a sua própria língua. Mas acrescenta

Como poderia esse método, dentro das escolas, obter um

fase, dita anterior e, introduzia-se o objetivo de levar o aluno

como grande novidade, o método

ticais. Com efeito, os alunos teriam uma participação ativa nes-
cas que visavam a automatização da aquisição de estruturas grama

Contudo, além dos inconvenientes teóricos, houve

direto, anterior,

vocabulários de modo passivo, sem contar ainda cornos recursos au

blemas: classes numerosas,

diovisuais. Esta nova teoria, por sua vez, acabou proibindo atra

cos, fitas e

uma massifica-
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nível ascendente de aprendizado da língua estrangeira? Além dos
motivos jã expostos, para esse contingente de alunos e para seto

educacionais do país, falar uma língua estrangeira,res
tituía prioridade de ensino, principalmente, após a Lei de Dire
trizes e Bases, que tornava esse ensino facultativo. Conseqtlente^
mente, apenas as escolas bem equipadas especializa
dos poderiam se dar ao luxo de ensinar línguas. Por estas e por

resultadosos
pretendidos.

Até então, pensavam os educadores que a metodologia em
pregada tivesse êxito, pois incrementava no aluno a "pa/LÍZcZpação

até mesmo essa " paA-XZcZ-
paça.o" resultou em maior passividade, visto que o aprendiz repe
tia mecanicamente as frases das lições que eram projetadas atra
vés dos filmes.

O objetivo de preparar o aluno da escola média brasi
leira para falar e entender a língua estrangeira através de méto

circuns-

a
língua estrangeira passou a ser repetição mecânica de estruturas;

aprendizagem oral, impediu-se oe r

aluno de trabalhar com o texto escrito, o que quase tornou este
ensino sem nenhum interesse.

circunstanciais e metodológicas, os
sobretudo o francês,professores de línguas, perdercomeçaram a

espaço dentro de um contexto jã enfraquecido pela Lei de Diretri_

não cons

e os cursos

sob o pretexto de enfatizar a

Por estas razões

outras razões, o método audiovisual não alcançou

aXZva", que antes não existia. Contudo,

rigor dos postulados teóricos mostrou-se prejudicial: estudar
tâncias e limitações pedagógicas assinaladas. E, mais uma vez, o
dos audiovisuais tornou-se inatingível, em virtude das
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las — públicas/particulares — (de 19 e 29 graus)e Universidades
da cidade de Fortaleza, reuniram-se para buscar soluções para a
incrementação do estudo de línguas na escola média.

pela elaboração de um novoça marcante nesse sentido, sobretudo,
livro para o ensino/aprendizagem do Francês nas escolas públicas.

que."

Essa insatisfação coletiva dos alunos fêz-nos tomar uma
decisão com relação ao ensino do francês. Também esta experiên
cia fracassou pela inadequação entre a teoria e a prática da lín
gua estrangeira.

No Capítulo 1,
la com todos os livros utilizados, desde a implantação do ensino

até o surgimento de nosde francês nas escolas públicas em 1980,
idéia de trabalhar textos extraídos de revistas francesas, quesa

contém semelhanças semânticas com

Baseada nesta nossa posição teórica,

elaborados de acordo com o aluna-nicas na aplicação de dos s i ê s,

e nos pressupos-

o ensino das línguas, professores de todas as categorias de esco

desinteresse maior por parte do aprendiz, que questionava o "poA_

relatamos as experiências em sala de au

a língua materna.

pregada com êxito no Ciclo Básico de algumas Universidades), não

e "pa./LCL que." aprender essa língua.

Já vimos como o Prof. Poger Guilloux teve uma presen—

vos, não condizentes com a faixa etãria escolar. Logo sentiu-se o
obteve o mesmo sucesso, pois, seus textos eram longos e cansati-

Porém, o livro adotado, baseado na metodologia instrumental (em-

zes e Bases. Entretanto, unidos pela necessidade de fortificarem

tos metodológicos já assinalados, propomos um certo número de téc
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rigidez absoluta, deixando uma margem ã criatividade do professor
para a aplicação das regras

cês língua estrangeira.

No capítulo referente ã metodologia dos dos s i ês
maior abrangencia o trabalho

escolas públicas nível de primeiro grau.a

Esperamos evitar o perigo do bloqueio teórico porque
nossa posição sobre o ensino da língua estrangeira se baseia num
princípio muito simples: o aluno que o professor tem diante de si

estudo do francês.
sor tem que ter muita autonomia e não estar amarrado por muitas

nem muito aparelhos.regras

todos utilizados ao longo da história do francês língua estran
geira na escola média brasileira. E

junto de preceitos rígidos que poderiam prejudicar em vez de fa-
me-
cu-

ja criatividade em sala de aula precisa ser estimulada.

processo ensino/aprendizagem. Acreditamos que toda 
todologia deve deixar a mais ampla margem de ação ao mestre,

se apoiar em alguns princípios formulados pela lingtiística moder 
teremos sempre o cuidado de não forjar nenhum con

dições de ensino brasileiro, favorecer o gosto deste aluno para o

com a método

vorecer o

a ser
empregada, veremos com
logia instrumental que será utilizada e adaptada para o 
dos s i ê s nas

brasileirinho carente de tudo. Cabe ao professor, dentro das con

A teoria, sempre necessãria, estruturou os diversos mé

do a nível de primeiro grau. Entretanto, essa técnica não é de uma

nunca poderá ser considerado como um francês, mas sempre como um

para melhorã-las.
A própria prática na sala de aula para esta nova abordagem do con 
teúdo teórico trará para os alunos uma visão mais simples do fran

E, no meio de tantas dificuldades, este profes

também a nossa abordagem irá

e, se necessário,

na. Entretanto,

uso dos
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ítulo 3co



60

3 Teorias e Técnicas

da Leitura Instrumental para o Primeiro Grau

3.1 IMPORTÂNCIA DA LEITURA

Ivan Angelo escreve:

nos séculos passados e até
mesmo há algumas décadas atrás, era um hábito cultivado apenas den
tro de um ensino elitizante. Somente as camadas sociais mais al
tas tinham acesso ãs escolas. O jovem estudante era estratifica-

diador para a escolha de sua carreira funcional.

as escolas públicas de antigamenEm termos de Brasil,
te mantinham um nível de ensino bem mais elevado e muitas f amí—

não hesitavam em colocar seus filhos palias, consideradas ricas,
estudarem nesses estabelecimentos do Governo, exemplo do Coara

légio Pedro II e Escola Normal, Em Fortaleza,no Rio. temos ain
da o "veth.o Ltceu do Ceanã e Inòtttuto de Educaçao ' JuóíZnZanco

, ambos com mais de um século.

(19) Angelo, ivan. 
ra, p. ; , __

. "0 Problema do livro no Brasil". In: Suplemento de Cultu- 
7f o Estado de São Paulo, 10, 17 de agosto, 1981.

e^ettoó da. tettufta e o 
expnebòão, yioó nZvetò ZndtvZduatb

de Seapa’"

apoio constante no desenvolver dos seus estudos, sendo esse o me
do como elite, tendo na família — com especialidade no pai —um

Historicamente, a leitura,

" Len. é um ato tZbe^itadoA.. Quanto matoa vontade comct 
ente de ttbe/tdade, matoa ZndZee de Ze.ZtufLa. Um doò 

apfi.Zm o lamento da ZZnguagem,da 
e coZetZvo".19
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Essas Instituições, assim como outras da época, manti

Na sociedade de hoje, temos a ampliação das escolas pú
blicas; mas, em contrapartida, há o abaixamento do nivel de ensi
no.

só o ensino de nossas escolas públi_
aquémestá como também,dos interesses dos alunos,cas e ne

cessário que os responsáveis pela máquina administrativa do se
tor educacional do Governo revisem todo o quadro com relação ã e
ducação, dando prioridade ao ensino de 19 e 29 graus, com espe
cialidade aos mais carentes.

Os pais se mantêm sem poder dar um estimulo maior ao
filho estudante, pois o primordial para eles é que seus filhos a
prendam pelo menos o necessário para poderem ajudá-los na dificil
tarefa do "ganha-pao".

Exatamente neste ponto é que o jovem estudante do sé
culo passado tinha um lastro cultural bem mais desenvolvido e uma
formação básica bem mais sólidos, enquanto que o jovem de hoje lê

A leitura,menos.
sarnento.

ráter cientifico, de ficção ou didático

história universal e nacional,
do frásico, para adquirir conhecimentos e/ou vivenciar coisas da 

como também evoluir culturalmente.

O leitor que se dedica a ler bons livros — quer de ca 
está transpondo o mun

Virgilio, a "VZvZna Camé.dZa" de Dante, aos "La^Zadai" de Camões.

Na realidade, não

que faz tanta falta, serve para melhorar o p n

nham em suas bibliotecas acervos que compreendiam desde Homero,
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Verificamos também que a expansão dos meios televisi—

te do poder de difusão dos canais de televisão.

co destaque.

indivíduos economicamente falando:
os da classe B,
de classe A, que tem melhor poder de aquisição e que efetivamen
te lêem.
der aquisitivo também influencia na prãtica de leitura.

suas

prãtica da leitura.

Com relação aos indivíduos da classe A, observa-se que
são aqueles

A verdade é que o jovem brasileiro insere-se numa rea

Os da classe B, que ganham numa faixa salarial de 8 a

vos mudou o comportamento do ser humano nos seus costumes, na sua

xa renda, não têm condições para a compra de livros e, na maioria

escolas, cursos ou faculdades.

Infere-se, portanto, que, direta ou indiretamente, o po

lidade onde a leitura ocupa, para a maioria deles, um lugar de pou

Assim sendo, os indivíduos da classe C, os de mais bai

Existem, nesta realidade sociológica, três classes de
os da classe C, que não lêem;

que valorizam mais os programas de televisão; os

gum livro, preferem, na sua maioria, os programas de televisão ã

que o mundo é uma ”aZ.dej.0. g£oba.£" , pois, se tornou pequeno dian—

10 salários mínimos, e que, quando necessário, podem adquirir al_

maneira de agir, enfim, no "modaó vj.ve.ndj." de toda a sociedade mo
derna. Ressaltamos mais uma vez a citação de Mac Luhan quando diz

das vezes, nem mesmo o essencial do material didático para

em situação financeira privilegiada que permite a com
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pra de livros nacionais e estrangeiros, compondo desta forma suas
bibliotecas particulares e facilitando assim o acesso cultural pa
ra si

Outra constatação, vista sob a ótica do educador Eze—
, diz respeito ao fato de que o professor bra
seu salário insuficiente para a compra de li-

também é um carente de leivros
tura.

Essa carência de professores-leitores tem seus refle-

0 conhecimento adquirido pela leitura nos permite es
tar em contato com a memória cultural de uma sociedade e de suas
fases evolutivas e nos dá conhecimento dessa memória, isto ê, das

instrumentos e técnicas produzidos e conservados pelo hoideias,
mem.

Comprova-se o que diz o escritor Ivan Angelo:

O autor em questão vincula a problemática da leitura á problemá-
porquanto fatores de ordem económica impedem que grantica social,

de parte da população possa adquirir bens culturais necessários
à sua atualização.

(20) SILVA, Ezequiel T. da. Leitura e Realidade Brasileira. Série Novas Pers 
pectivas 5- Ed. Mercado Abe rto, Porto Alegre, RS, 19Ô3.

(21) Angelo, ivan, op. cit., p. 7-

"... Uma a oc.-Le.dade. que. ie òabe e.x.pA.eóò an., óabe.d-ize^.0 
que. queJt., o. menoi mano bfi.ã.ve£. .. "21

e ao número excessivo de aulas,

e seus familiares.

quiel T. da Silva20
sileiro, devido ao

xos, logicamente, sobre os alunos.
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portanto,
sidade de propiciar, dentro do plano sócio—cultural, uma estimu
lação crescente aos órgãos competentes na criação de bibliotecas
de cargos de bibliotecários escolares, para que os nossos lei—e

tores—alunos possam usufruir de melhores condições educacionais e
para que o preparo profissional dos professores auxilie na orien
tação de um ensino consciente e responsável, enriquecido pelas
ideias adquiridas através do hábito da leitura.

A aprendizagem da leitura representa para o ser huma
no uma ampliação de novos horizontes, visto que, por meio do co—

" vZajaA." através da história danhecimento que ela traz, pode-se
deas leituras

É importante não esquecer que, aprendendo a ler, esta
mos aprendendo a "ZeA o mando". Ê aí que a função do educador se

criar seu
descobrir a leitura de acor

do com suas necessidades e interesses.

Assim serido,
forma de alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Oapenas uma

sentidoprimordial para o educador
conotaçõespróprio ao texto escrito, fazendo-o refletir e dando

Existem determinadas técnicas, muito eficienpróprias ã leitura.
que levam o leitor ao treinamento de uma leitura efetiva. Entes ,

tretanto,

desco-

a neces-

é necessário que cada leitor busque o seu modo de ler,

a aprendizagem da leitura não se tornará

Após tais afirmações, constata-se,

ficção, e de descobertas científicas.
humanidade, como também se tornam um passatempo

de criar suas fantasias, de descobrir uma técnica própria, de ter

próprio meio de aprendizagem, isto é,
torna mais compacta, pois deverá conduzir o leitor a

criatividade ao se colocar como co-autor daquele texto e

será levar o leitor a dar um
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o que

Ao concluirmos, citamos Ezequiel T.
salta muito bem o ato de ler, quando diz:

A leitura é importante no meio sócio-educacional.Aes
cola secundária brasileira tem por obrigação ajudar a lutar con
tra esta carência sócio-cultural.
car toda prática metodológica que facilite os hábitos de leitura,
sem os quais o aluno terá sempre dificuldades para o aprendizado
de todas as matérias do seu Currículo.

Nossa proposta de ensino instrumental do francês, além

cional da leitura.

náo
mas tambémapenas a língua estrangeira a língua materna.

Ezequiel T. da. Leitura e Realidade Brasileira,(22) SILVA, Ezequiel T. da. Leitura e Realidade Brasileira, p. A6. Séries No 

vas Perspectivas 5. Ed. Mercado Abertc, Porto Alegre, RS, 1983.

" Lest e, bas>Zcamente, abstZst-ò e pasta novoi h.ostZzonteò , é 
t-Q-H poòóZbZZZdade de expestZencZast outstaò aZtestnatZvaò 
de exZòtencZa, e eoncstetZzast tim pstojeto eonòeZente, 
fundamentado na vontade ZndZvZdttaZ. Sabest Zest e exe- 
eatasí ase ato t estZtZea e fsteqllentemente e, em ãZtZ- 
ma ZnòtâneZa, poóóttZst maZé eZementoò pasta penéast i>o- 
bste a steaZZdade e obste ai> noiòaò eondZçõeó de vZda" . 22

da Silva, que res

Ela deve, portanto, intensifi-

diante, leva em conta também esta preocupação com o problema na

de suas características próprias que serão especificadas mais a-

A leitura intervém na metodologia instrumental que ire 

mos aplicar, a princípio ao nível do professor, e envolve

brir, ã medida que as experiências de leitura se sucedem, 

se chama a "opacZdade" do texto.
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Com efeito, cada lição é precedida da leitura

o aluno
será levado a ler e compreender finalmente o texto francês.

tador de mensagens — é usualmente relacionado com a escrita. So
bretudo porque, vendo o texto, o aluno pode decifrar o que ele tem
diante dos olhos e isso lhe dã uma segurança bem maior durante o
aprendizado, contrariamente ao método audiovisual que proibia o

uso do texto escrito.

Como disse Gérard Vigner:

maioria dos aprendizes de língua estrangeira não terá possibili-

Pa-

"On a pu no£e.n en e.^et: qu'un gftand nombfie. d’ é.tè.ve.6 £ 
tudtant te ^ançató n' aafia.te.nt. jamató de contaet-ò dt 
fLeetò avee de-ó £oeuíeu<tó ($A.ancopkoneó en óttuatton de 
eommunteatton oftate en &ac.e ã ^ace, et qae, dané bten 
de.6 ccm , te eontact ie ^en.att untqaement pafvtemoyen 
de. texteò eefLttò. It appafvatí>&a.tt donc. ptu& uttte de 
dé.v eto ppe.fi t' aptttade ã ta. compfLeh.enóton deó texteó 
éefLttô que. t' expfieA-óton oftate, tette que. teó méthodeó 
d 1 appnenttó-& ag e aadto-vtóuetteó te pfteconté ent enco

ste." .2 "

De acordo com esta afirmação de Prof. Gérard Vigner, a

Sem dúvida, o ato de ler — um receptador e interpre-

texto facilitador em língua portuguesa. Em seguida, após o traba 

lho de explicação e exploratório em língua estrangeira,

" Ltfie. e.ót un mode. de. eommuntquzn, una aptttude a fte.c.e 
votfL e.t a. tnte.fipfiê.te.fi de.ô me.óóage.6" .Z3

(23) VIGNER, Gérard. Lire: Du Texte au Sens, p. 03. OLE Inrernnational , 
ris, 1979.

(2*i) VIGNER, Gérard. Op. cit., p. 08.

de um

tnte.fipfi%25c3%25aa.te.fi
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prática da língua estrangeira.

Portanto, e baseada também nas experiências negativas
com a utilização de outros métodos, procuramos contribuir para o
ensino da língua estrangeira através da metodologia instrumental,
cujo processo de aprendizagem auxilia no treinamento para a lei-

não é o objetivo principal do método, que viesse
sa igualmente
ajude de qualquer forma a despertar o gosto do aluno pela leitu
ra.

a compreensão escrita dos textos. Esperamos que ele

em nossas escolas, que também limitam muito as possibilidades da

tura. Contudo,

dade nenhuma de vislumbrar uma viagem ao exterior. Por outro la
do, jã nos referimos às condições precárias dos cursos de línguas
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3.2 A COMPREENSÃO ESCRITA E O TRABALHO SOBRE A LÍNGUA ORAL

Como vimos no final do capítulo anterior, a

O objetivo, nesse momento da aula, é a compreensão da
não cabendomensagem do texto,

performance em leitura propriamente dita.

A leitura é importante

no

sadores da metodologia instrumental, ela é responsável pela com
preensão escrita resultante de uma série de operações mentais —

elementos icônicos

A língua oral, na nossa proposta de trabalho, terá uma
participação relativa no processo de aguisição/aprendizagem do fran
cês.

Partindo do princípio que o aluno de 7? e 8? séries jã
domina a linguagem do texto escrito em sua língua materna, deduz
-se que , poderá também mensagens escritas na língua france
sa.

própria 
leitura feita pelo aluno já constitui o primeiro passo do traba
lho sobre a língua oral.

mas, segundo alguns pesgui

nho dos alunos de primeiro grau dentro da nossa proposta de ensi 
para as escolas públicas ho Ceará,

não só para um melhor desempe-

— que são colocadas em evidência no momento em que se lê.
ilustrações, gráficos, títulos, sub-títulos,

portanto exigir do aluno uma boa



69

Esta afirmação vem ao encontro dos propósitos especí
ficos daquilo que pretendemos, pois, o aluno, mesmo não tendo do
mínio algum do texto em língua estrangeira, terá uma eqtlivalência
em nível semântico, através da mensagem contextuai.

