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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

necessárias para a produção dos gêneros résumé e note de lecture por meio de sequências 

didáticas elaboradas para um curso de escrita acadêmica. Buscamos, ainda, verificar se os 

alunos desenvolvem capacidades de linguagem no trabalho com o gênero résumé que podem 

transferir para a produção do gênero note de lecture. Finalmente, visamos a investigar se há 

influência, nas produções dos alunos, da atuação do professor na aplicação das sequências 

didáticas. Propomo-nos, assim, a contribuir com os estudos realizados sobre o ensino de 

gêneros textuais e com os estudos realizados sobre o desenvolvimento da escrita acadêmica 

em língua francesa. Esta pesquisa fundamenta-se no Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) tal 

como desenvolvido por Bronckart (1999, 2006, 2008) e por outros pesquisadores que fazem 

parte do mesmo quadro teórico (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004; MACHADO, 2009) que se 

concentram na questão dos gêneros textuais no ensino-aprendizagem de línguas. Visando a 

alcançar nossos objetivos, elaboramos os modelos didáticos dos gêneros résumé e note de 

lecture, a partir da análise de 20 textos de cada gênero, e duas sequências didáticas para 

ensiná-los em um curso de escrita acadêmica intitulado Gêneros textuais acadêmicos: 

produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto universitário. 

As produções iniciais e finais de cada gênero, realizadas pelos alunos participantes do curso, 

foram analisadas segundo o modelo de análise de textos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(BRONCKART, 1999) e através de uma comparação com seus respectivos modelos 

didáticos. Com nossas análises, observamos que ao trabalhar com os gêneros résumé e note de 

lecture em sala de aula, os alunos puderam desenvolver capacidades de linguagem necessárias 

para a produção desses gêneros e, além disso, verificamos que capacidades desenvolvidas 

através da sequência didática do résumé podem ser transferidas para a produção da note de 

lecture. Dessa forma, nossa pesquisa traz contribuições para os estudos sobre gêneros 

desenvolvidos no grupo ALTER-AGE-CNPq, para os estudos que vêm sendo realizados sobre 

a escrita acadêmica e para as pesquisas que têm sido desenvolvidas no âmbito do Laboratório 

de Letramento Acadêmico da FFLCH-USP. 



 

ABSTRACT 

This dissertation’s goal is to analyse the development of language capacities that are 

necessary to write the genres résumé and note de lecture through didactic sequences 

elaborated for a course of academic writing. We also intend to verify if the students develop 

language capacities when working with the genre résumé which could be transferred to the 

genre note de lecture. Lastly, we aim at investigating if the teacher’s application of didactic 

sequences influences the students’ written productions. We intend therefore to contribute with 

the research on genre teaching and on the development of academic writing in French. This 

research is based on the Socio-Discursive Interactionism (SDI) as developed by Bronckart 

(1999, 2006, 2008) and by other researchers from the same theoretical framework 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; MACHADO, 2009) whose focus is the study of textual genres 

in the teaching and learning of languages. In order to achieve our goals, we elaborated the 

didactic models of the genres résumé and note de lecture based on 20 texts of each genre and 

two didactic sequences for the sake of teaching them in a course of academic writing entitled 

Academic textual genres: oral and written texts in French in an academic context. The first 

and last written productions of each genre done by the students enrolled in the course were 

analysed according to the model of textual analysis proposed by the Socio-Discursive 

Interactionism (BRONCKART, 1999) and compared to their didactic models. We observed 

that the students could develop the language capacities that are necessary to write the genres 

résumé and note de lecture when working with these genres in the classroom. Moreover, we 

verified that the language capacities developed through the didactic sequence of the résumé 

could be transferred to the note de lecture. Consequently, our research brings contributions to 

the studies about genres developed by the group ALTER-AGE-CNPq to the studies about 

academic writing and to the studies that have been held under the Academic Literacy 

Laboratory at FFLCH-USP. 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

Ce mémoire a pour but d’analyser le développement des capacités langagières nécessaires 

pour la production des genres résumé et note de lecture à travers des séquences didactiques 

élaborées pour un cours d’écriture académique. Nous cherchons, encore, à vérifier si les 

élèves développent des capacités langagières dans le travail avec le genre résumé qui peuvent 

être transférées pour la production du genre note de lecture. Finalement, nous voulons 

observer s’il y a une influence du travail du professeur dans l’application des séquences 

didactiques dans les productions des élèves. Nous nous proposons, ainsi, à contribuer aux 

études réalisées sur l’enseignement des genres textuels et aux études sur le développement de 

l’écriture académique en langue française. Cette recherche a comme base théorique 

l’Interactionnisme Socio-discursif (ISD) développé par Bronckart (1999, 2006, 2008) et par 

d’autres chercheurs qui font partie du même cadre théorique (SCHNEUWLY et DOLZ, 

2004 ; MACHADO, 2009), centré sur la question des genres textuels dans l’enseignement-

apprentissage des langues. En vue  d’atteindre nos objectifs, nous avons élaboré  des modèles 

didactiques des genres résumé et note de lecture, à partir de l’analyse de 20 textes de chaque 

genre, et deux séquences didactiques pour les enseigner dans un cours d’écriture académique 

nommé Genres textuels académiques : la production des textes oraux et écrits en français 

pour la participation dans le contexte universitaire. Les productions initiales et finales de 

chaque genre, réalisées par les élèves qui ont participé au cours, ont été analysées selon le 

modèle d’analyse des textes de l’Interactionnisme socio-discursif (BRONCKART, 1999) et à 

travers une comparaison avec leurs respectifs modèles didactiques. Avec nous analyses, nous 

avons observé qu’en travaillant avec les genres résumé et note de lecture dans la salle de 

classe, les élèves ont pu développer des capacités langagières nécessaires pour la production 

de ces genres et, en outre, nous avons vérifié que les capacités développées à travers la 

séquence didactique du genre résumé peuvent être transférées pour la production de la note de 

lecture. De cette façon, notre recherche apporte des contributions aux études sur les genres 

développées dans le groupe ALTER-AGE-CNPq, aux études qui sont réalisées sur l’écriture 

académique et aux recherches  qui sont réalisées dans le contexte du Laboratoire de Littératie 

Académique de la FFLCH-USP.  
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Introdução 
 

Esta pesquisa se insere na área de Estudos linguísticos e didáticos, mais 

especificamente na subárea que investiga os gêneros textuais e seu papel no ensino de língua 

francesa e tem três objetivos principais: i) analisar o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem mobilizadas na produção dos gêneros résumé
1
 e note de lecture

2
 através de 

sequências didáticas elaboradas para um curso de escrita acadêmica; ii) verificar se os alunos, 

ao produzirem o gênero résumé, desenvolvem capacidades de linguagem que podem transferir 

para a produção do gênero note de lecture; iii) investigar se a atuação do professor na 

aplicação das sequências didáticas tem influência na produção dos alunos. Com nossa 

pesquisa, esperamos contribuir com os estudos voltados para o campo da Didática das 

Línguas e para aqueles centrados no campo do Letramento Acadêmico, uma vez que 

trabalhamos com a produção em língua estrangeira de gêneros textuais que circulam nos 

contextos das Esferas dos estudos universitários e da carreira acadêmica
3
 (LOUSADA; 

DEZUTTER, 2016).  