Baseada nesse processo de aprendizagem da leitura, ire
desenvolver o trabalho sobre a língua oral com os alunos.mos

leitura do texto é realizada num prime^
uma
de

observando a sua entonação, sua
sua pronúncia. Mesmo que o objetivo imediato

do estudante e do método não seja o de comunicação oral, o supor

opção po/i um tmbath.0 de tettum tntemóemtÕttea ^ot
uma 

do
VX.&U-

"A 
mottvada peto pfteòéupoòto de que. o ato de ten. é 
attvtdade &emtõttea, uma attvtdade de eomtftueío 
òenttdo e não o /ttgZóiAo pamtvo de peacepçõ eó 
ató doA i>tnatí> gm^tcoó" .zs

"Nouò eoncevom ta tec.tum comme un paoeem ua de coru 
tftuetton du au, dam ta meiiM ou te teeteun. ne peut 
pm avot*. une attttude pamtve devant te texte een.tt; 
bten au eontftatfte, tt eòt mò pomabte dtftect du ieru 
qu'tt tmpatme au texte. En e^et, ta teetufte aeóutte 
d'un doubte mouvement qut va du texte vem te teeteux. 
et du teeteun. vem te texte".26

maneira silenciosa, mas também

expressão facial, e

tomada de posição, participando com o professor, a princípio

Assim sendo, a

(25) RESENDE, F, M. Angela. "Francês Instrumental no 19 Grau — Uma Experiên
cia de Leitura Inter-Semiõtica", in Ensino Instrumental de Línguas. M. j£ 
sê Coracini (org .). Ser i es Cadernos PUC-SP. Ed i tora da PUC/SP, 1 987 , p. 123.

(26) CORACINI, M. José e AVOLIO, C. Jelssa. (PUC-SP) Seminaire: "Principes mé 
thodologiques du Français Instrumental". In: Ensino Instrumental de Lín 
guas. M.José Coracini (org.). Séries Cadernos~PUC-SP, 1987, pp. 55-62.

ro plano, em voz alta pelo professor. Isso conduz o aluno a
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te fõnico vem auxiliar posteriormente o aprendiz numa eventualne
cessidade.

foque sobre a compreensão oral, tais como: leitura pelos alunos
(dependendo do interesse da classe), comentários feitos sobre a
abordagem contextuai, perguntas e/ou respostas sobre o texto em
língua materna, sobretudo por tratar-se de uma clientela debutan
te. É pertinente acrescentar que a habilidade de ler é indepen
dente da habilidade de falar, ou seja, qualquer pessoa

cessariamente dominá-la.

níveis
o nível 1 (um) é o reconhecimende compreensão assim denominados:

to de palavras chaves que dão ideias importantes sem se preocupar
se começa a ler tópicos,as frases. Logo,com

sub-títulos, palavras em letras garrafais, quadros etc. Te—lo,
mos
de conhecimentos prévios, adquiridos com

jã feita uma reflexãotambém o assunto em pauta,português como
do professor com o aluno.

O nível 2 (dois) é o da compreensão dos pontos princ_i
pais. Num trabalho em conjunto do professor com o aluno, se pro-

idéia central de cada parágrafo para colhever se se a
logo na primeira leitura da primei_

idéia geral do parágrafo.

com-

cura a

a exemplo do títu-

0 professor utiliza—se de outras estratégias para o en

o "tíxto ^a.cx.-1-ltado/i" em

Por outro lado, trabalharemos o texto em três

pois uma leitura vertical, em combinação com um certo número

idéia mestra. Observa-se que,

nível 3 (três), isto ê,Após, se pode passar ao

médio -ê capaz de ler qualquer texto em língua estrangeira, sem ne

ra frase, teremos a

de nível
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ra detalhada se faz procurando encontrar o sentido das palavras
pelo contexto.

O fato é que adquirindo uma certa competência na lei-
entendimentoo

informação,

como um

letras de canções francesas, exploração de diálogos de " bande. de.0

Essas técnicas evitam a sensação de isolamento e a par
ticipação do aluno torna-se mais ativa ã proporção que ele vai de_s

familiarizando com o vocabulário da língua estran-cobrindo e se
preocupação da perfeita produção dos fonemas ou dasa

frases.

durante o curso
pelo professor. Logo, ele tem que manter o interesse e a partici_

al
cançar um nível de aprendizado satisfatório.

eventualmente de transmiti-la a outras pessoas na sua língua ma-

pação do aluno numa classe numerosa, para que cada um possa

exercício de caráter lúdico, a fixação de estruturas por meio de

tura, com a

ção através da leitura em voz alta, iremos introduzir,
No que diz respeito à parte de fonética, além da audi

.óZnée" etc.

só terão êxito (isso é óbvio), se bem conduzidas

geira, sem

Em suma, todas as técnicas e estratégias apresentadas

preensão detalhada do texto, que é secundário, pois o aluno jã ad 
quiriu um nível de compreensão nos detalhes anteriores. A leitu-

terna. Pois o objetivo principal da metodologia instrumentalé es

através da integração explícito/implícito, o aluno atinge os "dZ 
ve.-tóoz> ncve.Z4 de. áZgnZ^Zcação”, que lhe darão capacidade para com

sencialmente a compreensão escrita do texto por cada um.

preender o conteúdo de um texto, extrair do texto a

decodificação dos sinais gráficos e
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3.30 TEXTO COMO MENSAGEM/IMAGEM/ESTRUTURA SIGNIFICANTE

O objetivo desse capítulo é enfatizara importância do

es
crita.

Sophie Moirand, em suas pesquisas, coloca de forma cia
ra e precisa a questão da língua oral e da escrita:

Seguindo o pensamento da mesma autora, dizercumpre
inicialmente que, para se abordar um texto (approche globale), é
necessário o que ela intitula "Ze. baZayage de fatAe". Trata-se
de um acompanhamento do texto, pelo qual o leitor mobiliza, de um

experiência que ele tiver do mundo, de sua vida quotidia
(se os tiver) dos modelos sintá

ticos e semânticos da língua. Aos poucos, o aluno vai descobrin
do os componentes de comunicação, por meio dos quais se assegura

poderão ser apreendidos através de palavras com semelhanças se-

(27) MOIRAND, Sophie,

a coesão do texto.

" L'0A.at ií eaAaeteA.ZbeA.aZt paA. t' ZmmédZateté da mena 
ge, ta pAeb enee A.éette du debtZnatatAe, ta pAoxZmZte 
de ta A.epont>e et ta pobbZbZtZte d'an éehange ZmmedZat; 
feeAZt paA. te dZ££éfte da mebbage, ta vZA.tuatZte du 
A.éeepteuA., t'etoZgnement ou t' abbenee de Aeponbe, 
ZmpobóZbZtZte d'un éehange ZmmédZat".27

lado, a
na; de outro, seus conhecimentos

texto. Portanto, nesse ponto, nos separamos mais ainda da método

exige, sem dúvida, uma quota mínima de conhecimentos lexicais, que
Para o aluno de primeiro grau, a compreensão do texto

op. c i t. , p. 8.

logia audiovisual para salientar a importância do estudo da
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mânticas na sua língua materna.

O que equivale a dizer que o texto ajuda a ensinar pa
lavras e estruturas de frases, evidentemente; mas, esta aprendi
zagem sõ será eficiente se tais palavras e estruturas de frases

inserirem num contexto compreensível interessante para o aluse e
no. O texto é mensagem na medida em que não o encaramos como um

como remetendo a uma situação que tem sentido pa
ra o aluno. Logo, a capacidade perceptiva de cada um vai-lhe per
mitir a apropriação de dados extralingtlísticos, além dos efeitos
tipográficos, desenhos,
palavras-chave.

A dificuldade de apreensão da mensagem também serã a-
tenuada pela aproximação do "te.x.£o {íacZZZt.adoa" com o texto fran

ampliada pelas informações ou discussões no momento da lei-cês ,
do conteúdo a ser esque reduzirã a margem da " opaeZdade"

Ê evidente que os textos têm que ser trabalhados oralmentudado.
fase preparatória ou de sensibilização dos alunos, porna

no fundo, o essencial do nosso trabalho se fundamenta no texque,
to escrito.

pois a mensagem cons

Sobretudo a partir de Sophie Moirand, é sentimosque

importância do texto como imagem.õ

tivações dos aprendizes desta faixa etãria, 
titui um dos elementos fundamentais de tais motivações.

glossãrio, mas

te, mas

letras maiusculas, títulos, sub-títulos,

tura, o

Os temas dos d o s s i ê s serão escolhidos em função de mo
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un

Na verdade, ao examinar-se o comportamento de uma cri
ança que não sabe ler, e que folheia um livro ilustrado, tem-se

sensação da sua apreensão do texto através das imagens que lhea
são projetadas na mente. Com efeito,
precioso para a mensagem.

Na escolha dos textos,
xistência de imagens expressivas, lúdicas e que contenham todos

atrativos capazes de facilitar a compreensão e tornã-los agraos
dáveis.

o texto intitulado "Ob

diz a reflexões bem mais rápidas sobre o sentido contextuai.

Além dessas ilustrações, temos como relevo título, sub

ficos:

Todos esses componentes dão um suporte maior para que

paAmZ d ' autA.eó , 
eontexte teontque".

o aluno identifique elementos lingtiísticos , por meio dos quais ele

j e,tò de F/ca.nee" é cercado por desenhos e fotografias de produtos 
franceses, conhecidos em todo mundo, cuja "Zmagem" conduz o apren

levaremos também em conta a e-

—títulos, organização dos parágrafos como também efeitos tipogrjã 
letras garrafais, maiusculas e sinais referentes ã pontua

ção, exclamação, interrogação etc.

(28) MOIRAND, Sophie, op. cit., p. ^0.

as imagens são um auxiliar

Como por exemplo, no dossiê 1 ,

" Le texte e&t une tmage, comine on peai & ' en ftendfte 
eompte en examtnant te composctement de-6 en^antó qut 
ne &avent paô eneone ttn.e et f^eutttettent un ttvn.e 
tttu&tfce ou te texte teufi appan.aZt comme une tma.ge 

une tmage ã déc.ht^ae^ d ta. tueufi. du 
2 e
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terá a aquisição global do texto.

O papel do professor é apoiar-se sobre a imagem do tex

preenda melhor.

A estrutura do texto é outro aspecto muito importante

leitura, na medida em que permite distinguir alguns elementos que
Caso refira-se a um texto de canções, diálogoslevam ao sentido.

etc., há uma série de indícios fornecidos pela própria aparência
da página.

mântica com os efeitos visuais das ilustrações, esquemas, gráfi-
leitura

do sentido ao símbolo.onomasiológica,

dos

formação
seu conteúdo, hipóteses estas apoiadas nos

a a

a ser discutido neste capítulo.

-se a leitura não-linear. Todas as técnicas mobilizam-se em tor-

Por ocasião do "ba.ta.ya.gz" do texto feita através

Antes mesmo da entrada no texto, há uma preparação se

de hipóteses sobre o

to e todos os seus componentes, no intuito de facilitar o acesso

cia de um nome do autor, a variedade ou não de caracteres de im-

cos, que permite em parte, ao leitor, uma estratégia de

Além disso, a distribuição dos parágrafos, a existên-

prensa etc., atuam no mesmo sentido.

indícios icônicos, discursivos, temáticos, enunciativos, pratica

O texto, pela sua própria disposição, já orienta a sua

no das formas e

do aluno ã coesão do sentido contextuai e fazer com que ele

das funções do texto, para facilitar a
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elementos icônicos (títulos,
co, através da transparência de algumas palavras.

todas as práticas utilizadas conduzem o alu-Em suma,
a uma descoberta do enunciado; dos articuladores retóricos (meno

tonímia, elipse, metáfora); dos indicadores temporais, que deter
minam o fator cronológico dos acontecimentos; dos indicadores es

£ã" etc.); dos anafóricos (pronomes,paciais ("ZcZ, adjetivos de
monstrativos) , dos quais falaremos de modo mais específico no ca
pítulo sobre a metodologia.

É evidente que todos esses componentes do contexto lin

conhecimentos extralingtlísticos do leitor, dando-lhe competência
para uma rápida e eficiente apreensão da mensagem escrita.

ilustrações) e, no aspecto semânti-

gtlístico, aos quais nos referimos, irão acrescer sobremaneira os
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ítulo 4co
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como

grafia especializada, tornou-se em seguida mais abrangente, al
cançando os diversos níveis de escolaridade.

Tomando como ponto de partida a compreensão da língua

executar esse objetivo, o professor deverá trabalhar técnicas de
leitura que conduzem o aluno a um comportamento ativo possibili
tando a descoberta da função do texto e de situações de comunica

tificação de palavras conhecidas etc., o aluno conquistará auto
nomia em relação ã abordagem de textos em língua francesa.

O professor,
poderto desestruturado, o

além do linguístico,outros elementos que compõem o texto, e per
(Ver o texto em ane-f az

em
capacidade que tem de construir hipóteses

A metodologia instrumental tem como prioridade, 
já dissemos, a leitura e compreensão de textos escritos. A prin
cipio, adotada pela necessidade urgente de consultar uma biblio—

É com base nesses princípios fundamentais da metodolo 
gia instrumental que iremos propor exercícios de compreensão oral

ra linear a informação do texto não é bem apreendida pelo aluno e 
constitui uma forma regressiva de aprendizado.

em português, incentivando no aluno

o entendimento para uma boa compreensão
através de um exercício

e escrita e leituras de exploração do texto.

em sua primeira aula, poderá levar um tex

francesa na mensagem escrita, daremos prioridade ã leitura. Para

ção. Através da formulação de hipóteses sobre o conteúdo, da iden

criativo. A necessidade de dominar a leitura o leva

língua materna, verá a
xo "Ctamba"). Nesse âmbito, o aluno,

a descobrir

partindo de uma exploração não linear.
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jetivos, sobretudo por serem inadequados, mas também por motivos
já explicitados: classes numerosas e heterogéneas, poucos recur
sos para material didático e carga horária insuficiente.

Dentro dessa realidade, vem sendo aplicado estudoo
instrumental no Ciclo Básico de algumas Universidades brasilei
ras , tornando possível o acesso a material especializado em lín
gua estrangeira através de cursos específicos.

se
gundo graus. Para isso, os professores vêm também desenvolvendo

sentados e discutidos para sua implementação.

Em conseqtlência, como um passo inicial pro-
seráo selecionados textos de cunho informativo - recreativoposta,

Assim, com base na abordagem do ensino/direcionados aos jovens.
aprendizagem do Francês Instrumental, procuraremos elaborar um do

(dez) doss i ês , cujos texcumento — de nível médio — contendo 10

falta de conhecimentos lingtlísticos.ma,

Ao elaborarmos doss i es para o uso dos alunos de pri-

de uma
leitura linear  palavra por palavra — regressão encontrada com

freqtiência nos

em nossa

suprir-lhes em parte a

alunos debutantes em língua estrangeira. Na leitu

Paralelamente, tem-se proposto desenvolver um trabalho

pesquisas no nível secundário e, aos poucos, trabalhos são apre-

língua francesa. O que nos propomos, é libertar o aluno

tos serão extraídos de revistas francesas: " Paóó e. Pox.tou.t", "Quo-i.

se do alunado ginasiano. Com isso, esperamos também de certa for

semelhante junto aos discentes do nível médio, de primeiro e

"Feu 1/eA.Z’’ , que contém assuntos diversos e de interes

meiro grau, não estamos propondo uma revolução no aprendizado da
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ra linear a informação do texto não é bem apreendida pelo aluno e
constitui uma forma regressiva de aprendizado.

A metodologia instrumental tem como prioridade, como
jã dissemos, a leitura e compreensão de textos escritos. A prin
cípio, adotada pela necessidade urgente de consultar uma biblio
grafia especializada, tornou-se em seguida mais abrangente, al
cançando os diversos níveis de escolaridade.

É com base nesses princípios fundamentais da metodolo
gia instrumental que iremos propor exercícios de compreensão oral
e escrita e leituras de exploração do texto.

Tomando como ponto de partida a compreensão da língua

executar esse objetivo, o professor deverã trabalhar técnicas de
leitura que conduzem o aluno a um comportamento ativo possibili
tando a descoberta da função do texto e de situações de comunica
ção. Através da formulação de hipóteses sobre o conteúdo, da iden
tificação de palavras conhecidas etc., o aluno conquistará auto
nomia em relação ã abordagem de textos em língua francesa.

O professor,
podero

criativo. A necessidade de dominar a leitura o leva
além do lingtlí stico , e per

(Ver o texto em ane-
em

capacidade que tem de construir hipóteses

partindo de
língua materna, verá a

em sua primeira aula, poderá levar um tex

outros elementos que compõem o texto, 
faz o entendimento para uma boa compreensão

através de um exercício

to desestruturado, em português, incentivando no aluno

francesa na mensagem escrita, daremos prioridade ã leitura. Para

xo "CZa.mba") . Nesse âmbito, o aluno,

a descobrir

uma exploração não linear.
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Os textos selecionados, ricos pela variedade e de di
mensão intercultural, comportam assuntos conhecidos e de interes

se dos jovens.

Para suprir-lhes a falta que estes têm de conhecimen
tos lingüísticos, utilizaremos os "ZexZoó , em por

tuguês, que precedem os textos em estudo. Sobre o emprego desses
textos, falaremos no capítulo oportuno.

O francês instrumental se situa no domínio geral do en

sino de francês como método de acesso às informações as mais va

riadas. Mario Laranjeira e Michel Launay, no livro O Francês Ins

trumental na Universidade de São Paulo, observam que:

”0 ’ ^/tancêó ZnóZ/ittmentaZ1 e o ' ^/tanceó ^unc-ZonaZ' Zêm
poA. objeZZvo oóeA.ece./L um ap/LendZzado da ZZngua
ceóa que pcJLmZta utÁ.£Zzan com a mãx.Zma e^ZcãcZa toda
e quaZquex. documentação eóCJitta, oJtaZ, audZovZóuaZ cm
ZZngua ^ance^a numa eò pectaZZdade quaZqueti e absiZsi
novoó hoJitzonteò noó vojlZoó camZnhoô do óabeA.". 29

Do nosso ponto de vista, o mais importante não ê esta

formação especializada, mas antes o aproveitamento de técnicas

da metodologia instrumental para facilitar o estudo do francês nu

ma perspectiva lúdica, vocacional e formativa.

Cabe ao professor trabalhar a imagem do texto para uma

aproximação do sentido global, facilitando a apreensão do estu

dante .

(29) LARANJEIRA, M. et LAUNAY, M. "0 Francês Instrumental na Universidade de
São Paulo", in CÂNDIDO Antônio et alli, (72), 0 Francês Instrumental: A
experi ência da Uni versidade de Sao Paulo, p. 2>.

11843683
Caixa de texto
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Cabe ao aluno participar das atividades que lhe serão

tico.

Com efeito, percebemos a importância de uma aprendiza
gem que visa possibilitar ao aprendiz do primeiro grau compreen-

dispondo o estudante do pouco tempo que oferece o ensino de lín
gua estrangeira em seu currículo.

der textos em língua francesa, de caráter lúdico ou informativo,

conferidas de maneira espontânea, tornando o trabalho coesoeprá
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4.2 A METODOLOGIA DOS DOSSlES

Na elaboração dos doss i ês ,
de conteúdo informativo mas, recreativo.ao mesmo tempo, Esses
textos serão melhor apreendidos pelos alunos, tanto pela "i/tanó-

pa.A.ênc.i.a" com a língua materna quanto pelo assunto enfocado, que
é de interesse do jovem estudante.

da nossa pesquisa que se
extraí—um documento contendo 10 (dez) doss i ês, cujos textos,ra

" Qu.OsC-de.-Ne.uá", "Fe.u

aplicados de acordo com a metodologia do francês ins
trumental.

Cada dossiê será composto de exercícios
tanto oral como escrita, contendo ilustrações, desenhos,são ne-

palavras cruzadas, sinónimos e antôni—

professor conseguirá conhecer o potencial lingtlístico dos alu-o
importantesnos,

para o desempenho e compreensão de uma boa leitura.

em português ,ce." ,
qual seja, o dasum assunto por demais conhecido entre os alunos,

nando—o com assuntos semelhantes em português, este procedimento

coisas do seu próprio Estado.*

Já nos referimos ao "Con-puô"

como também estes descobrirão outros elementos

dos das revistas francesas " Pclaa e.-Pa.si.tou.t" ,

procuramos textos "£.eueó",

1/eA.X", serão

Evidentemente, ao estudax mos o texto francês relacio

grito, maiusculas, jogos,

(*) Texto intitulado: "Coisas do Ceará", de autoria nossa.

A exemplo, para o dos s i ê I , intitulado "Obj eti> de. F^tan

mos, família de palavras etc. Por meio desses exercícios, não só

usamos como pré—texto ou "te.x.£o ^a.c.Á.XÁ.ía.dost"

de compreen-
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Logo em seguida ao trabalho do

técnicas
conhecimento do conjunto

textual.

Já dissemos gue o texto é uma imagem tal tem
sub—tí-

organização dos parágrafos; identificação dos efeitos ti—tulos,

pogrãficos, negrito, palavras maiusculas, desenhos etc.Esses ele
uma primeira de-

codificação do sentido contextuai.

melhor
compreendido, requer alguns conhecimentos lexicais,

preendidos pela "X/tanó pa-tãncZa" através
de técnicas que possibilitarão a descoberta cada vez maior do e-
nunciado dentro do contexto.

"&ia.nA pa/têncZa"nhecimento global do código escrito através de

das palavras com a língua nata, fazendo uma ligação do sentido

das frases pelo contexto. Num segundo momento, colhemos os pontos
idéia central de cada um

o da compreensão dos detalhes. Tarefa até

principais dos parágrafos para se ter a
idéia mestra. Em seguida, chegaremos ao nível mais

trará para o aluno conhecimentos prévios do assunto gue será abor 
dado em língua estrangeira.

"p^é-ZexZo’’, o profes
sor fará uma exploração da lição do dossiê,
de leitura que conduzirão o aluno a um

mentos fornecem dados que conduzem o aprendiz a

que serão a—

especializado, ou seja, 
certo ponto secundária, pois o aluno já terá adquirido um bom ní_

Todo discurso em língua estrangeira, para ser

e se adquirir a

Assim sendo, ao trabalharmos o texto, dividiremos a lei
tura em 3 (três) níveis de compreensão. 0 primeiro será um reco-

seus referenciais, isto é, seus dados icõnicos: títulos,
e como

com a língua materna ou

através de
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vel oe compreensão nas etapas anteriores.

Além disso, pode ser explorada a relação escritor/enun

. "On qu-Q." . . . (indefinido) . . . " de.ÁAsCYie.ti" (infinitivo)
etc.

Também se pode trabalhar tantos outros elementos indi_
cadores da perfeita coesão do texto: retóricosos articuladores

("eeX homme." . . "e.n" .jetivos demonstrativos
. "auj ou/cd ' huZ" . " maÁ.nte.na.nt"indicadores temporais ("hZeA." .

que indicam o fator cronológico; os indicadores espaciaisetc.) ,
. "£ã" . . "de.h.on.6 " etc .) .. "dané" .("ZeZ" .

isto se aplica e tem sido aplicado para umCertamente,
nãopúblico universitário. É claro que estes procedimentos se po

excetuado daderiam aplicar tais quais para o primeiro grau, o
todos estes indicadores são de al-

embora es

tes os desconheçam em teoria,
suporte lingtlístico para

ficação das palavras.

elucidação dos textos seOs exercícos propostos para a

rão sempre acompanhados de elementos visuais como desenhos de fi_

o
facilitando sobremaneiracada dossiê, a com-

sob

o encadeamento e decodi

forma escrita, poderão ser

Esses exercícios, na maioria

ciado, que aparece através de expressões tais como: "1/ou.ô pouve.z"

todos, naturalmente, relacionados com

eles lhes servem como indícios, si
guma forma auxiliares, mesmo para os debutantes pois,

(elipse, metonímia, comparação etc.), as anáforas (pronomes, ad-

assunto tratado em

nais, enfim, um

guras, colagens, fotos,

preensao por parte dos alunos.
diversificados e vistos oralmente, fa

"&ia.n6 pa.A.ê.nc^.0." . Entretanto,

. " y" . . . etc .); os
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zendo com que o alunado tenha
mo também ao código oral da língua.

O conteúdo gramatical será aplicado de acordo com o
contexto.
explicação gramatical acompanhada de exercícios escritos, de acor

debutante.

do texto, palavras cruzadas, além do enjogos, caça-palavras que,

no qual os alunos estarão mais uma vez em contato com o vocabulã
rio da língua estrangeira.

Baseada nessa metodologia, propomos um trabalho dife
rente para o ensino/aprendizagem dos alunos de nível médio das es
colas públicas.

Para que o professor obtenha bons resultados, é neces
sãrio que ele coloque o aluno não como mero espectador

peça de comunicação ativa, permitindo—lhe uma atitude espon—uma
tãnea e gradual, sem que ele se sinta constrangido a uma ativida

vo-
e

mas como

acesso não só ao código escrito co

no seu aprendizado.

tretenimento e do lazer, desenvolvem um trabalho

luntãria e própria, para um melhor desempenho no seu trabalho
de pedagógica forçada; mas antes, liberado para uma atitude

Porém, tratando-se de um público ginasiano, faremos uma

Acrescentamos também, como exercícios de compreensão

de raciocínio,

do com as necessidades para um público ginasiano que se presume
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4.3.1 Iconografia

Iniciamos o capítulo nos reportando a Sophie Moirand,
pois, é sobretudo a partir desta pesquisadora que sentimos a im
portância do texto como imagem.

Sabemos que os dados icônicos de um texto não
clusivamente as ilustrações ou os efeitos tipográficos que dão um

segundo

sobretudo no nível de suas relações formais ou see significados,
mânticas, oferecendo assim ao receptor outras imagens outrase
significações.

Estes critérios também entram na seleção dos textos
público

função dos conhecimentos que ele possui.

Assim sendo, convém mostrar a importância de se elabo

"MoZhó £'on connaZt Za Zangue, du texte qu'onZit, pZué 
ZZ nouò appan.aZtn.a d’ aboftd comme une Zmage, puZò com 
me un emboZtement et une. & upen.poóZtZon de muZtZpZei 
fteóeaux. d’Zmage&". 30

visado e em

são ex-

visual mais explícito do assunto em pauta. Esta função,

rar d o s s i ê s , cujos textos, além de cuidadosamente selecionados pa

Moirand, existe também nos níveis lingtlísticos dos significantes

4.30 TRABALHO INSTRUMENTAL SOBRE O TEXTO: PARTES CONSTITUINTES

faixa etária, farão com que o aluno tenha, como ponto inicial de

que, como já dissemos, serão escolhidos de acordo com o

ra jovens ginasianos e de conter assuntos relacionados com esta

(30) MOIRAND, Sophie, op. cit., p. 50-
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lhe facilitem uma primeira abordagem dentro do contexto.

pala

vras-chave em evidência, ilustrações, fotografias etc.

De acordo com Sophie Moirand:

"p/ítmeZAo contato"renciais acima mencionados ajudam o aluno no

componentesfaltando naturalmente outrospreensão oral/escrita,

continuação do trabalho contextuai.

cit., p. 50-

compreensão da língua estrangeira com base na utilização da meto 
dologia instrumental, seja para textos específicos ou de especia 
lidade, seja para textos que tratam de temas gerais, atingindo di

(31) MOIRAND, Sophie, op.

que ele irá adquirir com a

o hãbito da leitura em

Este enunciado da conhecida pesquisadora vem ao encon
tro de nossos propósitos de ensino/aprendizagem para a leitura e

de elaborar hipóteses como: título do texto, sub-título,
A partir desses dados extra-lingtiísticos, o leitor po

sua leitura, outros elementos referenciais e pragmáticos, os quais

versos níveis de escolaridade. Porém, sabemos que todos os refe-

O próprio componente sócio-cultural já auxilia o apren 
diz a suplantar dificuldades sentidas na interpretação, sendo que 

língua estrangeira lhe trarã também novos

a com-com o texto, mas, não lhe dão ainda a " pefi.fi o fi.mance' para

"Au debut de £'appfi.enttaage, tt eòt ptuó encoafiageant, 
pou.fi. u.m appfi.e.nant, de ' ttfi.e’ dz-h documenta ou. ta ty- 
pogfi.aphte, t' tttuA tfi.atto n, ta nvLf>e en page jouent nn 
fi.ôte pfi.épondéfi.ant; annonce pu.bttettatfi.e, pfi.oò pectuó , 
tfi.acti>, texteò de pfi.eòóe tttaòtfi.eé" . 31 (o grifo é nos 
so) .

pefi.fi
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A iconografia desempenha um papel importante — entre
outros elementos na fase do
do texto" gue enfatiza, por exemplo,
se narrativo ou informativo etc.

do texto pelo aluno, através dos componentes citados, começa a
aquisição do componente lingtiístico, ou seja, reconhecimentoo
dos elementos gue perfazem a estrutura do texto (articuladores re

"y" etc.), possi
bilitando ainda mais a descoberta do enunciado dentro do contex
to e dando subsídios ao leitor para ã aquisição de compreensão
oral e escrita.

Na realidade, mesmo não havendo no primeiro contato ou
segundo Sophie

sõcio-lingtiísticos,

de pri-vido ao público a quem este trabalho se destina (alunos
meiro grau), fomos criteriosos na escolha dos textos, tanto no

que diz respeito a
fotografias, maiusculas, disposi^tos tipográficos e ilustrações,

ção de parágrafos etc.

função icônica dos textos aparece de maneiraAssim, a
bem mais evidente pela tipografia apresentada.

o seu aspecto discursivo —

um vocabulário mais acessível, quanto aos efei.

bemos gue existem aqueles sem muitas ilustrações e imagens, mas,

Por fim, após uma certa autonomia de "ZeZ-tuAa gZoba.Z"

que através de componentes outros, de ordem

Porém, não foi só

"ba.Za.ya.ge du. texto" ou Hvawedu/ia

Moirand) uma grande variedade de aspectos icõnicos do texto, sa—

nos implicam e nos levam ã compreensão da escrita. Por isso, de-

tentativa de leitura ("Z'entuee danó Ze texto",

benefícios, garantindo—lhe o conhecimento de outra cultura.

tõricos — " oyi^Zyi" , "enóuZte"; anáforas, " en" ,
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textos,
iconografiasua

mais ampla. Queremos ressaltar que não se trata de uma iconogra-

onde os personagens aparecem e desaparecem ao longo dos textos.
O conjunto de dos s i ês não é uma história, portanto sua iconogra
fia estará ligada a cada texto separadamente.

Temos a acrescentar que, para facilitar a aquisição do
componente lingtlístico através de um estudo gramatical, criamos

também dos exercícios gramaticais,mo
posteriormentetir a este aluno ser capaz

oral e escrita da produção dos textos em estudo.

a fim de facilitar e perimi

em função das imagens reais que escolhemos determinados

de Ffiance.") , os quais foram montados com toda uma iconografia

ilustrações para os exercícios de compreensão escrita do texto co

de uma compreensão

fia fabricada, a exemplo dos métodos audiovisuais ("VoZx eZ Ima-

mas , ao escolhê-los, levamos também em conta a
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4.3.2 Transparência / Opacidade

Podemos dizer que para a compreensão de um texto, o mí

vras com as da língua materna.

temáticos e enuncia-
— em que o leitor se apõia na ocasião do " ba.£a.ya.g e. du. £e.xtivos

a prática não linear da leitura.íe", favorecendo assim Estas
formação de hipóteses so-

através de estratê

rificá-las sobre o conteúdo do texto, reforçadas pelos elementos
sãoicónicos e, também por hipóteses semânticas que as

por semelhança com a língua materna ou

por dedução dentro do contexto.

Levando-se em conta a idéia de que ler independe da ha
bilidade de falar, podemos conduzir o aluno a ler,

situar e reconhecer certos termos, cer-

nimo exigido são os conhecimentos lexicais, que poderão ser apre 
endidos pela u &ta.nó pa.siê.nc.j.a." , quer dizer, a semelhança das pala—

que se trata daque 
le em que o receptor está em contato direto com o enunciado.

no caso

práticas têm como objetivo facilitar a

o aluno não a conhece, mas,

Diz-se do discurso "Z-ian.ó pa-tenXe." ,

ra significante, vimos que, na abordagem do texto, existem vários
No' Capítulo 3.3, o texto como mensagem/imagem/estrutu

a partir do radical "joua", o profe£

pela "íA.anópa/iêncZa" , a
tas noções, que irão lhe auxiliar na compreensão global do texto. 

aluno a descobrir o sen—

gias, conduzem ã produção do sentido. Essas hipóteses, podemos ve

palavras transparentes; ou

tido do texto. Como exemplo, ver a palavra "jou^.né.0."

indícios — icônicos, discursivos, formais,

Outras "ztTtan-ópa^êneZaó" podem induzir o

bre o conteúdo, formas e função do texto.que,

dossiê II:

e em seguida
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equiva
lente do jornal e levá-lo talvez

" joafi.nee",

nêe" . Enfim, temos que trabalhar com essas aproximações que po
dem ser feitas com o texto em língua materna.

O texto está repleto de indícios e à medida que cria
mos experiências no ato de ler, começamos então a perceber como

a
intenção do autor. Entretanto, mesmo sabendo como e o porqueo
de suas disposições, não quer isto dizer que a leitura
"ZA.an4 paA.enZe." para o aluno, principalmente por tratar-se de prin

de
toda uma estratégia, desenvolva neste aluno habilidades outras,

além dos dados semelhantes à língua ma-para a compreensão oral,
terna.

assim constitui-se o que se chama deDe outra forma,
"opactdade" se

opõe àquela de '*ZA.anó paA.tncZa" .

ce

Vale salientar que é na opacidade do texto que reside

(32) COSTE, Daniel; GALISSON, Robert. Dictionnaire de Didactique de Langues, 
p. Collection n? 21 , Edi tion n? 01 , Hachette, Paris, 1976.

tas — "joufi.",

’’opactdade" da ambigtlidade do texto. A noção de

cipiante. Logo, ê necessário também que o professor, através

são construídos, o por que de estarem dispostos no textoequal

a descobrir através das cogna
" joufi.naZ" — o valor da palavra "joufi.-

’’AuZA.e.me.nZ dZZ, ZZ y a opactte quand Z’enonce uZ ^ofi 
tement medZattée pafi. Z'emetteufi. et tZ y a tfi.an6pafi.en 

quand Z' emetteu.fi. neutfi.aZZ6e Zat6 6e Ze fi-éeepteufi. en 
pfi.Zòe d.< fi.eete avec Z’énoncê. C'e&t Ze fi.ecepteu.fi. qut 
juje de Z' opactte ou de Za tfi.an6pafi.ence d’un dt6- 
eoafi.6".32

sor poderá conseguir a palavra "j oufinaZ", que ê quase o

se torne

emetteu.fi
fi.ecepteu.fi
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de tornar quase inesgotável a possibilidade de inúmeras leituras.

No caso específico do estudo dos doss i ês , já nos refe
rimos acerca do desenvolvimento de técnicas que possibilitarão ao

mensagem bem como o relacionamento entre significante e signifi
cado , reduzindo pouco a pouco a margem de opacidade que existe no
texto em virtude do aluno desconhecer o código lingtlístico.

Com a preocupação de reduzir esta opacidade, os dos-
s i ês foram elaborados com assuntos semelhantes e de interesse cul

medida em que se referem ao "modiié uZue.ndZ"

de país e civilização diferentes.

O nosso objetivo para o estudo dos dos s i ês é a compre
global do texto ao final de cada leitura; portanto,ensão a opa

cidade existente terá todas as suas dificuldades amenizadas pela
perfeita coesão do trabalho estrutural do texto.

Como trabalho de atividade para uma melhor compreen—
além de exercícios que abranjam todossão dos textos, os compo

nentes da competência de comunicação, utilizaremos para o que se
situações que conduzam

uma perfeita compreensão

palavras dentro do contexto.

e coerência do sentido dessas

um desafio para o

o aluno a

leitor desejoso de compreendê—lo mais e mais e

tural dos jovens, na

aluno perceber as diferentes fases necessárias para compreender a

convencionou chamar de palavras ’’opacas ”
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4.3.3 Gramática

Muito se tem discutido sobre a aplicação da gramática

jo objetivo principal é a compreensão escrita de textos proveni—
Como ela é função da compreensão do texentes de fontes variadas.

uma
fonte de informações para o reemprego de estruturas gue irão ame
nizar dificuldades para uma melhor percepção do sentido.

Dentro desse quadro é gue as estruturas gramaticais fo
ram selecionadas de acordo com seu uso sistemático no texto a ser

não obedecendo a uma progressão gramatical rígida.estudado,

certos especialistas da didática quando aludem ao exagero decom
duas tendências que pecaram em direções diferentes.

apenas a

visuais se caiu no extremo oposto,- suprimindo—se quase por com—
dar maior ênfasepleto o ensino da gramática, porque se passou a

ê uma atitude in-à expressão oral.
acreditamos na netermediária entre as duas tendências. Por isto,

cessidade do ensino sistemático da gramática, contudo sem nenhum

exagero,

A partir de uma mudança com a vinda dos métodos audio

gramática — e

Com referência a

cia exagerava por excesso.

num curso de língua estrangeira com perspectiva instrumental, cu

Entretanto, o que propomos,

to, os exercícios de gramática propostos aparecem como um elo,

curava ensinar quase que exclusivamente a gramática —
• Anteriormente, no método traduçãox gramática, se pro-

esse procedimento, estamos de acordo

da maneira mais sistemática possível. Essa tendên

limitando-nos aos pontos essenciais e simplificados que
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concepção é que a exploração gramatical se faça desde o início de

bal. Isto quer dizer que, num primeiro momento tem-se que traba
lhar o texto,
de expressão, tudo a partir do texto. Uma vez que todas essas téc

então como últi-nicas estejam bem desenvolvidas, bem definidas,
cabe sistematizar aqueles pontos de gramática a quema etapa, o

texto se presta. Naturalmente, isto deve ser feito de modo sim-
uma

leitura,

texto em língua estrangeira pode tornar-se inteiramente incompre
medida que este aluno não tenha apreensão de dados

interrelacionamentosintáticos-semânticos que lhe facilitem um
lógicos, desenvolvendo assim,

determinados fatos gramaticais para
cumento escrito. Muitas vezes esta abordagem mostra pontos obscu

no to-

boa leitura.

Baseando-nos no "ZAxpé" compreensão/vocabulário/gramã 
ensino/aprendizagem da Língua Estrange_i

ros que impedem a elucidação de componentes da frase que, 
do, impediram o desenvolvimento e a capacidade do leitor para uma

a melhor compreensão de um do

com elementos anafõricos, verbais,

ensível, na

sua capacidade autónoma de leitura.

temos que colocá—la ao alcance do aluno, ao nível do aluno.

questão de gramática necessariamente esgotá-la; não se trata dis^
plifiçado, não tendo a preocupação de a cada vez que tratar

forma assistemãtica, isto é, dando maior ênfase ãcompreensão glo

Sabemos que, para principiantes, a apresentação de um

tica como suporte para o

Portanto, somos inteiramente favoráveis ãabordagem de

so. Ao estudarmos a gramática de um texto numa sala de

fazer assimilar, fazer exercícios de compreensão,

ajudarão os alunos a trabalharem o texto. O importante na nossa
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to não hã dissociações na abordagem do conjunto.

dos s i ê s ,
e

visto após esgotado todo e qualquer trabalho de compreensão do tex
to.

ses elementos possa ser maior que o dos outros, no estudo do tex

Entretanto, queremos reiterar que em nossos
o estudo gramatical, embora dado de certa forma sistemático,

ra Instrumental, constatamos que, embora o percentual de um des—
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4.40 PAPEL DA TRADUÇÃO

A tradução da língua estrangeira, na visão dos que en
que aprendem através da metodologia instrumental, nãosinam e dos

constitui papel de maior relevância.

Sabemos que o principal objetivo desta metodologia é a
compreensão do texto sobretudo por meio de técnicas de leitura
jã enunciadas.

Segundo alguns sociolingtiistas, o aprendiz não deve di£
sociar do estudo da língua estrangeira o contato com a língua ma
terna. Mas não é necessariamente isto que privilegiamos. Ressal-

a progressão de uma leitura não linear e,-portanto,tamos
preensão da mensagem no todo e não no sentido de uma palavra iso
lada.