Esta pesquisa também está relacionada aos estudos desenvolvidos pelo Grupo 

ALTER-AGE-CNPq, ao qual pertenço, já que procura investigar o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem de alunos de francês ao produzirem gêneros acadêmicos. De fato, 

muitas pesquisas têm sido realizadas no grupo em torno do ensino de gêneros, tais como: 

Barioni (2012), Guimarães-Santos (2012), Tonelli (2014), Rocha (2014), Melão (2014), 

Oliveira (2014), Silva e Lousada (2014), Lousada, Rocha e Guimarães-Santos, (2015). Nesse 

sentido, nossa pesquisa contribui com os estudos já desenvolvidos no grupo ALTER-AGE-

CNPq, porém, procura ir mais além ao debruçar-se sobre a questão de dois gêneros muito 

presentes na esfera dos estudos universitários, résumé e note de lecture e ao procurar 

compreender as capacidades transferíveis entre os dois. 

                                                             
1
 O gênero résumé em francês é semelhante a um resumo em português. Em nosso capítulo de Pressupostos 

teóricos, retomaremos a definição do gênero de forma mais detalhada, abordando suas complexidades.  
2
 O gênero note de lecture em francês é semelhante a uma resenha de um livro em português. Em nosso capítulo 

de Pressupostos teóricos, retomaremos a definição do gênero de maneira mais detalhada, abordando suas 

complexidades. 
3
 Lousada e Dezutter propuseram uma classificação dos textos produzidos no contexto universitário em duas 

esferas, que leva em consideração quem os produziu e qual o objetivo dos textos. Tem-se, portanto, a Esfera dos 

estudos universitários, que abrange textos relacionados à aprendizagem nas disciplinas cursadas na graduação e 

aqueles que visam a formação profissional (que não inclui a formação como pesquisador); e a Esfera da carreira 

acadêmica, que abrange textos que visam a difusão de conhecimentos desenvolvidos através da pesquisa e 

aqueles que visam a formação profissional do pesquisador, que tornam possível a realização de uma pesquisa e a 

difusão de seus resultados (LOUSADA; DEZUTTER, 2016).   
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Além disso, este estudo está ligado ao Laboratório de Letramento Acadêmico que 

funciona atualmente na Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo e que auxilia 

alunos da graduação e da pós-graduação na elaboração de gêneros que lhes são solicitados 

nesses contextos. Tal Laboratório foi fundado por professoras do Departamento de Letras 

Modernas
4
 (FERREIRA; LOUSADA, 2016), depois de constatada a necessidade de auxiliar 

os alunos de graduação, mas também de pós-graduação, a produzirem gêneros das esferas 

universitária e acadêmica. Portanto, a disciplina conta com monitores
5
 que oferecem plantão 

aos alunos. Nossa pesquisa também está vinculada a um projeto de cooperação internacional 

voltado para o desenvolvimento da escrita acadêmica de universitários
6
. 

O desejo de estudar o tema da produção de gêneros da esfera dos estudos 

universitários em francês surgiu após uma experiência de intercâmbio em uma universidade 

francesa vivenciada no ano de 2012
7
. Graças a uma bolsa oferecida pela Reitoria da 

Universidade de São Paulo, intitulada Bolsa Mérito Acadêmico, pude seguir um semestre 

letivo na Universidade Rennes 2, na qual cursei todas as disciplinas do Master 1 - 

Linguistique et didactiques des langues. Em uma das disciplinas do programa, Outils 

Méthodologiques 1, deveríamos entregar como trabalho final um dossiê composto por um 

formulário de observação de aula, preenchido com as descrições das aulas assistidas e do 

curso acompanhado em um estágio de observação, bem como, um gênero nomeado pela 

professora como mini-mémoire. Esse gênero era dividido em duas partes, na primeira, 

deveríamos produzir um compte-rendu de um ou mais capítulos de um livro, escolhido por 

nós segundo o tema selecionado para ser observado nas aulas. Na segunda parte, deveríamos 

escrever um texto crítico, em que utilizaríamos os capítulos lidos para analisar as observações 

feitas, colocando nossa opinião sobre o tema tratado. Portanto, o gênero esperado nessa 

produção não era propriamente um compte-rendu isento de apreciação/opinião, já que, na 

                                                             
4
 As Professoras Doutoras Marília Ferreira, para o inglês e Eliane Gouvêa Lousada, para o francês fundaram o 

Laboratório em 2011 (http://letramentoacademico.fflch.usp.br/).  
5
 Como uma das monitoras que ofereceu atendimento aos alunos, pude tomar conhecimento das principais 

dúvidas que eles apresentam quanto à produção de gêneros exigidos no contexto da esfera universitária e 

acadêmica. Essa experiência foi de grande contribuição para o meu objeto de pesquisa, pois através dela foi 

possível constatar o que os especialistas afirmam sobre as dificuldades apresentadas pelos estudantes 

universitários.  
6
 O projeto, intitulado Le developpement des competences en litteratie academique, une cle de la reussite 

universitaire engloba três instituições de Ensino superior, são elas a Universidade de Sherbrooke, a Universidade 

São Francisco e a Universidade de São Paulo.  
7
 Referimo-nos aqui a um intercâmbio realizado por esta autora no ano de 2012 para a França. A Universidade 

de São Paulo disponibilizou bolsas de mérito acadêmico, com a qual foi possível realizar o curso de Master FLE 

na Universidade de Rennes 2, durante o período de 5 meses. 

http://letramentoacademico.fflch.usp.br/
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segunda parte, esperava-se que houvesse uma apreciação crítica do que tinha sido apresentado 

na primeira parte. 

Para a realização do mini-mémoire, a professora responsável pela disciplina, que 

também ministrava um curso de língua francesa específico para os alunos estrangeiros que 

seguiam todas as disciplinas do master 1, trabalhou, nesse curso, o gênero compte-rendu, 

ensinando aos alunos estrangeiros suas características. O fato de o trabalho com o gênero ter 

sido realizado apenas com os alunos estrangeiros chamou minha atenção para a questão de 

que os alunos franceses têm contato com os gêneros, aprendendo a produzi-los em algum 

momento de sua vida escolar e me fez pensar no contexto brasileiro, em que, a maioria dos 

alunos apresenta dificuldades em produzir gêneros exigidos na universidade, como nos 

mostram pesquisas sobre a produção de gêneros acadêmicos realizadas no Brasil, como as de 

Machado; Lousada; Abreu-Tardelli (2004a, 2004b), Muniz-Oliveira (2005, 2006) e Motta-

Roth; Hendges (2010). 

Tal experiência nos mostrou que a produção de diversos gêneros dessa esfera é 

comum em universidades francesas e que os estudantes franceses parecem dominar esses 

gêneros. A partir dessa percepção, começamos a pensar na realidade vivida nas universidades 

brasileiras, sobretudo, na Universidade de São Paulo, cuja situação é mais diretamente 

conhecida por nós. Percebemos que os alunos do curso de Letras português-francês
8
 devem 

produzir ao longo da graduação gêneros da esfera universitária em língua materna, nas 

disciplinas de língua portuguesa, e também em língua estrangeira, nas disciplinas da 

habilitação em francês. No entanto, notamos que, diferentemente dos alunos franceses, os 

alunos brasileiros, em sua maioria, não dominam tais gêneros e têm dificuldades em produzi-

los, como nos mostram pesquisas realizadas sobre a produção de gêneros textuais na 

universidade. Com base nessas questões, começamos a considerar a ideia de trabalhar com o 

ato de resumir e com o ato de apreciar, capacidades necessárias para a produção de diversos 

gêneros que circulam na esfera dos estudos universitários, o primeiro passo, então, foi pensar 

nos gêneros que nos permitiriam isso. Para conhecer melhor os gêneros que permitissem 

trabalhar esses atos, refletimos sobre minha experiência de intercâmbio e enviamos e-mails 

para alunos que estavam em países francófonos perguntando sobre os gêneros cuja produção 

lhes foi requisitada. Enviamos e-mails para 6 alunos que cursavam Letras-francês na 