A tendência do estudante é recorrer ã tradução, pois
para ele torna—se mais fácil, dando—lhe .uma posição mais cômoda.

o professor deve precaver-se contra essa "manobra" ãiEntretanto,
uma vez que não é esse o objetivo dedática encetada pelo aluno,

de natureza instrumental.um curso

através de toda umadação do sentido da mensagem no texto, pro

posta de trabalho, na qual o aluno ê levado a descobrir, além dos
pontos referenciais (imagens,

sinónimos,

a com—

Devemos, ao contrário, chamar a atenção para a eluci-

ilustrações, fotos etc., elementos
dos tipos anafóricos, indicadores temporais, espaciais etc.), os

antónimos, expressões, enfim, as idéias.
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bilingtie, não venha contribuir para os objetivos do ensino/apren

dizagem numa metodologia de inspiração instrumental.

ser feito pelo professor, desde que os alunos jâ tenham apreendi

do satisfatoriamente o significado global do texto. O nosso ob
jetivo em adaptar o Método Instrumental ao ensino de primeiro grau
procura dar uma visão abrangente da língua estrangeira como um no

aspecto

mais objetivo de compreensão utilitária da mensagem dos textos a

plicados.

Em síntese, fiel a uma postura teórica flexível, não
traduçãoreintroduzimos o tabu da interdição de toda e qualquer

como isto acontecia nos métodos direto e audiovisual. A tradução

de até ser necessária.

O recurso ã tradução em sala de aula poderá, contudo,

nos parece secundária, apenas. Em certas circunstâncias, ela po-

Daí, acharmos que o uso do Dicionário, principalmente

vo elemento de comunicação para os alunos, além de seu
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4.5 OS MECANISMOS DO "TEXTO FACILITADOR"

O como um su

geira, gue dele se avizinha. São textos em português, que prece
de

certa forma,

A exemplo, no dossiê I , intitulado "ObjetA de. Faance" ,
como pré—texto ou — como o chamamos na Universidade Estausamos

dual do Ceará—um "texto ^acttttadoa" em português tratando de um

assunto por demais conhecido entre os alunos, ou seja, de coisas

de seu próprio Estado.

A didática do professor para o uso do "texto fiactttta

será a de dispor os alunos em grupos e perguntar-lhes,doa" nes-

coisas do tipo: "Vocêò goétam de vtajaa?", "Conhecem bemte caso,

texto e fornecendo—lhes um número de idéias significantes.

oportunidade a todos de se comunicarem ativamente numa atitude es>
gradual, desenvolvendo-lhes a capacidade de criar, de

gue eles se sintam forçados a uma atividade pe

dagõgica.

O próprio aluno se sentirá mais "óotto" como partici-

suprir a falta de conhecimentos lingtlísticos do alu 

no, bem como motivá-lo para a leitura do texto estrangeiro.

go òobae a Faança, 

permitir-lhes falar sobre o que sabem, antecipando o conteúdo do

"texto ^acttttadoa" funciona para o aluno

porte, um apoio da língua materna para o texto de língua estran—

O professor deverá deixar o aluno bem ã vontade e dar

pontãnea e

Com isso, esperamos,dem os textos a estudar em cada dossiê.

ou.tao6 Eòtadoé?", "Atgu.m de voceà conhece at

se comunicar, sem

a ina ht&toata, a i>u.a ctvtttzaçao?". Isso vai

Foatateza, o Ceaaã,
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pante ativo em sala de aula e não como um mero espectador.

Assim sendo, todos os dossiês terão pré—textoum em

português, com assuntos semelhantes,

Para cada um destes textos facilitadores e em fun
ção de sua temática — o professor deverá montar uma bateria de

perguntas instigadoras, que vão estabelecer em seguida a ligação

aóòu.nto"

Servindo-nos de uma comparação um tanto aproda verdadeira aula.

um pré-desta forma

vio "aQuaclmento", antes dese entregar aos exercícios do dia.

Nossa experiência na sala de aula tem revelado a efi-

Uma dupla eficácia, na medida em que facilicácia desta técnica.

nica se revela uma aliada valiosa para uma pedagogia vocacional.

que levam o aluno a um conhe 

cimento prévio do que será abordado em língua estrangeira.

ta a compreensão imediata no trabalho feito em classe e estimula 

o gosto pela língua estrangeira. Acreditamos aliãs que esta têc—

ximativa, poderíamos dizer que o aluno faz

com a lição de francês. Prepara-se assim "a enX/tada no
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copítulo 5
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5 Proposições para Aplicação dos dossiês

en
sino instrumental do francês. São textos que se coadunam ã nossa

do curso

ginasiano. Este conjunto de 10 doss i ês constitui o conteúdo pro

gramático da 7? série.

Quanto ã 8? série, proporemos em tempo oportuno o res

senvolvida com a aplicação dos primeiros d o s s i ê's .

Com relação ãs atividades propostas, em primeiro pla-

" poetemos o trabalho do "XexXo ^a-C-^Litadon" que, sendo umno,

texto em língua estrangeira.

"Xex-to ($aeZ£Zíadoo" correspondente "CoZaíló do Ceade Foance’’

oõ".

Normalmente,
tos p/hora—aula.

Quanto ao trabalho com o

to do assunto

proposta de trabalho, cujo objetivo principal ê dar acesso ã lei 

tura e compreensão de textos em francês para os alunos

O Documento a ser utilizado para as escolas de primei 

ro grau contêm 10 doss i ês elaborados a partir de uma visão de

e o

XexZo'' em língua materna, dá um suporte maior para a " eníAada’' no

Tomaremos como exemplo o dossiê I , intitulado "Oò/e-t-ó

derá dispor de 20 minutos para conversar com os alunos a respei- 
a ser tratado e explorá-lo por meio de perguntas e

pectivo conteúdo, para o qual levaremos em conta a experiência de

"p/iê-XexZo", o professor po-

a nível secundário dispomos de 50 minu-
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respostas.

da a aproximaçao global do texto em língua francesa. Esta 1? fa
se se efetua também oralmente, propondo-se determinado número de

uma tomada de posição com

relação ao tema do texto.

Em seguida, haverá uma leitura em voz alta por parte

do professor. Após o que, o aluno faz uma leitura silenciosa, não
constituindo prioridade o aspecto fónico. Entretanto, o aluno co
meçarã a se familiarizar com elementos lingtlísticos, que lhe pro

uma primeiraportanto

atividade.

texto será dividido em três níveisPor outro lado, o

perguntas sobre o título: "ObjetA de FfLanee" (palavras transvel 1 ,

parentes). Em seguida, terá.como reforço os elementos icônicos:

ilustrações bem evidentes, títulos dos objetos, figuras diversas

conteúdo do

texto.

Prosseguindo nos níveis de compreensão, professoro

exploração de cada parágrafo com

estraté-o intuito de se obter a idéia mestra. Utilizando-se de

púbLicoauton. e^e^eveu íííí a.sittgo?", "A que

cançar a reconstrução do sentido do texto via emissor receptor.

de compreensão a

Após o trabalho com o "texto ^oetLtt(Ldo/i" será inicia

perguntas que conduzirão o aprendiz a

serem desenvolvidos. 0 professor colocará, no n_í

uocê-ó acham que o

piciarão um entendimento global. Esta é

irá trabalhar o nível 2, que é a

etc., que reforçam ainda mais as hipóteses sobre o

gias enunciativas, inicia através de perguntas do tipo: "Poa. que

ele qutò attngt^?", "Com que pfLOpõòtto?". Com isso, pretende al-
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pragmã
ticas que lhe darão as ideias que

Exemplificando, temos:

etapa consistirá no levantamento de elementos deOutra

lingúísticos
são bem compreendidos pelo sentido do contexto.

Dentro da organização do discurso, o professor poderã,

melhor compreensão da mensagem dentro do contexto.

Todos esses procedimentos têm por objetivo a compreen
desenvolvem no aluno potencialidades que o

levam a adquirir

” Vou.6
"Vouó

"Volu>

pouve.z appA.e.ndA.e" ... (linha 05)
pouvez X/louvca" ... (linha 08)
poavíz atuói. de.mandeJt" ... (linha 10)

exploração dos parágrafos do texto, 

o professor conduzirá o aluno a uma busca das modalidades

o autor preconiza.

Continuando com a

" taan0paae.nc.Za" das palavras com a lín

ao nível 3, que é a compreensão detalhada do texto, o

sem se direcionar especificamente para um trabalho de caráter teó

são global do texto, e

certa autonomia nos "dZve-tóoó nx.ve.x.4 de.

se aplica tanto a teoria, que é mais reservada

ncó, aé.gton" , e outras. A maioria desses elementos

obje.tò, mztao, jou.anau.x., coaaeJpondant, photoÁ, gaande.z>, montag-

dicadores temporais . Trata—se aqui de um alunado ginasiano ao qual, 

como citamos no capítulo referente ã metodologia dos dos s i ê s , não 

para um público

cação". E,

fatizada principalmente a

gua materna, esses indicadores são vistos como um auxiliar para a

rico, fazer um levantamento dos articuladores retóricos e dos in

ordem semântica transparentes assim como: "habZZez, paoduztt>, amt,

universitário. Contudo, na exploração do texto, apesar de ser en
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aluno já adquiriu esta "autonomia" , no que se refere ã informa
ção .

para o trabalho da fase de compreensão oral do texto.la,

a exemplo: ilustrações, desenhos, que irão suscitar no aluno um

de acordo

Como dissemos no capítulo referente à Gramática, de-

que daremos as explicações gramaticais em função do texto. Entre

o

alunado ginasiano.
Assim sendo,

lhor compreensão desse conteúdo.

darão

tempo a ser dado, dependerá do desempenho dos próprios alunos. Co 

mo indicação, pode-se estimá-lo em 2 horas-aula.

dros gramaticais que, 

te ilustrações para dar um aspecto visual

Supomos necessário um período de duas a três horas—au

poderá 

fazer a compreensão escrita através de exercícios já elaborados,

o professor ao explicar o conteúdo grama

um tempo maior que outros.

estímulo para respostas coerentes com o texto. Porém,

o que o próprio desenho já contêm, ou seja, indícios para uma me

com a quantidade de exercícios a serem feitos em sala de aula, o

Numa 2? fase, após esse trabalho, o professor

na sua maioria, foram elaborados com bastan 

menos "peáado" para

tanto, essas explicações serão vistas de forma nem tão sistemáti^

pois da aquisição, pelo aluno, da compreensão global do texto, ê

tical, necessariamente não irã enfatizar de maneira sistemática,

Hã dos s i ês que, pela própria gramática contida, deman

ca, nem assistemática; haverá uma intermediação sob forma de qua-
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No dossiê "Objetó de. F/tance." ,I ,

prevemos que, gra
matical, pois contém também escrita.

do texto.

De acordo com essas atividades propostas, o professor

poderá desenvolver um trabalho satisfatório no que diz respeito

ao ensino/aprendizagem de língua francesa e proporcionar ao edu

cando uma certa autonomia na compreensão de um novo código lin-

gttístico .

Quanto ã forma de avaliação, as escolas de nível se-

línguacundãrio usam o sistema bimestral para os testes. Como a

las da rede oficial do Estado, pretendemos elaborar um sistema de

avaliação para verificação do nível de aprendizagem do aluno.

bulãrio semelhante ao texto estudado em classe.

Os resultados fornecidos nos darão informações que po

deremos utilizar posteriormente, para aprimorar a programação e

estratégia de ensino.

tros textos não trabalhados, mas, basicamente, contendo um voca-

Para isto, procuraremos seguir a mesma linha de traba

lho dos textos dados em sala de aula. Entretanto, utilizaremos ou

tomado como exemplo, 

em três aulas diferentes será dado o conteúdo

exercícios de compreensão

São eles: artigos definidos e indefinidos, os verbos auxiliares, 

"F-tne. e.t ávoíJl" e verbos do 19 grupo (ER) , que aparecem ao longo

estrangeira faz parte do currículo obrigatório de algumas esco-
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ROTEIRO PARA EXPLORAÇÃO DOS DOSSIES5.1

TEXTO FACILITADOR (pré-texto) (previsão 1 aula)I.

TEXTO FRANCÊSII.

1? Fase — Trabalho Oral (previsão 2 a 3 aulas)

Nível 1 : Compreensão global do texto

Nível 2: Compreensão de cada parágrafo

Nível 3: Compreensão detalhada

— Trabalho Escrito (previsão 2 aulas)2^ Fase

— Perguntas e respostas sobre o assunto
— Leitura em voz alta pelo professor
— Leitura silenciosa pelo aluno
— Exploração dos elementos icônicos

Leitura silenciosa
Perguntas e respostas
Transição para o texto em francês

— Leitura de cada parágrafo pelo professor

— Transparências semânticas
— Articuladores e indicadores
— Estratégias enunciativas

1 .
2 .

3.

— Retomada da leitura pelo professor
— Leitura pelo aluno em voz alta
— Verificação da compreensão dos detalhes pela compreensão 

do todo

1 . Exercícios para completar a compreensão do texto

2. Breve esquematização gramatical.
3. Exercícios de compreensão gramatical
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Conclusão
I-

I-

"VO FRANCÊS INSTRUMENTAL A UMA PROPOSTA VE LÍNGUA ES-

TRANGEIRA PARA 0 PRIMEIRO GRAU" ê uma tentativa de introduzirmos
em um outro nível de escolaridade o estudo de textos em
francesa,

A abordagem e a escolha do material didático nós a fi

através de uma análise cuidadosa de alguns entre vários ouzemos

tros artigos das revistas "Pa.00e.-PdA.tout", "Quot-de.-Ne.u6"

VZ/Lt" .
r

Nosso projeto de oferecer ao professorado uma propos

ta de adaptação da metodologia instrumental ao ensino do francês
i

nível de primeiro grau levou-nos a percorrer um itinerário emem

várias etapas.

No capítulo inicial fizemos uma abordagem geral do te

desde a importância do estudo da língua francesa em todos osma,

currículos escolares, sobretudo dentro das camadas sociais chama

Enfim, colocamos em evidência a necessidadedo mais humanístico.

de se dar maior ênfase ao estudo da língua estrangeira através de

fundamentou a metodologia instrumental. Os pon

!

língua 

utilizando técnicas e estratégias de leitura que possi 

bilitem ao aluno ginasiano ler e compreender a língua estudada.

surgiu e em que se

e "Feu

uma metodologia de tendência instrumental, maneira prática de se 

melhorar o processo de ensino/aprendizagem da língua estrangeira.

das de "e.tttz", até ãs necessárias mudanças voltadas para um estu

No capítulo seguinte procuramos dar uma visão de como
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No Capítulo 3, abordamos as teorias e técnicas da lei

tura instrumental, a importância do ato de ler e todas as modali

dades de trabalho com o texto. É um capítulo essencialmente de cu

nho teórico, o qual apresenta uma quantidade de explicações téc
nicas da utilização da metodologia instrumental e de seu cresci
mento em todos os níveis escolares.

é

direcionado principalmente para a forma de elaboração do conjun

tas como atividades pedagógicas pro

fessor em sala de aula..

Depois de havermos reconstituído o itinerário do nos-

que nos parecem importantes.

No decorrer do trabalho, uma das
foi no sentido de manter viva a "chama" e o interesse pelo estu

que vem sendo periodicamente substituído pelodo do francês, do

inglês.

consequência disso e de outros fatores alternati-Em

a serem desenvolvidas pelo

so trabalho verificamos a necessidade de evidenciar algumas idéias

ao "de-iab^ocha/L vocacío

O Capítulo 4, destinado à metodologia dos dos s i ês ,

to desses doss i ês , que compõem a parte prática do nosso trabalho.

No capítulo final, apresentamos uma série de propos-

naZ. que muitas vezes está enrustido e necessitando apenas de 
um condutor que o auxilie na sua auto—descoberta.

tos de destaque no desenvolvimento dessa capítulo são os que di
zem respeito ao aluno, ao seu interesse,

nossas preocupações
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cassez de material didático etc. apoiare que procuramos nos

na metodologia instrumental como inovação para

zagem a nível de primeiro grau.

esperamos que o estudo da língua france-Desta forma
sa seja visto por estes alunos de maneira mais utilitária, caben
do ao professor um desempenho centrado no estudo da leitura e com
preensão dos textos. Sua preocupação maior será conduzir oprogra
ma de modo a alcançar os objetivos do curso com um nível de apren
dizado satisfatório.

deveUma conduta estimulante por parte do professor

permanecer por todo o curso. 0 sucesso desse programa depende, em

grande parte, do desempenho do professor em ministrar as aulas e

do aluno em ter uma participação ativa

Esperamos que essa proposta venha
submetida a uma análise crítica que contribua para aper-tanto

feiçoã-la.

vos, mencionados ao longo da dissertação — classes numerosas, es

nos trabalhos de classe.

o ensino/aprendi—

a ser testada e por
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* Cada texto tem o seu pré-texto 
correspondente em português.
Vide relação anexa, páginas 116 
a 119.
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Pré-texto — dossiê i

"coisas do ceará"*

(2)

(3)

podemos fazer a 
que nossos amigos

(*)
(1)

Fortaleza, capital do Estado do Ceará, considerada "a 
LoÃ.A.a. de.ApoAa.da do Soí", "Capital de. NoAAa Se.nh.osia da Aaaunção" , 
é hoje um ponto turístico do Brasil dos mais procurados por todos 
os brasileiros e estrangeiros.

Suas praias, seu artesanato, sol quase o ano inteiro, 
seu folclore com suas danças típicas, atraem o turista sedento do 
tropicalismo que irradia esta terra de Iracema.1

Podemos viajar através da França, mas antes disso, va 
mos conhecer um pouco de nossa Terra Natal.

Texto de autoria nossa.
Iracema — índia Tupi, do livro do mesmo nome, do escritor cearense Jose 
de Alencar, considerada a "Virgem dos Lábios de Mel", por quem, conta a 
lenda, o fundador da cidade Martins Soares Moreno se apaixonou.
Canindé — município do Estado do Ceará, dista a 121 km, onde se situa a 
grande Basílica de São Francisco das Chagas.
Cidade de romaria na epoca da festa aos ■; de outubro.
"Padim Pade Ciço" — forma inculta - forma correta, Padre Cícero Romao Ba^ 
tista de Juazeiro, cuja cidade fica a 600 km de Fortaleza e atrai muitos 
romeiros no dia 2 de novembro, cujo dia é dedicado a Fadre Cícero.

Porém, o Ceará não consta apenas de sua bela orla ma
rítima e de suas famosas rendeiras, de seu " ba.ião-de.-do^.A" e de 
seus deliciosos cajus. O Ceará é também o seu agreste, o homem so 
frido do campo ã espera da chuva que muitas vezes não vem, da cri 
ança sertaneja sub—nutrida, do povo místico cheio de crendices e 
superstições que tem, além de seu Padroeiro São José, comemorado 
a 19 de março, também uma fé infinita no Glorioso São Francisco 
das Chagas do Canindé2 e no "Pad^cm Pade. CZço" de Juazeiro.3

Terminada a nossa viagem pelo Cearã, 
travessia do Atlântico e conhecermos melhor o 
franceses têm para nos mostrar.
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[Tj COMPREENSÃO DO TEXTO:

1. Risque a palavra que não combina com o modelo:

= Produits de France

= Souvenirs

= La Nature

= Régions françaises

2. Assinalar as respostas corretas:

. Fazer uma coleção de objetos é:

objets surdesCo1 lerA.

des obj ets.Ra s s emb1e rB.

obj ets ã que 1qu1un.desC. Donne r

Normand ie 
Amazoni e 
Bretagne

f 1 euve 
chambre 
montagne

photo 
aff i che 
t i roi rs

v i n
f romma ge 
cafél~ViM p.

une carte.
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. Para escrever a um correspondente francês é preciso:

des ca rtes postales.A.

timbres.desB.

s t y1 os .desC.

j ou rna ux.desD.

. São meios de transporte:
metroA.

vo i t u reB.

timbresC.

autobusD.

desenhos? Dar os nomes em francês desenhosaos

TAS5I61

sTfrahc

3. Quais são os 
correspondentes:
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as respostas em francês e preencha os quesitos

produtos franceses vendidos no Brasil?

b. Cite o nome de alguns objetos que se possa colecionar.