                                                             
8
 No curso de Letras da Universidade de São Paulo, os alunos podem escolher a formação com dupla habilitação 

(língua portuguesa e uma língua estrangeira), a formação apenas em língua portuguesa ou, ainda, a formação 

apenas em língua estrangeira. 
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Universidade de São Paulo e que estavam realizando intercâmbio em uma universidade 

francófona. A partir das respostas dos alunos em intercâmbio, escolhemos trabalhar com os 

gêneros résumé e com um dos gêneros, compte-rendu ou note de lecture. Esse último foi 

escolhido após o curso piloto, conforme explicaremos na Metodologia. De qualquer forma, 

nosso objetivo não era o de ensinar a produzir os gêneros tal como são produzidos na França e 

no Brasil, mas permitir aos alunos que aprendessem os atos de resumir e apreciar, 

características que não variam, e que munidos desse conhecimento pudessem se adaptar às 

diferentes situações de produção e conseguissem produzir os gêneros quando fossem 

solicitados. Também era nosso objetivo que os alunos desenvolvessem as capacidades de 

linguagem necessárias para produzir tais gêneros, pois uma vez desenvolvidas, poderão 

utilizá-las na produção de outros gêneros para os quais elas também sejam necessárias.  

Esses pontos foram discutidos, à luz de teorias sobre o letramento acadêmico, em um 

Trabalho de Graduação Individual (TGI) desenvolvido por nós no segundo semestre do ano 

de 2013 (Dias, 2013). A reflexão produzida por tal trabalho gerou nosso projeto de mestrado. 

Nosso TGI também discutiu questões como o contexto atual de mobilidade estudantil (Silva; 

Lousada, 2014; Lousada; Rocha; Guimarães-Santos, 2015) que reforça e justifica a 

necessidade de desenvolver nossa pesquisa. De fato, a existência de programas de mobilidade 

estudantil oferecidos hoje pela maioria das universidades brasileiras, através dos quais alunos 

de diversos cursos podem realizar um intercâmbio para uma universidade estrangeira, criou a 

necessidade de domínio de gêneros da esfera universitária em língua estrangeira. Além desse 

fato, constatamos que não há, na maioria das universidades brasileiras, disciplinas voltadas 

para o ensino dos gêneros produzidos em contexto universitário, desse modo, os alunos não 

aprendem a produzir tais gêneros nem em língua materna quanto mais em língua estrangeira. 

É visando a auxiliar esses estudantes e promover uma discussão sobre a importância do 

ensino de gêneros na esfera universitária/acadêmica, que nossa pesquisa foi realizada.  

Embora, na universidade brasileira, tenhamos poucas ocasiões de aprendizagem de 

gêneros acadêmicos tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, encontramos uma 

longa tradição de estudos sobre esse tema, sobretudo em inglês. Com efeito, inúmeros estudos 

têm sido desenvolvidos sobre a escrita acadêmica, muitos deles no que diz respeito ao inglês 

como língua materna ou segunda (COFFIN, 2003); outros em relação ao português como 

língua materna (MACHADO; LOUSADA; ABREU-TARDELLI, 2004a, 2004b, 2005; 

MUNIZ-OLIVEIRA, 2005, 2006; MUNIZ-OLLIVIERA; BARRICELLI, 2009; KLEIMAN, 

2012; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010); outros sobre o inglês como língua estrangeira no 
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Brasil (CRISTOVÃO; VIEIRA, 2016); e, também, estudos mais recentes sobre o francês 

como língua estrangeira (LOUSADA; ROCHA; GUIMARÃES-SANTOS, 2015; 

GUIMARÃES-SANTOS, 2013; FEAK, 2013) e francês como língua materna (Pollet, 2002). 

Assim como os trabalhos já realizados sobre o tema, nossa pesquisa tem como foco 

contribuir para o desenvolvimento da escrita acadêmica por estudantes da esfera universitária. 

Para tanto, trabalharemos com a produção de dois gêneros em língua francesa, o résumé e a 

note de lecture, através de duas sequências didáticas aplicadas em um curso de escrita 

acadêmica, cujo objetivo é permitir aos alunos participantes o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem necessárias para produzi-los, visando, assim, a contribuir com o 

ensino-aprendizagem de gêneros que circulam na esfera dos estudos universitários.  

Mas o que são exatamente os gêneros résumé e note de lecture? Definir e caracterizar 

com precisão os gêneros não é uma tarefa nem fácil nem teoricamente possível. Bronckart, 

um dos teóricos que estudam a questão e dos quais nos servimos para nossa pesquisa, aponta 

a dificuldade em classificar os gêneros e estabelecer suas fronteiras. Segundo o autor:  

(...) a organização dos gêneros apresenta-se, para os usuários de uma 

língua, na forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais 

ou menos estabilizadas (gêneros que são claramente definidos e 

rotulados) e conjuntos de textos com contornos vagos e em 

intersecção parcial (gêneros para os quais as definições e os critérios 

de classificação ainda são móveis e/ou divergentes). (BRONCKART, 

1999, p. 74). 

 

Esse autor menciona a existência de uma nebulosa quando se trata de gêneros, pois 

seus contornos são maleáveis e muitas partes esbarram em outros gêneros. Isso não é 

diferente no caso dos gêneros presentes na universidade. Tomemos o caso do resumo e da 

resenha em português: há diversas pesquisas e estudos sobre esses gêneros, eles são bastante 

exigidos em contexto escolar e universitário e são comumente encontrados na mídia e na vida 

cotidiana. No entanto, se analisarmos os resumos que encontramos na mídia, os resumos 

pedidos na escola e na universidade, veremos que eles têm algumas características comuns (o 

fato de resumirem as informações, conterem sumarizações), mas veremos, também, que 

outras características são variáveis.  Ao lado da dificuldade de definir e classificar os gêneros 

presentes em uma determinada cultura à qual pertencem os alunos, temos, em nosso caso, 

outra dificuldade: estamos trabalhando com uma língua cultura diferente da dos alunos e que 
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não necessariamente possui  correspondente idêntico para os gêneros conhecidos na língua 

materna dos estudantes.   