(5 a 7 linhas no mínimo).c. Resuma o texto em português:

4. Retire do texto 
abaixo:
a. Quais são os
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5. Colocar um X na coluna correspondente:

0 n

en

découvr ir 1esdeLa
c1est de 1i reFrança i s e t

beaucoup de

desVous t rouve r

pet i tesdedans

On

comine :

des aff i ches etc.t i c ke t s

pou ve z 

f ra n ça i s 

brési1iennes.

me i l1 eu re façon

1 a F rance , 

1i vres.

journaux

v i 1 1 es

peut apprendre beaucoup de choses 

faisant des collections.

OWi

peut col lectionner quelques objects 

des pièces de monnaie, -des 

de metro,
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CONTEÚDO GRAMATICALII

OS ARTIGOS

1 . Definidos
a. Exemplos:

France coute cher.
La

L‘étiquette du Camembert est collée sur

Les Françai s

b. Quadro:

s
M

L’ LES
F LA

LEa h muer

l a Normand i e.

sont três a i mables.

Le voyage en
France est un pays europeen.
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2. Indefinidos

a. Exemplos:

b. Quadro:

PL

M > UN
DES

F *UNE

Une façon
F rance .

amusante de passer les vacances est voyager en

sont des objets de souvenirs.

Un co r res pondant français est intéressant pour 1'étudiant 
ét ranger.

Des timbres, des photos ce
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EXERCÍCIOSIII

ses,

1. Le parfum

Des tickets2.

L 1 ami3.

Une photo4.

f1 euve s5. Les

6. La montagne

•1Un timbre7.

8. Des journaux

L 1 ét i quette9.

10. Le v i n

I. Dar os artigos portugueses correspondentes 
relacionados abaixo:

aos artigos france
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II. Retirar do texto 6 palavras precedidas de um artigo definido 
e 6 palavras precedidas de um artigo indefinido.
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CONTEÚDO GRAMATICAL (2)

VERBOS - ÊTRE ET AVOIR (auxiliares)

J 1 a i

Je suis brési1ien

Tu as

Tu es brési]iene Tu as des objets ã 
col lect ionner

J'ai des objets du 
Ceará

Tu es

J e suis
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e s t a

II a des timbres
EI le a des timbres

Nous avonsNou s sommes

llous

Nous sommes

brési1iens

Vous êtes Vous avez

Vous avez beaucoupVous êtes
de souveni rsfrançai s

I 1
E 1 1 e

I 1
EI le

II est frança is
Elle est françai se

Nous avons des objets 
de France
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son t ont

lis ont des photos

frases empregando os verbos ÊTRE e AVOIR

I 1 1 .

2. E 1 1 e 

3. Je 

(Avo ir).4. des photos.Vou s 

des souven i rs5. E 1 1 es 

(Et re) .6 . Nou s 

(Etre) .étudiant(e) .7. Tu 

(Avo ir).8. J '

9. I 1 s 

10. Tu 

I 1 s
E 1 1 e s

l 1 s
EI les

I Is sont brési1iens

EI les sont brési 1 iennes EI les ont des photos

. Exercício: Completar as
no presente do indicativo.

a u B ré s i 1 .

un correspondant français.

brési1ien (ne) . (Etre).

dans la salle de classe. (Etre).

une bonne idée. (Avoir).

français. (Avo ir).

gent i11e . (Etre).

professeurs. (Etre).
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CONTEÚDO GRAMATICAL (3)

VERBOS DO 19 GRUPO: INFINITIVO EM ER

VERBOS EM ER = AR (em português)

(Présent de 1'indicatif). Verbe HabitER

Je E

Tu ES

HABIT E

ONSNous

EZVous

Ils, Elles ENT

. Exercícios:

er groupe):texto outros verbos do 19 grupo (1Procurar no

  

  

  

- Empregar os verbos convenientes:

1 . Vous 
(LAISSER)

toujours.2. El l e 
(VOYAGER)

ta chambre.3 . Tu 
(DÉCORER)

- Alguns verbos do 19 grupo que
HÉSITER / LAISSER / DÉSESPÉRER / TROUVER etc....

se encontram no texto:

les t i roi rs .ces obj et s dans

II, Elle
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(TROUVER)

5. I 1 

(HABITER)

indica-

Verbes ã la 3èmeVerbes ã la 3eme

personne (sing.) personne (pluriel)des verbes

— Completar o quadro abaixo com a ajuda das seguintes 
ções dos verbos de 19 grupo existentes no texto:

a Paris.

des produits français.4 . Nou s 

LES INFINITIFS
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Pré-texto — dossiê ii

Ê um dia de fevereiro... Logo que amanhece, milhares

de crianças retornam ãs suas atividades escolares. Uns acompanha

pa de suas vidas.

Paulinho é um deles. Passou para a 7? série. Não tem
de um carro para ir levá-lo-ao colégio; mas tem, noa

brilho de seus olhinhos quase adolescentes, vencer

essa jornada escolar.

da manhã. Ele sai apressado, ainda a mastigarSão 7 h

aula

começa às 7:30h.

Será só alegria quando, ao chegar, rever os amigos e

professores. Que bom!

mas logo no primeiro dia de aula ter matemáti—Puxa!
comentário ge-ca

ral.

Soa a campainha. São 9 h. Toda a garotada se alegra com

Tudo

isso é maravilhoso. Entretanto, Paulinho precisa aproveitar es-

fazer suas tarefas escolares, pois, na parte dases minutos para

tarde, ele trabalha como auxiliar num supermercado para ajudar os

pais.

Conto: a volta às aulas*

(*) Texto de autoria nossa.

!? Essa matéria é muito cansativa, surge um

dos de seus motoristas, outros de õnibus, outros de trem. Porém,

em sua maioria, todos com o entusiasmo de enfrentar uma nova eta

o seu pão, para não perder sua condução, pois o período de

o horário da recreação. Música tocando, jogos, bate—papos.

a "ga/L/ta" de
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O seu dia-a-dia ê cansativo — sobretudo tratar-por
sua vida desde já o enobre

ce e traz orgulho aos seus familiares que o admiram como um exem 

pio para essa geração descrente no amanhã.

se de um garoto de 13 anos — porém,
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TEXTE

. Exercícios:

COU-EOE

3

5. 1

COLLEGÉ

]
62.

H

3.. 

4. 8.

f
i

i í
fí h

- Há 8 frases na lição. Escolha a frase que corresponda ao de
senho e coloque-a abaixo:

ILA JOURNlzL» DLB ÍAATKLAS
Woici 8 phrases. _Ecris la bonne piirase sous les dessins.
Ni csr neuf heures. Mathias met son manteau. II arrtve au coliêge. II a un cours de /rançais. II esi neuf heures et demie. li 
ssori du collègc. Mathias ei ses ahiís vont au foot. li est trois heures et demie.

■ ÃSXJ 
.Já

Lm



138

Q] COMPREENSÃO DO TEXTO

1. Responda em português:

heure est-il? (image 1)Qu e 1 1 ea.
R. 

Ou estb.

R. 

Es t-c ec.

R. 

d. I 1 est

R. 

neuf heures?e.

f.

Ma t h i a sg-
R. 

h.
R.  

fait ã neuf heures et demie?
R. 

I 1 est

I 1 est

cinq heures? (image 4)

Que fait Mathias ã

R. 

2. Marcar a hora correspondente, de acordo com as expressões es
critas ao lado:

Quel est le transport qu 1 i 1 utilise pour aller au collège? 

(image 5)

R. 

Qu'est-ce que Mathias

s i x heu res et demie 

dix heures moins vingt 

Mathias et qu‘est-ce qu1i1 fait? (image 2)

que Mathias se déshabi 1 le? (image 3)

Mathias et ses amis, ou est-ce qu 1 i 1 s vont?

fait un cours d‘anglais?
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712 ?

39
I 1 m i n u i t e s t

; 6 ’

. 12 ;

39I 1 m i d ies t
• G *

l 12 .

I 1 e s t 9 3

• G *

ç ii ;11 neuf heureses t
39mo i n s 1 e q ua r t

• 6 ’

3. Atenção para o guarda-roupa de Mathias:

L‘ARMOIRE DE MATHIAS:

Ic i on t rouve:

I I
- des chaussures: noires, brunes.

- des chaussettes: blanches, 
noires, jaunes,

- des vestes: bleues, brunes, 
gri ses.

- des chemises: vertes, noires, 
blanches, jaunes, 
rouges.

- des pantalons: verts, noirs, 
blancs, gris, 
jaunes, bleus.

- des mourchoirs: blancs, roses, 
violets.

quatre heures et dix
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L 'ARMO I RE

MOTS CROISÉS

L EME R i

-

I
*

□
*

BE|A
P,_

abra o guarda-roupa de Mathias e 
Nicole; existem muitas roupas. Es 
creva o nomé dessas roupas no qua 
dro de palavras cruzadas.

-í
t
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1 .

2.

3.

MOÇASRAPAZES

Olhe bem a página de moda e escreva F se a vestimenta é usa 
da por uma moça e G se a vestimenta é usada por um rapaz.

Algumas destas vestimentas podem ser usadas só por rapazes 
ou sõ por moças. Indique-as nas colunas abaixo:

Você pode escrever cada uma destas palavras acima no lugar 
correto? (Observar o desenho da página anterior) .

A. Os desenhos da página anterior representam: un chemisier, une 
chemise, un bermuda, une robe, un costume, un blouson, un cha 
peau , un pantalon, une cravate et des gants.
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i'nj CONTEÚDO GRAMATICAL

1 . VERBO ALLER

P ré s en t 1 1 i nd i cati fd e

va i sJe

Tu va s

(e 1 I e)I 1 va
’• ã la p 1 age

a 1 1on sNous

a 1 1 ezVouz

(e 1 11 1 s

. Exemples: Ticket

Je

DÉFW

Tu

(e 1 1 e )I 1

//Wn, 
I o ooooo<9c> /

es) vont

va ã la plage ...

vas aux

vais au cinema

Etats Unis 
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1 ' éco 1 e al 1on sNous a

a 11ez ãVou s

(e 1 1I 1 s restaurant

>ANT

LES CONTRACTÉS2. Attent ion !Ma i s . . .

Au . M. S .
Aux . M. P1

• Exemples:

P i e r r e va

États UnisCathérine

Na t ha 1 i e va

Jean étudie ã 1'lnstitut de Sciences.

1 1 Eco 1e.Je

F.S. à la
M.F.S. ã 1* (a,e, i , o, u, h muet)

es) vont au

t rava i 1 1 e aux

1 a campagne

au cinema.

au théatre.

suis a
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EXERCÍCIOSIII

EI 1 es ha b i ten t a. mon tagne.

b. Ce ma t i n , Monsieur Vincent travaille b u reau .

Samed i ,c.

Je préfèred. campagne.

la ma t i née éco1e.toutee.

f. sports d'hiver.Le s en f ants son t 

p 1 age.Ce t

 êco 1 e1 e ma t i nEn
et

Paris?Vous  

montagne

i 1  a i meP i e r r e
vacances.

Université ce matin?Tu  

Fortaleza pour connaítre 1 es

théâtre cette semaine.Nous  

Aéroport pour voyager.Je  

Sy1v i e  

p 1 ages.

F ra nce , 

.1 'après-midi .

En hiver beaucoup de Français 

faire du ski.

bord de la mer.

a , au , aux , a

passer mes vacances 

B. Utilizar o verbo ALLER e os artigos: 
para completar as frases abaixo:

nous a 1 1 ons 

la vie tranquille, 

campagne pendant les

E 1 1e passe

la, ã 11,

A. Completar com: au , ã la, ã 1 1 , aux, de acordo com o caso:

éte nous  

les é1èves 
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RECREAÇÃOIV

Regardez maintenant

■

,. i 
: j__

Ècrivez le nom des jours à cõté des dessinsL

s a s ema i n e:

Vous connaissez déjã la journée de Mathias.

Lundi: unepartie de flipper extraordinaíre avecMicheU. 
Mardi: déjeuner en famille; maman fait du poutet* et 
des frites*.
Mercredi: rendez-vous* avec Florence au restaurant 
chinois.
Jeudi: faire des courses avec Anne-Claude. Emporter 
une pomme.
Vendredi: cours à 13 heures. Déjeuner rapide a / amén-

cdtns
Samédi-i PhHippe a plein de choses à me raconter sur. 
ses vacances; on se voit au café. ■ .

DWAUfCtfr.- BWUBl LÁ
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Pré-texto — dossiê iii

AS FÉRIAS

es

aos
e

(*) Texto de nossa autoria.
(1) Estripol ias — termo usado no Nordeste para as peraltices infantis (tra

vessuras) .
(2) Calangos — termo usado no Nordeste para o lagarto.

Que maravilha! Depois de meses de estudos cansativos, 
cheios de tarefas e avaliações das matérias, chega o dia mais 
perado — o dia em que todos os alunos entram de férias.

outros bichinhos do mato
próprios "cowboí/4" ao montarem no garboso cavalo do 

um cipó que entre a ma
tudo isso era motivo de uma longa es-

Planos de viagem para uma cidade próxima, uma fazenda 
no interior, ou uma praia distante, os sonhos são muitos. Uns rea 
lizáveis , outros não.

Os meses de julho, dezembro e janeiro são dedicados às 
férias escolares, no Brasil.

Os dias passaram rápido... as férias terminaram. As
sim mesmo, dos dois netinhos peraltas, "VovÔ B/taz" sentirá sauda 
des. Mas, a vida continua e, para Cláudio e André, outras férias 

virão.

Para Cláudio e André, dois priminhos, visitar a fazen 
. da do avô no interior era muito agradável. Acordar cedo, tomar 

leite mugido e ordenhar as vacas junto com o "Seu. Ze" , era legal. 
E o banho de açude? Ah! isso sim. Quando o "vovÔ" deixava, eles 
faziam mil estripolias.1 As caçadas aos passarinhos, aos 'Wan- 
goó"2 e outros bichinhos do mato os entusiasmavam. E até se sen 
tiam os próprios "cocvbog-ó" ao montarem no garboso cavalo do "vo 
vÔ" . Uma quedinha aqui, uma levantada ali, 
ta lhes arranhava o rosto, 
tõria ao entrarem em casa.
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Les vacances, pour vous, qu’est-ce que c’est?, 
\Sylvie. — Pour moi,-c’est la plage, les livres  
'Nicole. — Moi, j’aime faire quelque chose. Cette 
.année, je vais faire un stage d’alpinisme.
Patrick. — On travaille toute 1’année; en vacances, 
moi, je ne fais rien! Le soleil, c’est tout.
Thierry. — J’aime les voyages, prendre des photos. 
Claire. — Moi aussi, c’est ça, voir d’autres per- 
sonnes, d’autres pays....

Et pour vous, qu’est-ce que c’est les vacan
ces?
La mer? La montagne? Aller très loin ?
Des vacances pas chères, et près de la 
nature?
En 15 jours, Alain et ses amis ont Jait 
"260 kilomètres à pied! Ils ont pris des sen- 
tiers de grande randonnée.

Voici une page du joumal d’Alain :
TIluzÍa. (d Czb-C iWUv

, h- uckâtLCLuu 
odx 7\ZXuz> udJLò celeo
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COMPRÉHENSION DU TEXTEI

T ransc r i vez1 .

2. Transcrivez

Transe r i vez3. tous

francês, faça4. Utilizando-se de palavras conhecidas do texto 
uma pequena descrição de suas férias.

la n a t u re:se rapportent a1es noms qu i

les opinions des garçons sur les vacances:

les opinions des jeunes-fi11es sur les vacances:
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5. Escreva duas frases em francês para a imagem abaixo:

5.1 Colocar de acordo com o texto a ordem das palavras forman
do as frases corretas:

e t en .N i co1e vaca nce ss on ta.

f ro i deL 1 ea u es t .b. t re s

cou1 eu rs t res .Le sbei 1es son tc .

On .travai 11e1 * annéed. tou te

du 1ac.Nousde Boudet presma rgeonse.

Sylvie - Alain
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6. FAMÍLIA DE PALAVRAS

— Com a ajuda do dicionário encontre palavras da mesma família:
Modelo: am i amica 1 ami ca 1ement ami cale.

Livre1 .

2. Voy a g e

3. Photo

4. Pe rsonne 

5. Travail

7. ANTÕNIMOS

pour Pat r i ck.solei 1 ,Lea.

b.

lac de Boudet.1 o i n d uNous mangeonsc .

três chaude.L 1 e a ud. es t

1es voyages 1ongs.Je detestee.

1 a i des.t rescou1 eu rs son tf . Le s

- Procurar no texto o contrário das palavras sublinhadas 
crevê-las abaixo:

e es

ce n 1 es t rien

Derri ère nous, la chaTne des Puys de Dôme...
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CONTEÚDO GRAMATICALII

- A FORMA INTERROGATIVA
três maneiras diferentes de se interrogar em francês:. Há

vacances? i 1I 1 Oui ,est vacances.a. e n
vacances? Oui, i 1qu 1 i 1b. Es t -ce estest en

Oui , i 1vacances ?Est-i 1 vacances.c. e n
i 1vacances? Oui,est-i 1A1 a i n , esten

EXERCÍCIOSIII

três formas interrogativas nas frases afirmativas.Procurar as
1 * année.travaillons touteOui , nou sa.

font de 1'alpinisme.i lsb. Ou i ,

dema i n.Ou i , vous voyagezc .

éc r i t ãA 1 a i nOu i ,d. ses am i s.

est en
en vacances.

en vacances.
est en
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FRANCE

X s

ETE Automne

HIVER FWTEMRS

LES SAISONS:

pri ntemps.1 1 été , 1 1 h i ver , 1 e1 1automne ,

sa i son du sol ei 1.L 1 été c 1 es t 1 a

En automne

dei 1hi verEn

c 1 e s tpr i ntemps,Le

'o

la ne i ge .y a

les feuilles tombent.

la saison des fleurs.
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BRÉSIL

NORD EINO&D-EST

SUD-EST CENTPE-OUEST ET SUD

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

LES SAISONS:

1 'h i ve rNord :Au

1 1 é t éAu Nord-Est:

I 1h i ve r , 1 e p ri nt empsSud-Est:Au

1 1 é té , 1 * automne,Cent re-Ouest:Au

1 1é té , 1 1 a u t omn e,Sud :Au

ré g i on* La

ré g i on* La

1 1été et

la plus chaude c'est le Nord-Est.

la plus froide c'est le Sud.

1 1 é t é , 1'automne,

et 1 1 h i ve r

1'hiver, le printemps.

1'hiver, le printemps
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Tvl RECREACÃO

1 .

f é v r i e r aou t

ma r s s ept embre

a v r i 1
oc tob r e

ma i

novembr ej u i n

Os alunos vão ã escola.

1 .1

CROISÉSNOTS

E C M B R EE

A N V

L

u 
I 

_u 
L 

JE 
T

Escreva nos espaços livres, os outros meses em que os alu 
nos vão ã escola, (em francês)

As férias se aproximam... No Brasil, as férias dos alunos são 
nos meses de julho, dezembro e janeiro.
Durante os outros meses do ano:
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= Pré-texto — dossiê iv

Do CONTO: OS TRÊS MOSQUETEIROS

Quem jâ não ouviu falar dos Três Mosqueteiros? Tradu-

através da literatura em forma de contos, romances, ou revista em

bravos amigos.

e
seus companheiros obteve maior ação, dando vida aos personagens e

uma outra forma ao conteúdo literário. 0 cinema lhe deu uma vi

são dinâmica que atê então a literatura não havia conseguido, ape
sar de difundi—la em quase todo o mundo.

Retratando a época dos Reis de França, a estória é ba
seada no domínio que
vorecidos.

além do companheirismo entre os três,'é principalmente. a fideli

súamor que não só D'Artagnan, mas todos os
sua rainha.

É uma estória leve e cheia de ação, que transporta o

leitor ou espectador ao mundo da aventura.

(*) Texto de autoria nossa.

a Corte burguesa exercia sobre os menos fa-

Porém, o que se destaca no desenrolar dessa aventura,

quadrinhos , ficaram conhecendo as aventuras desses inseparáveis e

ditos, dedicam para com a

Entretanto, foi no cinema que a estória de D’Artagnan

dade, o respeito e o

ções foram feitas em quase todos os idiomas. Crianças e adultos,
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< I UN CADEAU DD ROI, MAI6 UNE 5ERVANTE PE LA REINE 

11PIT TOUT AU CARDINAL, LE CARPIbLAL PARLE. AU

5
I/W5 SOMME5 EN 
11625. LE ROI DE 
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W1 LA REINE 
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0'AUTRICHE. LE 
FROI EÔT TRÉ6 
é3ALOUX. LE 
CARDINAL. DE 
RCHELIEU, Ml— 
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/W'AIME FA6 LA 
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ALÔR5, 
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une bande dessinée.

AAEAME-.ÍANS ONE óEMAine, Aloo€ 
P0NNER0N5 UNE FETE.W05 MÊfíREZ NÇ6 rERRETój 

rOubSlKE.
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LDNDRE5 . LE VoyAGE E5T DIFFIOJEE,,,

La servante donne la f- 
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COMPRÉHENSION DU TEXTEI

Responder com os dados do texto,A.

En 1625, France:1 . en
1 e ro i ?Qu i e s ta .

ré 1 a t i on1 aQue 1 1e es t entre
femme?ro i1 e e s t s a

Le roi Louis XIII

Qui est Richelieu?b.

Le cardinal de Richelieu

rei ne ?1 aroi d i t1 eQu'est-ce que ac .

f a i r ed .
Mme .

1 ad eservante
reine?

et ses servantes.La reine

Que ve u t
Bonac i eux ,

e em português:
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2. Segundo o texto, diga em poucas linhas o que fazem os três 
mosqueteiros para salvar a rainha.
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CONTEÚDO GRAMATICALII

Observe:1 .
Le
I l
Le
La
d 1Artagnan.

Observação:

for-

EXERCÍCIOSIII

Modelo:
apportent .

1 .
2.

L a
1 et t re . EI 1 e

1es d i amants. 5. La

3 .
4 .

a. Mudar as palavras sublinhadas pelos pronomes objeto direto.

Atenção 1 Os pronomes Objeto Direto (O.D.) têm as mesmas 
mas dos artigos definidos; porém, enquanto estes pre 
cedem um substantivo, aqueles precedem um verbo.

le, la, 1 1 , les, nas frases acima, substituem um objeto di
reto e funcionam como pronome pessoal objeto direto.

reine aime ses fils. 
mont re la

reine vo i t

duc de Buckingham aime la reine. II 1'aime.

donne les ferrets ã d'Artagnan. II les donne ã d 1 Artagnan. 

jeune homme montre le roi. II le montre. 

servante donne la lettre ã d'Artagnan.

Les mousquetaires apportent les ferrets.

E1 1 a la donne ã

lis les

Je comprends 1'histoire. 

Nous 1 isons le roman. 
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CONTEÚDO GRAMATICAL (2)

de Buckingham regarde les photos de la2. Auj ou rd'hui 1 e Duc reine.
de Richelieu.Demai n

médec i n France.Paul sera en
a i dera 1 a reine.Bonac i euxMme .
dema i n.r o iLe voyagera

Atenção!
necessárioPara você fazer o futuro dos verbos em francês e

usar:

- O infinitivo do verbo + as terminações do futuro

Exemplo:

Terminações do FuturoInfinitivo

a ic ha n t e rJE
f i n i r a sTU

IL (ELLE) écou ter a+
on ssorti rNOUS

1 i r (e ) ezVOUS
on tILS (ELLES) dormi r

Observação:
futurooe os

Exemplo:
êt re Je sera i ,

Infinitivo
a vo i r

Não há regra sem exceção, e os verbos abaixo, fazem 
de outra forma, contudo mantêm as mesmas terminações:

il regardera les photos 

Charles chantera ã la fête du roi.

tu se ras..

J 1 au ra i , tu auras. .
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Exemplos:

pouvo i r J e pou r ra i , tu pourras. . .
vou 1 o i r Je vou d ra i , tu voudras. . .
f a i re J e tu feras...
a 1 1 e r iras...tu
ven i r Je viendrai,
vo i r Je ve r ra i ,
sa vo i r sau ra i ,J e tu sauras..
f a 1 1 o i r II faudra (verbo unipessoal)

EXERCÍCIOS (2)

verbos entre parênteses:Empregar o futuro dos1 .

1997.F rance ,N o u s a. enen
(êt

2 enfants.b. reine La

samedi prochain.duc Lec.
(parti r)

1 a reine.Bonac i eux d. Mme .
(a i de r)

f ê t e .r o i Le unee.
(donner)

Lond res .seu 1f . D'Artagnan a
(a r r i ve r)

pa r t i educ Le uneg-
(f a i

ro i .1 et t re du1 acardinal h. Le
(li re)

re)

re)

( a vo i r)

f e r a i ,
J 1 i r a i ,

tu ver ras . .
tu viendras...

de chasse en ete.
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EXERCÍCIOS (3)

. CACHE-MOTS

B ronzer .

Procurar no 
tes verbos:

seguin-
Acheter,

F I
M EM AT E

quadro abaixo o
Pouvoir, Donner,

T A Z O N 
ABE 
O N I 
AEG 
5 F 5 
A J C -H 6

T 
R 
A

L KD l Ql^5A N OV KR AEC ET X 
mnboprthtsrlevxdtuz 
aideronskzxhzfkneaO 
BA I SNERAfoCEJOGLOHNA 
bcbeF G I M BA D 1 RXMRCME 
E C R I RON6TMON6ZQPAXO

M5OP5AREDRA6ER 
ESTOBDE6ORDN 0 E 
TQZUH I JLNN6OZ V 

5URNP6TNES5I D 
U X R PQF Z ET 5ÀBA 
V ZOT U G E RU ZR 6 U

futuro correspondente aos
Aider, Baigner, Ecrire,
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IV~| RECREAÇÃO

I l I l es t beau !

laid.E l l e triste.

Exercícios:

( ) (1) g ra nd 'be 1 1 e
(2) i nca pa b1 e( c o u r t
(3) triste( ) con ten t
(M 1 a i d e( ) ca pa b1e

(5) 1 on g( ) g ros
(6) mi nce)(

Indicar os contrários das palavras, colocando nos pa 
rênteses o número correspondente.

sentiments, 
images ci-dessous.

e s t j a 1oux.

Ils sont intelligents!

Vous connaissez bien les qualitês et les 
n’est-ce pas? Regardez les
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PRÉ-TEXTO — DOSSIÊ V

A JUVENTUDE NO MUNDO ATUAL*

A população adolescente atinge

to grande em todo o Universo.

se sentiam marginalizados da sociedade, hojetrora tomam parte
ativa

Iham,

liberdade que em apenas 3 (três) décadas passadas. Liberdade de
de lazer, de prazer, e a maioria dessas atividadesacao, com a

educação também precisou se atualizar, para poder melhor oriena

tar os educandos.

ventude tão bonita ficarem presos ao vício do tóxico, que fatal

mente conduz à morte.

É necessário um alerta muito maior por parte de todos,

principalmente da educaçao familiar e escolar, para que se possa

" v e.nde.do^.e.6 de ZLnòoeò" ,

pécie humana.

(*) Texto de autoria nossa.

c. tivência dos pais, pois, de acordo com a evolução dos costumes,

um nível percentual mui

a continuidade da es-

que a corrompe e

combater não só os
balho coeso em prol do jovem são, que será

Jovens entre 16 a 25 anos, que ou-

mas, que haja um tra

em tudo o que diz respeito ao contexto social. Eles traba-

estudam, têm uma vida cheia de atividades e com muito mais

a destrói, fazendo alguns componentes dessa ju-

Porém, essa liberdade se sente ameaçada por um "veftmc"
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- EIS OS RESULTADOS DA ENQUETE FEITA

L’ARGENT DE POCHE
LA LIBERTÉ

EUXELLES

59%

56%50%

ÊTRE ADULTE

EUXELLES

58%70%

41%64%

60%
64%

A quoi pensent les garçons et les filies de 15 ans? Se con- 
duisent-ils encore comme des enfants ou se sentent-ils déjà 
des adultes’? Uécrivain irlandais, G.B. Shaw, a dit que 
« Tadolescence’, c'est l'âge oò les enfants commencent à 
répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent. » Et que 
disent-ils alors? Un journal français a cherché à connaitre 
leurs idées en posant des questions à des garçons et des 
filies choisis pour représenter les 860 000 jeunes de 15 ans 
en France,

Comment tes parents te donnent-ils ton 
argent de poche?
• Dsm’en donnent aujourlejour
• Ils me donnent une somme pour une 

semaine ou pour un mois
• Ils ne m’en donnent jamais

55%
54%
28%

40% 
1%

. 71%
62%

LES 
JEUNES A1 
pâUeutjl 

> AUX 
JEUNES y

Je trouve important de
• sortir en toute liberte avec des 

amis
• choisir mon métier et mes études
• faire ce que je veux de mon 

argent 

Te sens-tu adulte?
OUI 35 % NON 61 %

Si non, qu’est-ce qui te montrera que tu 
deviens adulte?
• Commencer à travailler 
• Ne plus vivre chez mes parents
• Me marier

. Je ne suis pas libre de
■ • décider de mon emploi* du 

temps ................................
• sortir en toute liberté avec des 

ami(e)s
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EjF] COMPREENSÃO DO TEXTO

1. Agora, responda em português:

rés u1 ta t de 1'enquête d uD i s q u e 1 1 ees ta. s u r
Ta b1ea u 1 .

liberte? Et tes parents,i déeb. 1 aQu e 1 1 e es t-cetone s t s u r
q u 1 i 1 s son t d ' accord to i ?a v ec

1 i b r e ?Es t-ce tu s en sc. que

profites de ton temps?d. Comment que tues t-ce

1 ' a rgen t de poche?te donnes detes parentsE s t - c e quee.
tu f a i sest-ce queS i commen tnon ,

ton a v i s

pour gagner de 1 'argent?
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f.

Fa i sg- un comentai re, en portugais, sur la prhase suivante: 
"L1Adolescence , c'est l'âge ou les enfants, commencent ã 
répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent". (G.B. 
Shaw).

Est-ce que tu crois adulte? Pourquoi?
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CONTEÚDO GRAMATICALII

1. FORMAÇÃO DO PLURAL

Regra Geral - Acrescenta-se um s ao singular

f emme femmesExs . :
ga rçon

am i

etc.

Exceções:

sofrem o acréscimo deumX.1 .1

Ex. : ea uxea u

e uxeu

intéressant.
son t

trocam AL por AUX.

a n i maux.a n i ma 1Ex. :

ga rçons 
am i s
questions 
en fa n t s

(singular)
(plural)

q ues t i on 
en fan t

(singular) 
intéressants . (plural)

(chapeau - chapeaux)

(jeu - jeux)

Os nomes terminados em AU, EU,

1.2 Os nomes terminados em AL,

Le jeu est
L e s jeux

ton chapeau est beau. 
tes chapeaux sont beaux.

animal domestique.
Ce sont des animaux domestiques.
C 1 e s t u n
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nn EXERCÍCIOS

Colocar as seguintes frases no plural:2.
a.

b. Le

Le pe re es tc.

d. La

Le ga rçone.

Eis uma lista de palavras francesas no singular. Coloque-2.1

emp1 o i 

c h eva 1 

adolescent 
ma n t ea u 

j ou r 
i dée 
j o u r n a I 
f eu  

filie 

c ha pea u 

as no plural.

le chef de la famille.

sentiment maternel

L'adolescent obéit ã son professeur.

mè r e a i me 1 e t ra va i 1

e s t p u r .

de sa filie.

s'intéresse au problème social.
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no

L1éc r i va i n i r 1 a n d a i s parle des adolescents.

Les adultes

Beaucoup de

1 i b e r t é .

2.2 Sublinhar com um traço as palavras que estão no singular 
e com dois traços aquelas que se encontram no plural.

sent déjã adulte.

ne font pas attention aux jeunes.

journaux ont déja parlé de 1 ' adolescence.

Le gouvernement donne des bourses aux êtudiants.

L1enfant se

Quelques jeunes aiment toute la

Les garçons et les filies ont 15 ans.
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CONTEÚDO GRAMATICAL (2)

C O M P O s ÉE

POUR PARLER DU PASSÉ

NOIA6 ATTENDIONS,..

14 NOU6 AYPN6 RJ.

MARC. ARRJVAIT 'TCW0UR5 LE PREMIER-.

I 
E

p 
A 
S 
S

u 
I 
M 
P 
A 
R 
F

I 
T

L
E

SAkNÇOIS TOMEAIT TOCZT LE TEM PS , 

WOILÀ, C EST FINI!
4 RETOWR

<N0O5 X
5OMMBS
ALLÍ6Á

OUMONDC

P1

Ê
ir 
r le1
C ÉTAIT COMMENT?

CATHERINE EgTTOMI

Irasse , \ ImMrosE /

HOU3 ÉT1OH5 BAH5 LE
CAR"'/ZS>, 

H0U3 AVON3 CHWÈ ►/ \ Cl)

K\ \<a

QU'EST-CE QUI S EST PASSÉ ?
^7~| LE TROIS1ÈMÊ OOUR.,QUAND NOUSi 

DBSCENDIONS SUR. NOÔ LUGES...
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Observação: O Imperfeito exprime um fato acontecendo no passado.

a i sJ e
Tu a i s
I 1 a i t

i ons
i ez
a i en tI 1 s

(EI le
Nous ——

L'IMPARFAIT / V. PARLER

Vou
(EI 1es)
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3.

Atenção!

Le journal a cherchê ã connaTtre les idées des jeunes.Exemplo:

1
PRÊSENT DU VERBE

AVO I R

PASSÉ COMPOSÊ = PRÊSENT DU VERBE AUXILIARE + PARTICIPE PASSÉ

VERBO CHERCHER

PASSÉ COMPOSÊ

+ Participe PasseVerbe Avo i r

I 1 a cherchê
avons

Observação: O pretérito exprime

J 1 a i
Tu

Vou s
I 1 s

a vez
(E11es) ont

PARTICIPE PASSÉ (particípio)
DU VERBE CHERCHER

. Em francês, o pretérito perfeito (passé-composé) é represen 
tado por um tempo composto.

a s
(EI 1e)

Nou s

um fato acontecido no passado.

LE PASSÉ COMPOSÊ = Pretérito Perfeito, em português.
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. 19 Grupo

a cherchéChercher I 1Ex. : son journal.

. 29 Grupo

F i n i r I 1 f i n i travai 1 .a son

. 39 Grupo

1'adolescent est inquiet.I 1 a d i tD i re que

3.1 Exercícios de gramática (2).

e

(AIMER)Nou s a.

la paix mondiale. (DEMANDER)Beaucoup de jeunes b.

(PARLER)c .

1 ‘amitié entre les peuples. (CHERCHER)d. Les jeunes 

(ÉCOUTER)L1en f a n t son pe re.e.

(AI DER)E 1 1 e s f . les journal istes étrangers.

- Empregar os verbos entre parênteses no PASSÉ COMPOSÉ 
no IMPARFAIT.

de sa v i e.

les vacances.

La jeune-fille 

Observação: A regra do Passé Composé é sempre a mesma, porém, o 
particípio passado muda conforme os grupos de verbos.
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L1ado1escent d e l ag-

3.2 Passar PASSÉas o

Les

frases do Presente do Indicativo para 
COMPOSÉ e L'IMPARFAIT.

important de choisir

passer ses 
campagne.

vacances a
(CHOISIR)

mon mé t i e r.

jeunes aiment sortir.

. II parle aux adolescents.

Jean cherche un emploi.

Je trouve

Le journaliste travaille au bureau.
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ivl RECREAÇÃO

Palavras Cruzadas

Procure o contrário de:
premi e r ,

Escreva os contrários nos espaços vazios:

N

A
Xo

TR.

peu , 
b i en ,

fi

1
R

Quel est le contraire de PLUS? MOINS.
Le contraire d'ACHETER? VENDRE.
Maintenant, ã vous de Jouer!

devant, cacher,facile, finir, 
lent, arriver, jeune, petit, oui, pauvre.
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Encontre o Provérbio!

jogo é cheio de sinais. Cada sinal está no lugar de tuna

R Ê D A C T IT 0 U T E L A 0 N D E Q. U 0 I ED N F

0 x 0 0 A B v b atv ^0 a ©xáX 4 + A 0 1 A

V 0 U S E N V 0 E S E S M E I L E U R SL V 0 E U X

A i © X 3 A  a s b b a e b© X 0 «- A © X A 0 A

facílimo! É a sua vez de trabalhar. Que querem dizer
sinais? A frase a ser encontrada é um provérbio. Você po-estes

de explicar este provérbio?

0 b a nB A 4 0 A  A í 0 © V© V

Este 
letra.

4 0

E U

4 A 0 H

Você vê, é

0 0 3
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Pré-texto — dossiê vi

O que nos ilude no Natal?

7

Compras de Natal

Cecília Meireles

!

í “
ii

j

T ■

I

«

fii.

<

)

St \

sn .a3 >

í

í

'fi

■ !

ã1
z

'. • -d®

a

fi zc* .

© '

° ?-

\ V

/

7 ©

-1

A cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatali
dades. Enche-se dc brilhos e cores; sinos que não tocam, 
balões que não sobem, anjos e santos que não sc movem, 
estrelas que jamais estiveram no céu.

As lojas querem ser diferentes, fugir à realidade do 
\ ano inteiro; cnfcitam-sc com fitas e flores, neve de algodão 

dc vidro, fios de ouro c prata, cetins, luzes, todas as coisas 
que possam representar beleza e excelência.

Tudo isso para celebrar um Meninozinho envolto em 
pobres panos, deitado numas palhas, há cerca de dois mil

‘ anos, num abrigo de animais, em Belém.-
I Todos vamos comprar presentes para os amigos c pa

rentes, grandes e pequenos, e gastaremos, nessa dedicação 
sublime, até o último centavo, o que hoje em dia quer 
dizer a última nota dc cem cruzeiros, pois, na loucura do 
regozijo unânime, nem um prendedor dc roupa na corda 
pode custar menos do que isso.



180

de rosas. Todos ficamos extremamente 
felizes!

São as cestinhas forradas de seda, 
as caixas transparentes, os estojos, os 
papéis de embrulho com desenhos ines-. 
perados, os barbantes, atilhos, fitas, o 
que na verdade oferecemos aos parentes 
e amigos. Pagamos por essa graça deli
cada da ilusão. E logo tudo se esvai, por 
entre sorrisos e alegrias. Durável — 
apenas o Meninozinho nas suas palhas, 
a olhar para este mundo.

Janela Mágica. 3.“ edição.
São Paulo, Ed. Moderna, 1983, p. 36.

Por isso é que os lojistas, num lou
vável esforço de imaginação, organizam 
suas sugestões para os compradores, 
valendo-se de recursos que são a própria 
imagem da ilusão. Numa grande caixa de 
plástico- transparente (que não serve 
para nada), repleta de fitas de papel 
celofane (que para nada servem), colo
ca-se um sabonete em forma de flor (que 
nem se possa guardar como flor nem 
usar como sabonete'1 c cobra-se pelo 
adorável conjunto o preço de uma cesta
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COMPREENSÃO DO TEXTOI

1 . Ligue as frases de acordo com o sentido:

(5) Au mois de décembre

2.
da França.

( ) L 1 é t é
( ) ne i ge ,I 1 i 1f roi d et
( I 1 s 1es cadeaux,of f rent

( I 1 s f on t
( du Lycée de Bahia,) Pou r

vacances.

Explique, em português, o que diz o autor na frase do texto:3.
triste du tout".