 Diante dessa complexidade, tivemos que fazer escolhas, orientadas principalmente por 

princípios didáticos, já que nosso interesse era a aprendizagem pelos alunos de dois gêneros 

acadêmicos que compartilhassem a mesma operação linguageira: o ato de resumir. Sendo 

assim, escolhemos primeiramente o gênero résumé, que tem como uma de suas características 

a necessidade do domínio do processo de “sumarização”. Esse gênero nos pareceu 

fundamental para a aprendizagem dos alunos, já que, além de ser amplamente demandado no 

contexto em que a pesquisa foi desenvolvida, ele também está muito presente na esfera 

universitária francesa. No contexto francófono, o gênero résumé é muito bem definido e 

descrito, já que é pedido em inúmeras situações formais de comunicação, como os exames e 

os concursos. Há muitos livros, como, por exemplo, CHARNET; ROBIN-NIPI (1997) e 

COTENTIN-REY (1995) que descrevem o gênero e suas características, para preparar os que 

querem fazer exames e ser aprovados em concursos. Inicialmente, baseamo-nos nesses livros 

de especialistas, para elaborar o modelo didático do gênero résumé. No entanto, ao 

procuramos textos do gênero résumé na mídia, percebemos que o que se chama de résumé em 

sites franceses não é o que os textos/livros oficiais dizem sobre esse gênero. Enquanto os 

livros oficiais apontam a necessidade de seguir a ordem do texto, reduzir o resumo a um 

quarto do texto original, colocar-se no papel do autor do texto, não reproduzir partes e 

palavras e não colocar a opinião pessoal, os résumés que encontramos na mídia apresentam 

algumas dessas características, mas não todas . Tendo como foco nossos alunos e os resumos 

que eles têm o hábito de encontrar quando fazem pesquisas, optamos por utilizar résumés da 

mídia, explorando mais as características comuns entre especialistas e o que encontramos na 

mídia, por estarem mais perto do que é esperado pelos professores universitários e, sobretudo, 

por estarem mais próximos das necessidades e hábitos dos alunos nesse contexto. Nesse 

sentido, podemos dizer que nossas escolhas foram orientadas por princípios didáticos. Se 

voltarmos ao caso do português, veremos que os resumos também apresentam a mesma 

diversidade dos resumos em francês (MACHADO, LOUSADA, ABREU-TARDELLI, 2004; 

MACHADO, LOUSADA, ABREU-TARDELLI, 2005), o que comprova a instabilidade do 

gênero e o que Bronckart (1999) ressalta sobre a nebulosa, ou seja, um conjunto de textos que 

têm contornos móveis e não estabilizados. 

 Em seguida, escolhemos o gênero note de lecture para o trabalho com os alunos. Esse 

gênero se aproxima do que, em português, chamamos de “resenha”, porém com todas as 
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dificuldades de classificação dos gêneros que encontramos em relação ao resumo e ao résumé. 

Com efeito, o gênero resenha em português já é objeto de discordâncias. Alguns acreditam 

que a resenha é invariavelmente crítica, outros sustentam que existem dois gêneros: resenha e 

resenha crítica. Em nossa pesquisa, não nos aventuramos na questão da definição do gênero 

resenha, já que trabalhamos com a língua francesa: procuramos, ao contrário, identificar 

gêneros semelhantes em francês. Assim, deparamo-nos com a existência dos gêneros: compte 

rendu, note de lecture e recencion des écrits na área do francês. O compte rendu é um gênero 

pouco opinativo e muito demandado em concursos, no qual espera-se um pouco mais do que a 

compreensão que se tem com a produção do gênero résumé, com um pouco mais de 

liberdade. Descrições sobre esse gênero podem ser encontradas nos livros (CHARNET; 

ROBIN-NIPI, 1997 e COTENTIN-REY, 1995) exigidos em inúmeras provas de língua 

francesa. Dos outros dois gêneros, recencion des écrits e note de lecture, o primeiro é o mais 

escolar, já que aparece primordialmente na esfera universitária. De fato, é a note de lecture 

que estabelece a interface entre a vida universitária e a carreira acadêmica ou, até mesmo, a 

vida cotidiana, já que pode ser encontrado em revistas, jornais, sites etc. nos quais se 

aconselha tal ou tal leitura. Portanto, acreditamos que, para a produção da note de lecutre, se 

espera, tanto do aluno quanto do pesquisador, que seja capaz de opinar sobre uma obra em um 

texto pertencente à esfera universitária/ acadêmica. 

A essas questões que permearam nossa escolha de trabalhar com os gêneros résumé e 

note de lecture, de ordem contextual e social, juntam-se outras de ordem puramente didática. 

Dois dos autores que seguimos em nossa pesquisa, Dolz e Schneuwly (1998), apontam quatro 

dimensões a levar em conta quando escolhemos os gêneros para trabalhar com os alunos: a 

psicológica, que leva em consideração as motivações e interesses dos alunos; a cognitiva, que 

considera a complexidade do gênero a ser trabalhado e o conhecimento que os alunos têm 

dele; a social, que leva em consideração a presença real do gênero nos contextos sociais; e a 

didática, que leva em consideração o caráter cotidiano do gênero, que não deve se dar de 

modo excessivo. (SCHNEUWLY; DOLZ, 1998; CRISTÓVÃO, 2010). Justamente, como 

detalharemos em nosso capítulo de Metodologia, tentamos respeitar essas quatro dimensões 

na escolha do résumé e da note de lecture, além de três outras razões que detalhamos a seguir.  

A primeira delas é o fato de serem gêneros pertencentes à esfera dos estudos 

universitários e, portanto, serem geralmente requeridos para os alunos de graduação que 

realizam intercâmbio, ou seja, situação semelhante à que vivenciamos e que deu origem a 

nossa pesquisa. Observe-se que não é por acaso que esses gêneros são geralmente 
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demandados na esfera universitária: eles permitem desenvolver operações linguageiras que 

podem ser requeridas na produção de outros gêneros da esfera universitária, já que, para a 

produção de ambos, é necessário dominar o ato de “resumir”. A segunda razão é o fato de 

serem gêneros que colocam dificuldades aos alunos quanto à sua produção, ou seja, é 

importante que os alunos aprendam a produzi-los, já que não o dominam. Aqui vemos de 

modo claro a influência da dimensão cognitiva para a escolha dos gêneros a serem 

trabalhados, uma vez que nessa dimensão levamos em consideração, para a escolha a ser feita, 

a complexidade do tema a ser estudado, bem como, o conhecimento dos alunos sobre ele. A 

terceira e última razão é o fato de acreditarmos que, com tais gêneros, poderemos analisar o 

desenvolvimento, pelos alunos, de capacidades de linguagem transversais, ou seja, 

capacidades de linguagem que são desenvolvidas a partir das atividades para trabalhar o 

résumé e que podem ser usadas na produção da note de lecture. O fato de poder trabalhar 

operações de linguagem em um gênero que podem ser transferidas para outros representa uma 

economia e eficácia no ensino que nos parece interessante para o contexto universitário. É o 

caso do ato de resumir que já mencionamos. 

Para realizar nossa pesquisa, procuramos nos apoiar em um referencial teórico que 

embasasse tanto o conceito de gênero textual, quanto os conceitos que subjazem à aplicação 

da noção de gênero para o ensino-aprendizagem de línguas, ou seja, procuramos nos embasar 

em questões que dizem respeito ao que se chama, em países francófonos, de “engenharia 

didática” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004; DOLZ, 2016). Por essa razão, optamos por realizar 

nossa pesquisa a partir dos conceitos do Interacionismo Sociodiscursivo, como proposto por 

Bronckart (1999) e de autores que seguem essa vertente, propondo dispositivos, atividades e 

sequências de ensino, no âmbito da engenharia didática. 

Partindo da noção de gênero discursivo, Bronckart (1999) prefere a nomenclatura 

gêneros de texto, com a qual trabalharemos, por entender que, ao interagirmos nos meios 

sociais nos quais estamos inseridos, produzimos textos através dos quais nos comunicamos, e 

tais textos se organizam no interior dos gêneros. Os gêneros textuais, para Bronckart (1999) 

são instrumentos que nos permitem agir no meio social; logo, o conhecimento de como um 

determinado gênero se organiza, a partir do contexto de produção textual e da análise da 

arquitetura interna dos textos, permitirá sua melhor utilização, pois, ao compreender o 

funcionamento de um determinado gênero e ao apropriar-se dele, o aprendiz se torna capaz de 

utilizá-lo em seu meio social.  
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Schneuwly e Dolz (2004) definem gênero como um instrumento
9
 de aprendizagem, 

pois o trabalho com o gênero permite ao aprendiz desenvolver capacidades de linguagem que 

lhe serão úteis para produzir textos pertencentes ao gênero estudado; no entanto, elas lhe 

permitirão também produzir textos pertencentes a outros gêneros nos quais essas mesmas 

capacidades sejam necessárias. Dessa forma, o gênero se torna “não apenas o objeto e o 

objetivo de estudo, mas também um meio para que o aluno possa desenvolver capacidades 

que são necessárias em todas as outras produções textuais” (LOUSADA, 2007, p. 40).  