(1) Le 25 décembre
(2) Les magasins
(3) Le révei11on
(4) Le Père de Noêl

De acordo com o texto, marque (1) quando se trata 
(2)

(6) En hiver, les élèves du

Lycée de Toulouse

avant ou apres

vient de commencer.

du patin a glace

en hiver.

( ) apporte des cadeaux aux enfants.
( ) c'est les grandes vacances au Brésil.
( ) c'est le jour de Nofil.
( ) ont les vitrines éclairées de mille 

lumières.
( ) vont faire du patin ã glace ou du 

ski dans les Pyrenées.
( ) c'est un repas avec de bons plats 

et, bien súr, du champagne.

Ie ré ve illon .

les éleves, c1es t les grandes

f a i t três

“Ma i s ce n 1 es t pa s

ou du ski dans les Pyrenées.

do Brasil,
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4 . palavras seguintes de maneira a formar fra
ses :

4.1 1 e e n f a n t s d e s Noêl Touscadeauxtrouvent
d e 1 e s ma t i n .

4.2 m i n u i t C 1 e s t bon .e t tousrepas a un pou r

Py renées -4.3 da n s Tou1 ou s ea 1 1on s s k i e rNous a
1 e s .

oub1 i on s4.4 N o£1 d e1 a Noussouvent sen s
f êter é1 i g i eux - d e .1 e

Noíil1 a4.5 Tous nose t vousa n ne evoeux
nouve1le.adressonspou rnous

Colocar em ordem as
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CONTEÚDO GRAMATICAL11

1. A FORMA NEGATIVA

Regra Geral:

aimentExs . :

n'aiment pas

LA NE6ATI0M

(AFFIRMAT1VE)

(NEGATIVE)

les cadeaux. (AFFIRMATIVE)

1es cadeaux. (NÉGATIVE)

ses, se usa as

Les enfants

La nu i t ,
La n u i t ,

Les enfants
les vitrines sont êclairées.
les vitrines ne sont pas êclairées.

Observação: Para se fazer a forma negativa dos verbos france- 
partículas negativas: NE... PAS.

NE (N') + VERBO + PAS
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EXERCÍCIOSIII

de acordo com a forma negativa do francês.. Responda

dans la cheminée l es cadeaux1 . Es t-ce 1 e s en f a n t s trouvent

éc1 a i res ?2. s on t-i 1 sLes magasins,

France?f ro i dqu 1 i 1 f a i t3. En t rese s t - c e ene t e ,

h i ve r ?fa i t chaudq u ’ i 14 . En France, ene s t - c e

gâ tea ux ?1 e s5 . A i me s-t u

Pé r e Noêl?6 . E s t - c e a uc royezvou sque

que
de Noe1?

"NON "



186

CONTEÚDO GRAMATICAL (2)

. OS ADJETIVOS DEMONSTRATIVOS
- Singular

C e garçon

livre C e

a v i o nC e t

en f a n tC e t

hommeC e t

f emmeCet te
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Plural

Ces garçons 

l i v res Ces

o
a v i on s Ces

en f an t s Ces

Ces horomes 

f emme s Ces
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2. OS ADJETIVOS DEMONSTRATIVOS

PLURIELSINGULIER

CEMASCULIN
CET a

e
CES

o
u
h (muet)

FÊMININ CETTE

Exemplos:

ã Toulouse.a 1 1on sCette nou sa n n e e

de jouets.

Père Noe1.c ro i th omme a uCet pa sn e

ã glace.pa t i nf a i t d ue n f a n tCet
Lycée de Toulouse.ê 1 è v e s d uson t. C es

. Ce ma ga s i n e s t p 1 e i n
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EXERCÍCIOS (2)I 11

2. frases empregando CE CET

1 .

2 .

3 .

travai l le4 . homme

cadeaux sont5 .

três confuse.s i t ua t i on6 . es t

7 .

f r o i d .i l f a i tma t i n ,8 .

ã Toulou se.étudiant part9 .

pleines de jouets.vitrines sont10 . 

Seguindo o modelo, complete as
CETTE - ou CES.

aux enfants.

|j'aime CET enfant

au magas i n.

élèves écrivent ã leurs parents.

demande une revue.

fête est três agréable.

bruit vient de la salle ã manger.

enfant a
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Tv~l RECREAÇÃO

. OS SETE ERROS!

Há coisas que mudam sobre o deseOlhe bem esses dois desenhos.
nho A et B. Cite-as:

1 . 

A
2 . 

MA IRJÉ.

3 . 

4 . 

mair e

5 . 

6 . 

B
7 . 
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Pré-texto — dossiê vii

O QUE SERÁ O ANO 2000?*

No mundo de hoje, temos de avaliar consequênciasas
temos

da de todo o Planeta. Na área de comunicação, por exemplo, desde
telefone, até os mais sofisticados satélites

que permitem transmissões simultâneas para o mundo inteiro. Além
aviões a jato ou supersónicos, navios e submarinos de grandisso,

Seráde porte e a mais recente descoberta humana: o computador.
que o homem vai se tornar máquina, fazendo parte de toda essa en

grenagem? Ou será que ele vai reagir e olhar com mais sensibili

dade ecológica para a Mãe Natureza?

pois por outro lado, o que está acontecendo éSim, a

frendo com a invasão total do seu

sobretudo os jacarés e as baleiasdos rios e dos mares, quexes
são caçados e massacrados com o intuito puramente mercantil.

O homem devia conciliar o seu avanço técnico com as

no Universo.

(*) Texto de autoria nossa.

novo século — o século XXI.

e a
"habttat", como também os pei

em todos os sistemas, aparelhos diversificados que facilitam a v_i
boas e más causadas pelo avanço tecnológico. Por um lado,

o rádio, televisão,

destruição da fauna e da flora, isto é, a extinção das espécies

Os anos 2000 se aproximam. Com ele uma nova década, um

queimada das matas. Não só os animais das florestas estão so

suas necessidades, tornando o planeta Terra um recanto agradável



UD’ICI LAN 2000?

//

DOSSIÊ VU

.auíomatísatTon 
dés ohemíns

DÉ ÉÉR

AVÍON 
CÍVÍU Ã 
DÉC0LLA6Í 
VÉ(?T?CA^

médÍcaménís
PcW
OU SoTóNSP

i-É CANCÉR

AUTOMOBÍUE
éLÊCTK?Ç>UÉ

SANG 
ÁRTtrrdÉl-

ÉCgAN
TV

PéAT

PLASÍipUÉS\ 
utMsabués; 

au PéSSUS 
\ DE 300 \
I DEGR^S /

L.'an 2000: tout le monde en parle. Les uns imaginent un monde «en 
rcose », les autres « en noir». Tout autour de nous, tout change si vite, 
een bien ou en mal, qu'il est très difficile d'avoir des idées claires sur ce 
qtiui peut arriver dans un mois, dans un an, dans cinq ans et, à plus 
Icorteraison, dansdíx ans!
COepuis quelques mois, les journalistes de la radio, de la télévision et 
tbe la presse se posent et nous posent la question. Mois après mois, 
oon voit sortir de nouveaux livres et de nouveaux films sur le sujet. 
cnommentvivrons-nousdans <4«x ansetaprès?
lies rédacteurs de Passe-Partout, après avoir lu et écouté tout ce qui 
aaété écrit et dit sur ce fameux AN 2000, se sont, eux aussi, posé la 
Question. Et ils ont décidé, pour y répondre, d'interroger de jeunes 
trançais, des garçons et des filies de votre âge.

LANÇOS de CIOSETS

uuTirí® 
JDSKÍBESKEÍJIK^
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COMPRÉHENSION DU TEXTEI

1 .

( Tout 1 1 an 2000 .

( ) D e s gens pensent

) C 1 e s t facile d 'avoi r des 1' an 2000.

) a r r i v e rLes

a

( ) L e

e t apres.a n s

interrogé beaucoup de jeunes Français?)( Les

sua opinião:2. Na

no mínimo,(10 linhas,viveremos no ano 2000?" em

português):

Marcar com uma cruz dentro dos parênteses, as frases que estão 
de acordo com o texto:

s eu 1 p rob1ème 

d a n s d i x

rose" "en no i r" .

journal i stes

1 ' an 2000 .

"Como nós

"en , les autresun monde

ne s 1 interessent pas ã qui peut

c'est de savoir comment nous vivrons

rédac teu rs ont

1e monde parle de

idées claires sur



194

. Estas palavras estão em desordem.

i ma g i nen t 1 esa. autresuns
monde Les un .

b. vo i t d e Onf i 1 ms sorti r nouvea uxnouveaux
1 i v r e s d e et .

2000 .1 eL ' a n mond eparle t o u t enc .

s i .dec ha n g e t ou tautourd. Tou tv i t e nous

Coloque-as em ordem correta 
para formar frases que aparecem no texto.

rose" noi r""en"en



195

II CONTENU GRAMATICAL

. OS GRUPOS DOS VERBOS

Já conhecemos os verbos do primpirn grupo:

Agora vamos trabalhar com o segundo e o terceiro grupos.

ATENÇÃO!

39 grupo29 grupo

0 I RI RI R

POUVOIRSORTIRF I N I R

travai 1.J e f i n i sEx. : mor

f i n i s s o n sNou s

ER
ER

RE
Dl RE 

VI VRE 
VENDRE

A i m 
Trava i 1 1

Mang ER

[Lembramos que os verbos do 19 grupo terminam em ER

not re t rava i1.
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. Exemplos:

SORTIRV.
I 1 1 'a v i on .d es o r t
I 1 s 1 'a v i on.d eso rten t

POUVOIRV.

1'an 2000?i ma g i n e rTu peux
1 ' an 2000 ?i mag i nerVous pouvez

D I REV.

1 ' a nJournaliste dit 2000 .Le tout s u r
1 1 a n 2000 .Journal i s t e s d i s en tLes tout s u r

VI VREV.

soc i eté mod e r n e.d a n sv i sJ e une
soc i e t é mode rne.d a n sNo u s vi vons une

POUVOIRSORT I R
PRÉSENT DE L ' INDICAT1F

Je

PEUTu

(EIle)I 1

Nou s von s
POU

Vous ve z

(E1 les) PEUI 1 s - ven t
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D I RE VI VRE

39 grupo são irregulares.Observação: Todos os verbos do
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EXERCÍCIOS DE COMPREENSÃO GRAMATICALIII

1 .

VIVENT PEUVENT

PARLONS PARLE

VONT EST

CRO I S FINISSENT

1 . D e s un mondegen s 

2. Nou s 

3 . faire beaucoup deL e s
1 'an 2 0 00.s u r

noi r".monde4 . Tu un

ã toutes les questions.re pond re5 . j e u n e s Les

2 000 .de 11an6 . 1e monde T o u t

rapideque lap 1 u sté 1ev i s i on L ' é m i s s i on d e7 .
presse.

a nrédacteurs 8. Les
2000 .

Journalistes 

p u b 1 i c i t é

Com um dos verbos da lista abaixo, complete cada uma das fra
ses :

•!!
II
II

"en

rose"“en

d'une vie plus moderne.

1 1 a rt i c1e sur ce fameux



199

pronomes pessoais aos verbos que correspondam:

J ' v i ven t no i r".dans un monde

Nous dites d'interroger les jeunes.

rê pon dE I 1 e s

Vou s a i

I 1 1ire de nouveaux livres.peux

Tu d i son s v i te.

no

( P ENS ER)I 1 

du XXeme siècle. (SORTIR)Nous 

heureux. (VIVRE)

informations des jeunes. (DONNER)d e sVou s 

I 1 s 

(RÉPONDRE)J e 

(IMAGINER)Tu 

3. Completar
presente do indicativo:

rose"

"en

aux questions des journalistes.

"enune v i e

que tout change si

un monde en pa i x.

le travail. (FINIR)

un monde ouve rt.

as frases empregando os verbos entre parênteses

aux questions.

organiser un programme culturel. (POUVOIR)

Les gens 

2. Ligar os

Les rédacteurs 
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RECREAÇÃOIV

das :

a.

I

IL)-

i
li 

l

f usée1 a
1 a
1 e
1 e
1 1 a v i on

I
1

jJ

voiture 
téléphone 
ba t ea u

r

. Escolher os nomes corretos para as figurinhas abaixo relaciona
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ON N’AVAIT PAS PRÉVU...b.

Quais estas invenções que não se tinha previsto:

ã trans i stors

montre

r, o2 ?

7 -;

1es rayons

1 'é1éct ron i que

1 a mon tre ã quartz

1 í 7?^

■r t
l!c- S'

1e poste
la té 1 év i s i on

“x"

1'enreqistrement sonore
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Pré-texto — dossiê viii

A arte milenar do homem contar, controlareregistrar,

de calcular.

O simples ato de retirar um valor no Banco, bem como

complexos võos espaciais dependem de inúmeros conjuntos ele-os

tro-eletrõnicos com seus sistemas idealizados e definidos exata

mente .

Nos dias atuais, poderíamos imaginar as dificuldades,

houvesse uma máquina que agilizasse e controlasse o paga-

UTIs

as movimentaçõesnos hospitais,

controles mundiais de produção e tan

tas outras atividades sem fim!

Para acompanhar essa evolução, é que o homem procurou

desenvolver no âmbito tecnológico, o aprimoramento desses apare

lhos para que desempenhassem suas funções com agilidade de mãqui

inteligência humana.

mais perfeito aparelho criado pelo homem, chamado Compu

tador.

(*) Texto de autoria nossa.

I
li

AS MIL UTILIDADES DE UM COMPUTADOR*

se não

na e

os võos aéreos, as comunicações,

mento dos funcionários, os fluxos de caixa, o controle das

e compensações bancárias, os

derno, o

Com o desenvolver dessas técnicas surgiu, no mundo mo

conduziu seus anseios muito além das tábuas logarítmicas e réguas
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irdinateurTEXTE
Au coeur de 1’ordinateur, une 
«unité centrale» : elle traite les 
différentes informations auto- 
matiquement* mais ce sont les 
hommes qui iui donnent son 
«.programme » de iravail.

infprmaíique 
Tli llè US3QÈ

_______ —------ --- --- ____.— .... 

Pour « rentrer » les informa
tions dans la mémoire* cen
trale de la machine, les pro- 
grammateurs se servent de cla- 
viers comine ceux des machi- 
nes à écrire, de cartes et de 
bandes perforées, de bandes, 
de cassettes et de disques 
magriétiques. Un ticket de 
metro, une carte de crédit et un 
crayon lumineux peuvent aussi 
servir à rentrer 1’information 
dans Tordinateur. Pour 
retrouver l’information et la 
solution* « à la sortie », plu- 
sieurs machines : un écran peu 
différent d’un écran de télévi- 
sion, une imprimante, sorte de 
machine à écrire aussi rapide 
que 1’ordinateur, des tables 
« traçantes » oú le crayon des- 
sine seul, sous les ordres de 
1’unité centrale.

Écrire seul, dessiner seul,... 
penser seul : rinformatique 
fait peur car derrière ces 
machines, il n’y a plus per- 
sonne, plus d’étres* humains. 
Mais 1’ordinateur reste une 
machine, et seuls les hommes 
peuvent décider du pro
gramme : 1’informatique à 
« tout faire » doit leur 
faciliter* le iravail en faisant 
des calculs souvent longs et 
désagréables.
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JT] COMPRÉHENSION DU TEXTE

. ele trata das diferentes informações automaticamente;

I

. que para encontrar a informação são necessãrios vários com
ponentes ;

. os programadores se servem de teclados como os das máquinas 
de escrever;

. um ticket de metro, um cartão de crédito e um lápis lumino
so podem também servir;

. escrever sozinho, desenhar sozinho, ... pensar sozinho: a in 
formática causa medo;

1. Transcreva do texto a passagem onde se diz que:

mas o computador permanece uma máquina, e apenas os homens 
podem decidir o programa;
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2. Observar o texto e tentar descobrir:

. quem o escreveu;

. o que questiona o sub-título;

. o que o texto reproduz;

I

I nhas)

(X) o que está de acordo com o texto:3 . Marcar com um

( )

( )

1 'ordinateur.)( pa sh ommesLes n e

les ordres de 1 'unité centrale.)(

différent de 1'écran de1'ordinateur n'est pas) L'éc ran( de
t é1é v i s i on .1 a

seu 1ement.)( L'ord inateur reste

de s homme s.t ra va i 11 efacilite)( L'ordinateur

. Na opinião de vocês, gostariam de trabalhar com esta máqui
na? Qual será o lugar dela no mundo de amanhã? (algumas li-

L'ord i nateur, une 
qui 1 u i donne son

", mais ce sont ies hommes

une machine,

o que o título nos informa;

"p rog ramment"

Le crayondessine sous

L'ordinateur ne

"un i té centrale
"p rognamme".

t rava i 1 1 e pas seu 1 .
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TFI CONTENU GRAMATICAL

1 . LES ARTICLES CONTRACTÉS

L ' importance du programmateur.

memoi re centrale de la machine.La

L e c o e u r

travai 1L e

PREPOSIÇÃO DECOM A

(DO)- masculino sing.1 e
d e

fem. plural (DOS, DAS)masc.

Atenção!

O feminino singular DE LA (DA)

= (DO, DA)

Não sofrem 
contração O masculino e feminino singular (DE L')

a 
e
o 
u
h (mudo)

= DU

les = DES

de 1 1 ord i na teu r.

des programmateurs.
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111I | EXERCÍCIOS

. Colocar DU, DE LA, DE L', DES , nos es
paços convenientes:

s i è c 1 e.L'ordinateur la mach i ne es t

ord i nateurs.1 e travai 1 f ontL e s toutp rog ramma teu rs

f u t u r.L 1 ord i nateur s e ra

ordinateur est différent L 'écran ec ran

 t é 1 ê v i s i o n .

da n si nformations en t ren tL e s

ma c h i n e s .

"les Articles Contractés"

la mémo i re cent ra 1 e 

la mach i ne 
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iv_i Récréation

Mots croisés

5.

Verticalement
1. Science des ordinateurs
2. on s'en sert pour le metro
3. oii on voit des images comme ã la 

télévi s ion
4. Les gens qui font les programmes 

des ordinateurs
5. Ce sur quoi, on fait des 

enregi strements.

1 .
2.
3.

J

Ho ri zonta1ement
Machine aux mi 1le usages 
ou i1 y a de 1 1 é1éctricité 
Pour retrouver 1 ' information ã la 
sortie, il y a plusieurs...
1 ‘enregistrement de 1‘ordinateur

j ti vi té

on 1'utiliseaussi a 1 'école



209

RECREAÇÃO (2)

baseada na estorinha acima.piada (anedota). Criar uma

ne m’oni jamais très

Manger et savoir
« Dis-moi, Antoine, qu’est-ce 
que c’est, un « ordinateur » ? 
demande Anne.
— Bon... Si tu veux..., 
c’est un appareil qui sait tout si 
on 1

'' AH! AH! v Hl I Hl' 
<AH! . /

Z 
le nourrit* bien, explique Antoine.

— Ah ! Eh bien alors, mes parents 
bien nourrie, répond Anne. »

La lettre marcqiíjaníe
ATe! Uordinateur a un petit problème* ce matin! À la 
sortie de rimprimante, il y a une lettre manquante dans 
ies textes. Mais voyons? Quelle est cette lettre qui 
refuse* d'entrer dans la mémoire* de la machine ? I
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* Texto adaptado do Jornal 
0 Povo.

Imigração é o fenômeno que ma is 
incomoda os franceses neste final de 

década
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t O POVO Domingo, 17/12 '89

Franceses querem 
França só pra elesImaginem vocês qual.o principal tema 

de pauta jornalística na França, neste fi
nal de década? Se você respondeu a 
queda do muro de. Berlim, errou. Se 
pensou na Brigite Bardot defendendo os 
animais, errou também.' O principal as
sunto da imprensa francesa nos últimos 
trinta dias é o chamado “affaire des 
foulards”. Estranho, não? A história é • 
tão besta que no Brasil não daria mais , 
de três linhas de jornal. Aqui é um caso ] 
para capa de todas revistas. Três meni- -i 
nas (de 10 a 12 anos), islamitas, estu- ’• 
dantes de escolas públicas, resolveram ir . 
para ás aulas com um lenço na cabeça, 
aqueles que os muçulmanos usam. Seus 
professores consideraram o fato meio 
estranho porque desrespeitava a chama- | í 
da “lai cité” das escolas públicas fran; 
cesas e excluíram as alunas da escola/1 
Detalhe: os lenços são os chamados ■ £ 
“foulard”. Pronto. O mundo quase 
veio abai? o. A França inteira parou pa
ra disc'!t *r se podia ou não podia usar os 
tais “fonrlards” islâmicos.

O assunto foi até o ministro da Educa- , 
ção, LioneL Jospin, que decidiu reinte
grar as meninas à escola com os véus na ■ l'_. ■ 
cabeça. Neste momento a coisa pegou ; 
fogo. Era a posição oficial do Estado

- sobre o assunto ejxmto final. ;É a tõ-3 
Terância governamental, concordando 
com o uso dos lenços nas escolas públi
cas, acabou por trazer à tona o assunto • 
que mais mexe com os franceses neste 
final de século: o fenómeno das- 

3 __ imigrações. . _ - .

O CASO DO FOULARD REVELA O 
GRANDE PROBLEMA FRANCÊS
Um dos primeiros choques que os bra

sileiros em visita à França sentem é a 
babel de língua e de raça. Achamos en
graçado, diferente e rapidamente fica-, 
mos à vontade. O francês não acha a- 
pluralidade racial tão divertida. Eles se 
sentem ameaçados em sua própria casa 
(deles). E quando esta invasão significa 
disputa de empregos (no caso dos imi- . 
grantes de colónias francesas) de merca- « 
do (chineses, japoneses e árabes) ou i 
mesmo de um simples lugar no metrô, a 
coisa começa a ficar complicada.)
DE QUE LADO FICAM OS 

FRANCESES
Para saber realmente de que lado os 

franceses ficaram o instituto de pesqui
sa “Sofres” foi às ruas. 66% dos fran- 
ceses são contra a posição do seu minis
tro da Educação tolerando o uso dos 
véus nas escolas públicas. 67% também 
acham que é preciso impedir a entrada 
de novos trabalhadores imigrantes na« 
França. Entre as diferenças apontadas 
por eles para uma “cohabitação” estão 
“os costumes diferentes (57%), e a reli
gião (57%). Finalmente 75% foram 
contrários ao voto dos imigrantes nas 
eleições municipais.'
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TEXTE

II- E
\Quoi de Neuf ? 
>ouvre 
mn dossier

t
LES RÉFUGIÉS* POLIT1QUES
Ils ne sont pas cTaccord avec les 
idées de leur gouvernement et pas 
libres de le dire ! Ou bien, ils laissent 
derrière eux un pays en guerre et 
veulent vivre en paix. Ils sont, en 
France, 3 000 Chiliens, 6 000 Chi- 
nois, 11 000 Laotiens, 13 000 Viet- 
namiens, 15 000 Libanais : ils sont 
commerçants* ou simples paysans* 
et ils veulent vivre tranquilles.
Mais il y a aussi leurs « chefs », 
leurs ministres et leurs présidents : 
dans leur pays, pour eux, c’est la 
prison*, et même la mort. En 
France, 1’accueil. Et ia liberté !

\ ■: - - 'Fy 

g|S 
p» 

■ I
...l.. _____

'En France, il y a 53 millions de 
Trançais et 4,2 millions 
id’étrangers installés ici pour 
iquelques années ou pour tou- 
.jours. Ils quittent leur ville 
natale* pour venir habiter 
Paris ou Marseille, Grenoble 
ou Roubaix. La France les 

ireçoit : elle a une tradition* 
id’accueil* pour bien des hom- 
:mes et des femmes qui quittent 
Jeur patrie*.
Dans de très nombreux pays du 

monde, il n’y a pas de travail, pas de 
terre donc pas de pain pour tout le 

monde : alors, il faut partir.
Dans de très nombreux pays du 

monde, il n’y a pas de liberté pour 
les idées et pour les hommes : il faut 
partir.
Partir pour un pays un peu plus 
riche, un peu plus libre. Pour quel- 
ques années, le temps de gagner un 
peu d’argent pour faire vivre sa 
famille ; ou pour attendre des jours 
meilleurs et le retour de la liberté ; 
ou pour toujours.
D’ou viennent ces étrangers ? Les 
plus nombreux, des pays méditerra- 
néens : les Portugais (860 000) et les 
Algériens (817 000) sont venus tra- 
vailler en France, souvent dans 
1’industrie*.
Plus de 400 000 Italiens, autant de 
Marocains et d’Espagnols vivent en 
France : eux aussi, ils sont venus 
pour gagner un peu mieux leur vie. 
Ils travaillent dans les usines ou dans 
le bâtiment*. Quelquefois*, ils s’ins- 
tallent avec leur famille... ou se 
marient avec - des Français : la 
France devient leur pays.

ice £ 
DÂCCUEIL?

Par exemple, il y a 30 ou 40 ans, les 
Espagnols qui n’étaient pas d’accord 
avec ía politique’ du général Franco 
sont venus en France. Mais ils ne 
retournent plus en Espagne, sauf* en 
vacances, même si 1’Espagne est 
aujourd’hui une démocratie*. La 
France est devenue leur deuxième 
patrie.
Les Tunisiens, les Turcs ou les You- 
goslaves et beaucoup d’hommes et 
de femmes venus d’Afrique noire, 
vivent en France : un jour, ils ren- 
trent chez eux, avec un peu d’argent 
et une voiture française. « Là-bas », 
ils construisent une maison pour leur 
famille. Au soleil... f

í, V
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ElI compreensão do texto

1. Retirar do texto a resposta correspondente em francês:
a.

b . Quais as principais razões do imigrante deixar sua pátria?

Por quanto tempo os imigrantes procuram o país estrangeiro?c .

De onde parte a maioria dos imigrantes?d.

Aqueles que querem viver melhor trabalham em que?e.

refugiados políticos procuram a França?f . Por que os

Do que fala, o texto no seu primeiro parágrafo?



213

2.
é

( ) L a France reçoit 1 es i mm i g ra n t s .tous

( ) L e s hommes et

a u t r e pays .

( ) Les en

) étrangers partent pour attendredes jours meilleurs.Les

( )
France.e n

( ) Les

pays .

( ) i dées que 1 eu rLes pa s

gouve rnement.

) travai 1 ler.I 1 s veu1ent pa sn e

represente la) refugies politigues 1 a France1 e sPour
1 i b e r t e .

Responda em português:3.

. De onde vem a maioria dos estrangeiros?

de tantos refugiados políticos.. O motivo principal

d i

i mm i g ran t s 
France.

Segundo o texto coloque um V no que é verdadeiro e um F no que 
falso.

Beaucoup d'hommes et desfemmes venus d'Afrique noire 
vi ven t

s‘instalent toujours avec

les mêmes

gens d'Afrique noire ne

refugies politiques n'ont

les femmes ne vont jamais travai 1 ler dans un

retournent jamais dans leur

. Quais as causas principais que fazem com que milhares de pes 
soas deixem seus países de origem.

leur fami11e
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- CONTEÚDO GRAMATICAL
i. adjetivos possessivos



Lijli EXERCÍCIOS

Modelo Tu 1 i v r e .

A 1 a i n 1 i t 1 . j ou rnal .

c h e m i s e s .2 . Nou s avons 

ca h i e rs.I l s l i s en t 3 .

photo.4 . Vou s a v e z 

b i cyclet tes .E l l es5 . on t 
cha pea ux.d on n e z 6 . Vous

petite amie.7 .

a i me 8 . Mar i e pa r en t s .

é c r i t l i v res .I l9 .
en f a n t s .a ppe l l e 10 . EI 1 e

ligação correta dos Adjetivos Possessivos:2. Fazer a
(1 ) ta vo i t u re)( Je prends
(2) nos journaux(
(3) 1 eu r livred on nen tI 1 s

)( Nous voyons
(5) sa photodansT u voya ges
(6) leurs présidents1 a i s sen tétrangers( Les

(7) leurs pays d 'origineveulent vivre tranquilles( I 1 s

(8) dans leur pays d‘accueilpo1 i t i quesrefugies)( Les

c on t r esont

i

1 . Completar os espaços vazios com os adjetivos possessivos con
venientes :

í

mon autobus

1 i s ton

E 1 1 e v o i t

J e vo i s 
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CONTEÚDO GRAMATICAL (2)

2. ser preciso

Présent 1 1 i nd i ca t i f =d e IL FAUT
Futur = IL FAUDRA

11 i 1 (linhas 16 e 19)

3. OS PRONOMES TÓNICOS

mo i Je

t o i tu

1 u i , e 1 i e el lei 1 ,

nousnous

vou svou s

e 1 1 e si 1 s ,e 1 1 e se u x ,

Emprego: Normalmente após as seguintes preposições:

de r r i e redevan t ,d e ,a ,

parpo u r ,

souss u r ,

a vecsan s ,

chezentre,

Exemplos:
(linha 35)11i 1 s son t venus..a u s s i ,11 e ux

(linha 55)IIrentrent chez eux...i 1 sj ou r11 u n

faut partir"

VERBO FALLOIR = ser necessário,
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EXERCÍCIOS (2)

3 .

1 a même langue. ( i 1 s)L e s1 .

2. Sans L a

( e l l e)h e u r e u x .

3 . et

autres.

(vou s)C 1 e s t ã 4 .

de5 . I 1 s

p rob1emes.

(j e)d ' accue i1.pays6 . Pou r 

des étrangers de tous 1 e s7 . Entre 
Pays

Empregar os pronomes tônicos correspondentes aos pronomes su
jeito entre parênteses:

Le réfugié politique souffre pour 

(i 1 )

nous ne

que je parle de cet article.

un pays plein

liberte est un bien.

les Brésiliens, 
(nous)

sommes pas

1 a France est un

imigrants parlent chez 

se sentent três bien.

pou r les

laissent derrière 
( i 1 s )
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. OS NUMERAIS

Observe:
11 en

laot i ens"..11.000

Sao numerais:

soixante-dix 
soi xante-onze 
so i xan te-douze...

60
61
62
70
71
72

50
51
52

40
41
42

30
31
32

u n
d eux 
t ro i s 
qua t re 
c i nq 
s i x 
sept 
hu i t 
neu f 
d i x

1
2
34
5
6
7
8
9

1 0

1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

onze 
douze 
t re i ze 
oua torze 
quinze 
se i ze 
d i x - s e p t 
d i x - h u i t 
d i x-neu f 
v i n g t 
vingt et un 
v i ngt-deux. ..

so i xante 
soixante et un 
soixante-deux...

c i nquante 
cinquante et un 
c i nquante-deux. . .

t rente
t rente et un 
trente-deux. . .

quarente 
quarente et un 
qua rente-deux . . .

quatre-vingts 80
quatre-vingt-un 81
quatre-vingt-deux... 82

France 3.000 chi 1 iens". . .
"6.000 chinois,

" i 1 y a 30 ou 40 ans" 
i1s sont
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Numerais: quatre-vingt-dix 
quatre-vingt-onze 
quatre-vingt-douze

m i 1 1 e
deux m i 1 1e 
m i 1 1 i o n

1.000
2.000

1.000.000

100
200
300 
^00 
500 
600
700
800
900

90
9192

cent
deux cents 
trois cents 
quatre cents 
c i nq cents 
s i x cents 
sept cents 
huit cents 
neuf cents
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Pré-texto — dossiê x
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Amazonas, 0 Rio-Mar
Para descermos 0 rio, tomamos 0 navio "gaiola” \ 

e vimos coisas maravilhosas. De tão largo que é, de ; 
um lado não se avista a outra margem. Tem de seis : 
a oito quilómetros de largura, mas quando chega na > 
foz, ao desaguar no oceano, é largo de noventa e 
dois quilómetros! Do "gaiola” se vê a muralha verde r 
da floresta, que vai acompanhando 0 rio. Há sempre 
um grande silêncio. Mas quando o navio apita, es
panta bandos de pássaros com as cores mais lin
das que há.

A região amazónica é coberta de florestas 
virgens, onde 0 perigo é constante. Mas 0 caboclo 
a tudo enfrenta para extrair da seringueira 0 látex, . 
espécie de leite com que se faz a borracha.

O seringueiro desperta antes de 0 sol surgir. ;■ 
Sai de sua cabana e penetra na floresta. Nem jaca- r 
ré, onça ou cobra detém 0 seu trabalho no meio dos 
seringais.
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A floresta do Amazonas é tão fechada que 
mesmo durante o dia é sempre noite na mata. 
É cortada por milhares de rios. Por toda a parte há 
flores e a maior delas e mais bonita é a vitória-régia, 
que nasce dentro dos lagos.

Há de tudo no Amazonas.
È tão grande a região do Amazonas que sua 

maior parte ainda não foi explorada. Existem muitas 
tribos de indios. Uns são ferozes, não se deixam 
conquistar. Outros são pacíficos. Aqueles que já 
são civilizados comerciam ao longo dos rios. En
chem suas canoas, leves e ligeiras, com as coisas 
que fabricam e vão trocá-las por tudo de que 
precisam.

Amar o rio Amazonas, conhecê-lo e defendê-lo 
faz parte dos primeiros deveres de cada brasileiro.

Oranice Franco. Amazonas, o Rio-Mar, 
Editora Conquista (adaptado).
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texte

A 8 000 km de Ia Métropole* française, Ia Guyane, au nord-est
8 l'Amérique du sud, face* à l'Atiantique, entre ie Surinam et ie
résil. lesílesdusalut
La cote* est Ia région Ia pius peuplée* avec entre autres. Ia

apitale, Cayenne. Derrière Ia cõte, commence Ia forêt amazo-
ienne qui couvre tout Ie pays d'une végétation* tropicale* très
che.
•’ Piusieurs fieuves arrosent Ie pays. Les plus importants sont: Ie
Aaroni qui fait frontière* avec Ie Surinam, 1'Oyapok qui fait íron-
ière avec le Brésil, Ia Mana coupée de rapides* très difficiles à
raverser.

10 000 km? (environ le sixième de Ia France).
> —

'3 000 habitants dont 66 % de Créoles (souvent d'oriaine* antil-
aise) et 12 % d'Européens.
)n rencontre aussi des Chinois (qui tiennent tous les commerces),
les Indonésiens et des refugies laotiens: les Mhongs.
)ans Ia forêt et sur les fieuves, vivent des Noirs, descendants des
isclaves* d'autrefois. Queiques tribus* inoiennes ont aussi
■êsisté* aux maladies infectieuses" importées* parles Européens.
.es InJiens Galibis, Oyampis et Wayanas habitent encore dans oes
tarbets (abris de bois) et dorment dans des hamacs (voir photo ).
Is vivent de chasse* et de pêche.
2'est en 1604 que les Français ont commencé à slnstaíier en
àuyane et le pays est devenu un décartement trancais d’Outre-mer
m 1946.

A Mes arrús piroguiers
4 Les abris de bois ou nous
dormions dans des hamacs.

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto

11843683
Caixa de texto



223

iI i COMPRÉHENSION DU TEXTE

. Onde se situa a Guyana francesa.

Onde se fala dos rios que cortam o país.

. Onde vivem seus habitantes negros.

. Quando os franceses se instalaram na Guyana.

2 .

( ) B ré s i 11 . hamacs
( ) forêtMh on g s2 .
( ) S u r i namn o i r s3 .
( ) esclavesCayenne4 .

( ) réfug i és l aot i ens5 .
la Guya ne( ) cap i tale de6 . Kourou

( ) fuséeOya pok7 .
( ) i nd i ensM a r o n i8 .

végétat ion

Faça uma associação de ideias colocando os números nos parên
teses que correspondem:

1 . Transcreva em francês, a passagem do texto que diz:
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3 . Segundo o texto, assinale

L e s i n d i e n s

)( n 1 ont pa s

)

( )

En 160k

)( i n s t a 1 1 é s en Guyane.

) Guyaneest devenu

( ) s ' i n s t a 1 1 e r1 e s

L a cote

rég i on)( 1 a d ee s t

p 1 us peup 1 ée .) rég i on( 1 a1 ae s t

reg i on s éc he.) 1 aes t

L e

1 e B rés i 1 .front i ère( ) f a i t avec

front i ere( ) f a i t avec

front i ère Su r i nam.1 e( ) f a i t avec

coloca-antônimos das palavras4 .

( ) fac i1es(1.4)1 . commence
( ) a uj ou rd ' hu i2.
( )r i che (1.7) sous3 .
( ) f i n i(1.8)d i ff i c i 1es4 .
( ) 1en t(1.15)5 . s u r
( ) peu(1.16)6 .
( ) pa uv re

ra p i d e (1.5)

autrefois

a opção que completa as frases:

resisté aux maladies.

commence a

1 ' Océan At 1ant i que.

en Guyane.F rança i s ont

Enumerar os parênteses com os 
das à esquerda:

fleuve Maroni

la f o rê t.

les Français se sont

vivent de chasse et de pêche.

sont d'origine Européens.

un département français d'Outre-Mer.
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I II I CONTENU GRAMATICAL

1 . O pronome ON. (Indefinido)

15)

1 e s0 n g en s , nous

pessoa do singular.

III| EXERCÍCIO

. Transformar as frases empregando o pronome ON.

hab i tonsNousa.

dans des hamacs.b. L e s

la Guyane.Nous pouvonsc .

Cay enne .d. Nous

(1 i gne

visiterons

v i s i t e r

", 0 pronome ON é usado com o verbo na 3?

"On des Chinois..."recontre aussi

la capitale, Cayenne.

gens dorment
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LLYJ recreação

activité

t

3E

BARREIRA PO XN F e RN O - NATAL/"RA/

informações que sabe, sobre as Bases de lançamen. Baseado(a) nas
fale dato importância das

l

de foguetes da França e do Brasil, 
respectivos países.
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Keystone

La Guyanne a été 
choisie parmi 14 
autres endroits pour 
être la base* de lance- 
ment européenne, 
celle de la fusée Aría- 
ne entre autres. Si- 
tuée près de l'Èqua- 
teur et orientée sud- 
est nord-ouest, la 
Guyane permet le lan- 
cement de fusées et 
de satellites « tous azi- 
muths ».

mesmas para os seus
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REDAÇÃO
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RECREAÇÃO (2)

Mots croisés

LTTTTrr ~a
9

8I4
10

n~n6

1 .
2.
3-
A.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

iO
m
_____5

D'après le texte faites ces mots croisés:

Fleuve de Guyane.
En Guyane, la forêt couvre tout le pays.
Les habitants de village de Cacao.
Quelques... ont résisté aux maladies apportées par les Europeens.
Les noirs de Guyane sont leurs descendants.
Capitale de la Guyane.
Pays voisin de la Guyane.
Les Mhongs viennent du Laos: ce sont...
Les indiens vivent de chasse et de...
Sur le bord du fleuve, pour dormir.
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PROBLEMA NA CLAMBA!

Naquele dia, depois de plomar, fui ver drão o Zé que

ria ou não ir comigo lana clamba. Pensei melhor grulhar-lhe. Mas

hora de grulhar vi-o passando com a golipesta — então me deina

conta que ela já tinha outro programa.

Até chegar na clamba, tudoEntão resolvi ir no tode.
Estacionei o zulpinho bem nacinho, puz a chave no bolso e desbem.

ci correndo para aproveitar ao chinta aquele sol gostoso e o mar

pli sulapente.

Não parecia haver em glapo na clamba. Tirei os gris-

Estava pli quieto ali que até saltipou.pes, pus a bangoula. me

esqueci logo das saltipações no prazer de nadar no tode, in-Mas

clusive tirei a bangoula para ficar mais ã vontade. Não sei quan

to tempo fiquei nadando, siltando, corristando, até estompado no

mar .

Foi no tode, depois,

deixado.

Que fazer ?...

na hora de voltar na clamba, que

bongoula nem osvi que nem a grispes estavam mais onde eu tinha
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