Entretanto, a visão do gênero como um instrumento nada tem em comum com as 

abordagens chamadas ‘instrumentais’, ou seja, que veem a língua como um objeto exterior ao 

sujeito, do qual faz uso para atingir seus objetivos. Na verdade, ao dizer que o gênero é um 

instrumento, baseamo-nos no conceito vigotskiano de instrumento, retomado por Friedrich 

(2012, p. 56), segundo o qual o instrumento funciona como um elemento intermediário entre 

o sujeito e seu objeto. Friedrich (2012) ressalta o papel dos instrumentos no desenvolvimento 

do homem, retomando a diferença entre instrumento de trabalho e instrumento psicológico, no 

quadro da psicologia vigotskiana. Para ela, enquanto o instrumento de trabalho é exterior ao 

sujeito, “o objeto do instrumento psicológico não está no mundo exterior, mas na atividade 

psíquica do sujeito, sendo esse instrumento um meio de influência do sujeito sobre si mesmo, 

um meio de autorregulação e de autocontrole” (FRIEDRICH, 2012, p. 57). Dentre os 

instrumentos psicológicos, existentes no interior do sujeito, temos a linguagem, o que nos 

autoriza a ver os textos e os gêneros textuais como possíveis instrumentos psicológicos que 

podem contribuir para o desenvolvimento linguageiro de aprendizes. É a partir dessa 

concepção que podemos dizer que o trabalho com o gênero pode contribuir para que o aluno 

se aproprie de procedimentos indispensáveis para a sua produção, e lhe propiciará 

desenvolver a capacidade de, sozinho, compreender as dimensões constitutivas de um texto, 

que lhe permitirão produzi-lo (MACHADO, 2009). 

Para realizar nossa pesquisa de mestrado, textos dos dois gêneros résumé e note de 

lecture foram coletados e analisados conforme o modelo de análise textual do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999). A partir de tal análise, propusemos uma 

caracterização de cada gênero, que foi acrescida de outras características resultantes de 

pesquisas já realizadas e do conhecimento que se tem dos gêneros propostos, possibilitando 

constituir, assim, o modelo didático (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) de cada gênero.  

                                                             
9
 “Outil” no original, traduzido às vezes como “ferramenta”. 
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Após a elaboração do modelo didático (MD), produzimos duas sequências didáticas, 

tal como desenvolvidas por Schneuwly e Dolz (2004). Essas sequências didáticas foram 

aplicadas em um curso de extensão
10

 aberto ao público, ministrado na FFLCH-USP, no qual 

coletamos os dados. Nosso contexto específico de pesquisa será apresentado no capítulo de 

Metodologia. 

Parece-nos importante ressaltar que a sequência didática, tal como proposta por 

Schneuwly e Dolz (2004), tem permitido a pesquisadores e professores do Brasil e de outros 

países trabalhar com os gêneros em sala de aula, possibilitando aos alunos desenvolver 

capacidades necessárias para a produção de tal gênero e de outros, que necessitem das 

mesmas capacidades. Desde que foi proposto, o procedimento da sequência didática tem sido 

amplamente utilizado em vários países, como Suíça, Portugal, Argentina, Espanha, Brasil, 

entre outros. No contexto brasileiro, muitas pesquisas têm sido feitas em diferentes estados do 

Brasil, com pesquisadores ligados ao ISD, como: Cristovão, Durão e Nascimento (2002) e 

Nascimento e Hila (2009), no Paraná; Guimarães e Dray (2011), no Rio Grande do Sul; 

Machado (2009), Lousada (2007/2010), Bueno (2009), Abreu-Tardelli e Cristovão (2009), 

entre outros, em São Paulo; Gonçalves (2007/2009), no Mato Grosso do Sul; Pereira e 

Fernandes (2008), na Paraíba
11

. Nesse contexto, acreditamos que esta pesquisa contribuirá 

para a formação de estudantes universitários e também de pesquisadores, pois permitirá 

conhecer as práticas sociais e os gêneros que lhes são solicitados no meio acadêmico, 

permitindo-lhes também desenvolver capacidades que serão utilizadas para a produção de tais 

gêneros e de outros que lhes são cada vez mais requisitados em contextos universitários 

nacionais e internacionais. Dessa forma, visamos a contribuir com as pesquisas que têm sido 

desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Letramento Acadêmico da FFLCH-USP e, 

também, com as pesquisas do Grupo ALTER-AGE, ao qual se filia. 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa 

A pesquisa tem como objetivo analisar o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem mobilizadas na produção dos gêneros résumé e note de lecture através de 

                                                             
10

 A Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo oferece cursos de extensão para o público externo da 

faculdade e, também, para alunos e funcionários da Universidade.  
11

 Há muitas outras pesquisas baseadas na perspectiva do ISD no Brasil, no entanto, optamos por enumerar 

apenas as que estão baseadas em pesquisadores do Grupo ALTER-CNPq, fundado por Anna Rachel Machado, 

que trouxe os estudos do ISD para o Brasil. 



23 

 

sequências didáticas elaboradas para um curso de escrita acadêmica. Buscamos, ainda, 

verificar se os alunos, ao produzirem o gênero résumé, desenvolvem capacidades de 

linguagem que podem transferir para a produção do gênero note de lecture. Finalmente, 

visamos a investigar se a atuação do professor na aplicação das sequências didáticas tem 

influência na produção dos alunos. 

Para atingir esses objetivos, formulamos as seguintes perguntas de pesquisa: 

a) Qual o modelo didático do gênero résumé e do gênero note de lecture? 

b) Quais sequências didáticas podem ser elaboradas para que os alunos desenvolvam as 

capacidades de linguagem necessárias para a produção desses gêneros? 

c) Há diferenças entre as produções iniciais e as produções finais dos alunos em relação a 

esses gêneros? Quais? O que isso indica sobre o desenvolvimento de suas capacidades 

de linguagem? 

d) Quais capacidades de linguagem, desenvolvidas a partir da produção do résumé, 

podem ser transferidas para a produção da note de lecture? Os alunos realizam essa 

transferência? 

e) A atuação do professor na aplicação das sequências didáticas tem influência nas 

produções finais dos alunos? Qual? 

 

Para atingir nossos objetivos e responder a nossas perguntas de pesquisa, dividimos nossa 

dissertação em quatro capítulos. No primeiro, apresentaremos os pressupostos teóricos que 

fundamentam nossa pesquisa. Contextualizaremos, inicialmente, o Interacionismo Social 

abrangendo as questões de Mediação, Zona de Desenvolvimento Próximo e Instrumento 

psicológico e o Interacionismo sócio discursivo, abarcando os conceitos de texto e gênero 

textual e o modelo de análise textual elaborado por Bronckart para a análise de textos. Em 

seguida, falaremos dos gêneros textuais no ensino, para isso apresentaremos os conceitos de 

modelo didático e de sequência didática, conforme desenvolvidos pelos autores Schneuwly e 

Dolz. Abordaremos também a questão da inserção dos gêneros na escola e na universidade, 

por fim, exporemos as questões sobre gêneros textuais e letramento acadêmico.  

No segundo capítulo, exporemos os procedimentos metodológicos que orientam nossa 

pesquisa. Apresentaremos o contexto no qual nossa pesquisa foi realizada, o curso de escrita 

acadêmica criado, a professora ministrante do curso e seus participantes. Na segunda seção, 

explicaremos as etapas de nossa pesquisa e de nossa coleta de dados, mostraremos como se 
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deu a seleção do corpus para a elaboração de nossos modelos didáticos e a seleção do corpus 

das produções dos alunos. Exporemos, por fim, nosso procedimento de análise de dados, bem 

como, a credibilidade e os aspectos éticos de nossa pesquisa.  

Em nosso terceiro capítulo, apresentaremos os modelos didáticos dos gêneros résumé e 

note de lecture e as sequências didáticas elaboradas para ensiná-los. Na primeira seção, 

exporemos o modelo didático do gênero résumé e as dimensões ensináveis com as quais 

trabalhamos em nossa sequência. Na seção seguinte, apresentaremos o modelo didático do 

gênero note de lecture e as dimensões trabalhadas na sequência desse gênero. Na terceira e 

última seção, apresentaremos as sequências didáticas elaboradas. Por fim, no quarto capítulo, 

apresentaremos os resultados de nossa análise das produções realizadas pelos alunos 

participantes do curso. 

Nossa dissertação conta com mais duas partes, esta introdução que explica, justifica e 

contextualiza nossa pesquisa e as considerações finais, na qual retomamos o que foi abordado 

nos capítulos anteriores e apresentamos as contribuições de nossa pesquisa.  
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Capítulo I – Pressupostos teóricos 

 

Neste capítulo, exporemos as bases teóricas que fundamentam nosso trabalho. 

Contextualizaremos, inicialmente, o Interacionismo Social, abordando os conceitos de 

Mediação, Zona de Desenvolvimento Próximo e Instrumento, conforme desenvolvidos por 

Vigotski (1934/1997), bem como, os conceitos pertinentes para o Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) proposto por Bronckart (1999/2009, 2006a, 2008a) e seus 

desdobramentos para a Didática das línguas (Schneuwly; Dolz, 2004; MACHADO, 2009). 

Ainda dentro do Interacionismo Sociodiscursivo, abordaremos o conceito de texto e de gênero 

textual, assim como, o modelo de análise do ISD para a análise de textos. Em seguida, 

trataremos dos conceitos de capacidades de linguagem (DOLZ, PASQUIER, BRONCKART, 

1993), modelo didático (DE PIETRO et al, 1996/1997) e de sequência didática, desenvolvidos 

por Schneuwly e Dolz (2004) e falaremos da inserção dos gêneros na escola abordando os 

gêneros résumé e note de lecture. Por fim, tocaremos nas questões que envolvem os gêneros 

textuais e o letramento, nos concentrando, sobretudo, no letramento acadêmico. 

 

1. O Interacionismo social 

 
O Interacionismo Social é um posicionamento epistemológico que se fundamenta em 

teorias de diversos pensadores das ciências sociais e humanas, como: Bühler (1927), Dewey 

(1925), Mead (1934), Politzer (1928), Vigotski (1917/1999), Durkheim (1898), Saussure 

(1916), Wallon (1938), entre outros (BRONCKART, 1999/2005). Tal posicionamento 

acredita que as condutas do homem não são condicionadas apenas por fatores biológicos e 

comportamentais, mas que “as propriedades específicas das condutas humanas são o resultado 

de um processo histórico de socialização, possibilitado especialmente pela emergência e pelo 

desenvolvimento dos instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1999), ou seja, segundo o 

Interacionismo Social, o meio sócio-histórico cultural tem influência no desenvolvimento 

humano. 

Vigotski (1917/1999) rejeitava a psicologia de cunho dualista de Descartes, que separa 

corpo e mente e sustentava a psicologia de cunho monista de Spinoza, que une o físico e o 

psíquico. Para o autor, o homem desenvolveu, ao longo do processo histórico-social, 

capacidades específicas do comportamento humano, que lhe permitiram: “criar instrumentos 
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mediadores de sua relação com o meio, organizar uma cooperação de trabalho que dá origem 

às formações sociais e desenvolver formas verbais de comunicação com seus pares” 

(BRONCKART, 1999, p. 27). O autor acredita, como veremos de maneira mais específica no 

subitem seguinte, que a relação do homem com o mundo não é direta, mas mediada por 

instrumentos e que a linguagem humana é um desses instrumentos mediadores. Acerca da 

linguagem, Bronckart (1999) afirma que ela: 

(...) se apresenta, inicialmente, como uma produção interativa associada às 

atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, 

intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades do 

meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem é, portanto, 

primariamente, uma característica da atividade social humana, cuja função 

maior é de ordem comunicativa ou pragmática. (BRONCKART, 1999, p. 

34) 

 

Após essa breve explanação das principais características do Interacionismo Social, 

passaremos agora para a definição dos conceitos de mediação, zona de desenvolvimento 

próximo e instrumento psicológico, desenvolvidos por Vigotski (1934/1997) e que estão 

fundamentados no Interacionismo Social. 

 

1.1. A Mediação, a Zona de desenvolvimento próximo e o Instrumento 

psicológico  

Vigotski (1934/1997) postula a existência de capacidades psicológicas 

especificamente humanas, as características do comportamento psicológico humano. Segundo 

o autor, são “construídas ao longo da vida do indivíduo através de um processo de interação 

do homem e seu meio físico e social, que possibilita a apropriação da cultura elaborada pelas 

gerações precedentes ao longo de milênios” (VGOTSKI, 1934/1997, apud REGO, 2014, p. 

48).  

Baseando-se nas ideias do marxismo, Vigotski (1934/1997) afirma que as funções 

psicológicas superiores são desenvolvidas através da relação do homem com seu ambiente 

sócio-histórico e que o ser humano é resultado de seu meio social, mas também, um agente na 

sua criação (VIGOTSKI, 1934/1997, apud REGO, 2014). Essa relação do homem com o 

mundo social não se dá de maneira direta, mas através da mediação de instrumentos, que 

regulam as ações do homem sobre os objetos físicos, e de signos, que regulam as ações sobre 

o psiquismo (REGO, 2014, p. 50).  
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Através do instrumento, que é necessariamente um objeto físico, como uma 

ferramenta de trabalho manual, por exemplo, o homem é capaz de agir na natureza. Esses 

instrumentos ajudam o homem em suas atividades humanas, exteriores. Já os signos, também 

denominados como instrumentos psicológicos, ajudam o homem em suas atividades 

psíquicas, internas (REGO, 2014). Como nos afirma Friedrich, “os dois tipos de instrumentos 

funcionam como elementos intermediários, intercalados entre a atividade do homem e seu 

objeto” (FRIEDRICH, 2012, p. 56), no entanto se distinguem, uma vez que: 

(...) com a ferramenta de trabalho, as transformações no mundo dos objetos 

são produzidas e, consequentemente, ela deve ser concebida em função das 

intervenções preconizadas. Assim, com um martelo, busca-se fazer buracos 

ou endireitar o metal. Para chegar a esse objetivo com sucesso, o martelo 

deve ter uma determinada forma e ser feito com um determinado material. 

Ele é portador de uma finalidade que está incorporada em sua forma 

material. Ao contrário, o objeto do instrumento psicológico não está no 

mundo exterior, mas na atividade psíquica do sujeito, sendo esse instrumento 

um meio de influência do sujeito sobre si mesmo, um meio de 

autorregulação e de autocontrole. (FRIEDRICH, 2012, p. 56).  

 

Por meio do instrumento psicológico, o homem pode atuar de maneira voluntária 

sobre suas atividades psíquicas e é por intermédio de tal instrumento que as funções 

psicológicas superiores se formam (FRIEDRICH, 2012).  

Os instrumentos psicológicos podem auxiliar um indivíduo a desenvolver uma 

atividade ou resolver um problema que não consegue sozinho. Desse modo, podemos dizer 

que esse instrumento atua no que Vigotski (1934/1997) chama de zona de desenvolvimento 

próximo. Vigotski (1934/1997) utiliza essa ideia ao falar do desenvolvimento infantil e ela 

aparece em alguns de seus textos, dentre eles, no intitulado Estudo do desenvolvimento 

científico na infância, presente no livro A construção do pensamento e da linguagem 

(1934/1997). Atualmente, como afirma Chaiklin (2011), esse conceito tem sido muito 

utilizado em estudos de educação, mas também tem sido “largamente utilizado (ou citado) em 

estudos sobre o ensino e aprendizagem em muitas áreas do conhecimento, entre elas, leitura, 

escrita, matemática, ciências, aprendizagem de uma segunda língua (...)” (CHAIKLIN, 2011, 

p. 660). 

Ao falar do desenvolvimento infantil Vigotski (1934/1997) chega a dois conceitos, o 

de zona de desenvolvimento real e, o já referido, zona de desenvolvimento próximo. A zona 

de desenvolvimento real é definida como uma etapa do desenvolvimento em que a criança é 

capaz de resolver certos problemas colocados a ela de maneira autônoma. Isso ocorre porque 
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as funções psicológicas necessárias para a resolução desses problemas já estão maduras, 

desenvolvidas na criança. Já a zona de desenvolvimento próximo é definida como uma etapa 

do desenvolvimento em que a criança não é capaz de resolver certos problemas de maneira 

autônoma, mas consegue fazê-lo em colaboração. Isso indica que as funções psicológicas 

necessárias para resolver tais problemas estão ainda em maturação na criança, logo, se ela 

obtiver ajuda de outro, conseguirá resolver esses problemas, pois como afirma Vigotski « en 

collaboration, sous la direction et avec l’aide de quelqu’un, l’enfant peut toujours faire plus et 

résoudre des problèmes plus difficiles que lorsqu’il agit tout seul » (VYGOTSKI, 1934/1997, 

p. 352)
12

. 

No entanto, devemos ressaltar que, para a realização de determinados problemas em 

colaboração, é preciso que as funções psicológicas necessárias para resolvê-los estejam em 

maturação na criança, pois, se ainda não existirem, mesmo em colaboração, ela não será capaz 

de resolver tais problemas (VYGOTSKI, 1934/1997).   

Ao falar em colaboração na zona de desenvolvimento próximo, que ocorre no 

processo de desenvolvimento infantil, Vigotski (1934/1997) apresenta esse “outro”, que pode 

auxiliar a criança, como “alguém”, uma pessoa. Em um exemplo do texto Estudo do 

desenvolvimento científico na infância (1934/1997), ele chega mesmo a utilizar a palavra 

“adulto” para se referir àquele que ajudará a criança na resolução de problemas. Se pensarmos 

no contexto escolar, temos o professor, que pode auxiliar o estudante na resolução de 

problemas. Mencionamos, como exemplo, um estudante, que ao não conseguir realizar 

sozinho um exercício em casa, pode acessar sua memória e se lembrar da explicação dada 

pelo professor em sala de aula e, assim, conseguir resolvê-lo. Nesse caso, podemos dizer que 

o professor criou instrumentos de mediação (a explicação) que auxiliaram o aluno em um 

momento que ele apresentava alguma dificuldade.  

Em nossa pesquisa, consideramos os gêneros textuais trabalhados em nosso curso 

intitulado Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos em francês para 

participação no contexto universitário, bem como, a sequência didática desenvolvida para 

ensiná-los, como instrumentos psicológicos, uma vez que podem agir na zona de 

desenvolvimento próximo de um estudante auxiliando-o a produzir um texto que, antes, não 

conseguiria fazer sozinho. O trabalho com o gênero em sala de aula pode contribuir para que 

                                                             
12

 “em colaboração, sob a direção e com a ajuda de alguém, a criança pode sempre fazer mais e resolver 

problemas mais difíceis do que quando agi sozinha” (Tradução nossa). 
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o aluno se aproprie de procedimentos indispensáveis para a sua produção, e isso poderá lhe 

propiciar o desenvolvimento da capacidade de compreender as dimensões constitutivas de um 

texto, que lhe permitirão produzi-lo (MACHADO, 2009). 

 

1.2. O Interacionismo sociodiscursivo 

O Interacionismo Sociodiscursivo, tal como elaborado pelos pesquisadores da escola 

de Genebra e fundamentado na teoria de Vigotski (1917/1999), pretende realizar apenas uma 

parte do Interacionismo Social. Ele se centra na ontogênese humana e nos pré-construtos que 

“constituem os textos comentando as atividades humanas e sobre as modalidades escolares ou 

formais de realização dos sistemas formadores, para abordar o desenvolvimento dos 

indivíduos sob seu ângulo epistemológico e praxeológico” (BRONCKART, 2005, p. 6, 

tradução nossa)
13

. O Interacionismo Sociodiscursivo “visa a demonstrar o papel fundador da 

linguagem, sobretudo do funcionamento discursivo, no desenvolvimento humano” 

(BRONCKART, 2005, p. 6, tradução nossa)
14

.  

Segundo Bronckart (2008) o programa de pesquisa do ISD: 

(...) se organiza em um método de análise descendente, que envolve três 

etapas: primeiro, a análise dos principais componentes dos pré-construídos 

específicos do ambiente humano; depois, o estudo dos processos de 

mediação sociossemióticos, em que se efetua a apropriação, tanto pela 

criança quanto pelo adulto, de determinados aspectos desses pré-construídos 

e, enfim, a análise dos efeitos dos processos de mediação e apropriação na 

constituição da pessoa dotada de pensamento consciente e, posteriormente, 

no seu desenvolvimento ao longo da vida. (BRONCKART, 2008, p. 111) 

 

Com base nos conceitos acima, Bronckart (1999/2006/2008) propôs um modelo de 

análise textual, segundo o qual os estudos sobre os textos devem levar em consideração as 

estruturas internas que compõem um texto, bem como, o contexto físico e sociossubjetivo no 

qual ele foi produzido. Detalharemos, a seguir, esse modelo de análise e suas principais 

características, abordando, em primeiro lugar, as noções de texto e de gêneros textuais, 

passando, em seguida, para o modelo de análise da arquitetura textual.  

                                                             
13

 « constituent les textes commentant les activités humaines et sur les modalités scolaires ou formelles de 

réalisation des systèmes formateurs, pour aborder le développement des individus sous leur angle épistémique et 

praxéologique » (BRONCKART, 2005, p. 6). 
14

 « vise à démontrer le rôle fondateur du langage, et notamment du fonctionnement discursif, dans le 

développement humain » (BRONCKART, 2005, p. 6). 
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1.2.1. Textos e gêneros textuais  
 

Inseridos em um meio social, produzimos textos por meio dos quais interagimos na 

sociedade, guiados por finalidades, motivos, intenções (BRONCKART, 1999) e procurando 

ter um efeito sobre nosso destinatário e sobre o mundo em geral. Para Bronckart (2005), os 

textos são os correspondentes empíricos das atividades linguageiras e são considerados 

unidades comunicativas globais. Suas características composicionais, segundo esse autor, 

dependem: i) das propriedades das situações de interação; ii) da atividade geral que eles 

comentam; iii) das condições sócio-históricas de sua elaboração.  

Segundo o autor, toda língua natural está baseada em um sistema composto por regras 

fonológicas, lexicais e sintáticas e se concretiza através de “formas de realização empíricas 

diversas que chamamos de textos” (BRONCKART, 1999, p. 69). O autor aponta duas 

perspectivas metodológicas nas quais a filosofia e as ciências da linguagem se 

desenvolveram: uma é o estudo do sistema da língua e a outra o estudo da estrutura e do 

funcionamento das diferentes espécies de texto em uso (BRONCKART, 1999). A primeira 

perspectiva se volta aos estudos da estrutura interna da língua, não levando em consideração 

os elementos externos, já a segunda perspectiva leva em consideração os fatores externos e 

contextuais. O Interacionismo Sociodiscursivo se apoia na segunda perspectiva, pois acredita 

que cada texto produzido tem uma forma de organização interna, mas que estabelece, ao 

mesmo tempo, uma relação com o contexto no qual foi produzido (BRONCKART, 1999), por 

esse motivo o contexto deve ser sempre levado em consideração.  

Os textos são definidos por Bronckart como “os correspondentes 

empíricos/linguísticos das atividades de linguagem de um grupo, e um texto como o 

correspondente empírico/linguístico de uma determinada ação de linguagem” 

(BRONCKART, 2006, p. 139). Um texto mobiliza unidades linguísticas, mas não é, em si 

mesmo uma unidade linguística, pois suas: 

[...] condições de abertura, de fechamento (e provavelmente, de 

planejamento geral) não dependem do linguístico, mas são inteiramente 

determinadas pela ação que o gerou. É essa a razão pela qual dizemos que o 

texto é uma unidade comunicativa (BRONCKART, 2006, p. 139) 

 

Segundo Bronckart e Bulea (2012) “a noção de texto designa então toda unidade de 

produção verbal veiculando uma mensagem linguisticamente organizada e tendendo a 

produzir sobre seu destinatário um efeito de coerência” (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 



31 

 

02, tradução nossa)
15

. Dentro de um meio social no qual estamos inseridos produzimos textos 

por meio dos quais nos comunicamos, podemos dizer, portanto, que eles são “produtos da 

atividade humana” e que estão “articulados às necessidades, aos interesses e às condições de 

funcionamento dos grupos sociais no seio dos quais eles são produzidos” (BRONCKART; 

BULEA, 2012, p. 02, tradução nossa)
16

. Como os contextos sociais são diversos, tem-se 

“diferentes maneiras de fazer textos” ou diferentes “espécies de texto” (BRONCKART; 

BULEA, 2012, p. 02, tradução nossa)
17

. Tal noção de “espécie de texto” designa “todo 

conjunto de textos apresentando características comuns” (BROCNKART; BRULEA, 2016, p. 

02, tradução nossa)
18

. Os textos, portanto, organizam-se em gêneros, socialmente indexados, 

ou seja, reconhecidos como relevantes ou adaptados para uma determinada situação 

comunicativa (BRONCKART, 2005). Dessa forma, observamos que textos que apresentam 

características semelhantes pertencem a um mesmo gênero, porém, o contexto de produção no 

qual esses textos foram produzidos atribui a eles características específicas, uma vez que 

foram escritos por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Logo, a noção de texto 

designa:  

(...) uma unidade concreta de produção de linguagem, que pertence 

necessariamente a um gênero, composta por vários tipos de discurso, e que 

também apresentam os traços das decisões tomadas pelo produtor individual 

em função da sua situação de comunicação particular (BRONCKART, 1999, 

p. 77).  

 

Uma das noções fundamentais para esta pesquisa é a de gênero textual, tal como é 

discutida pelo Interacionismo Sociodiscursivo, proposto por Bronckart (1999). A noção de 

gênero surge na Antiguidade grega e se aplicava a textos com um valor social ou literário 

reconhecido, tínhamos, dessa forma, a distinção entre gênero épico, poético, mimético, etc. 

Com o Renascimento, houve uma distinção das novas formas literárias escritas e a noção de 

gênero passou a designá-las, tínhamos, portanto, o gênero romance, ensaio, novela etc. 

(BRONCKART, 1999). 

                                                             
15

 « la notion de texte désigne donc toute unité de production verbale véhiculant un message linguistiquement 

organisé et tendant à produire sur son destinataire un effet de cohérence » (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 

02).  
16

 « des produits de l’activité humaine » ; « ils sont articulés aux besoins, aux intérêts et aux conditions de 

fonctionnement des groupes sociaux au sein desquels ils sont produits » (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 02). 
17

 « différentes ‘manières de faire les textes » ; « Sortes de textes » (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 02). 
18

 « tout ensemble de textes présentant des caractéristiques communes » (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 02). 
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Na época moderna, Volochinov (1929) recupera a noção aristotélica de gênero e a 

discute a partir de outro quadro teórico e epistemológico. A partir desse autor, a noção de 

gênero: 

(...) tem sido progressivamente aplicada ao conjunto das produções verbais 

organizadas: às formas escritas usuais (artigo científico, resumo, notícia, 

publicidade, etc.) e ao conjunto das formas textuais orais, ou normatizadas, 

pertencentes à “linguagem ordinária” (exposição, relato de acontecimentos 

vividos, conversação, etc.) (BRONCKART, 1999, p. 73). 

 

Citamos, a seguir, uma definição de gênero dada por Volochinov no texto A estrutura 

do enunciado: 

(...) o enunciado, considerado como uma unidade de comunicação e 

totalidade semântica, se constitui e se realiza precisamente em uma interação 

verbal determinada e gerada por uma certa relação de comunicação social 

(VOLOCHINOV, 1930/1981, p. 290, tradução nossa)
19

. 

 

 Apontamos, ainda, uma definição de gênero bastante conhecida entre os estudiosos da 

área, a que afirma que os gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis de enunciados, 

presentes em cada esfera da atividade humana e sócio-historicamente construídos” 

(BAKHTIN, 1953/1997)
20

.  

Bronckart (1999) parte da noção de gênero discursivo, mas prefere a nomenclatura 

gêneros de texto. Apresentaremos, a seguir, as decisões teóricas e terminológicas que 

justificam tal escolha.  

Segundo o autor, todos os textos são compostos por segmentos, esses, por sua vez, 

apresentam unidades linguísticas semelhantes, tais como: a presença de determinados tempos 

verbais, de pronomes, organizadores textuais, etc. (BRONCKART, 1999). Desse modo, é 

possível identificar os diferentes segmentos existentes a partir dos elementos linguísticos que 

os compõem. Diante disso, alguns autores consideraram a possibilidade de identificar e 

                                                             
19

 « l’énoncé, considéré comme unité de communication et totalité sémanthique, se constitue et s’accomplit 

précisément dans une interaction verbale determinée et engendrée par un certain rapport de communication 

social » (VOLOCHINOV, 1930/ 1981, p. 290). 
20 Como evidenciado em várias pesquisas sobre o chamado “círculo de Bakhtin”, a autoria de certos conceitos 

atribuídos inicialmente a Bakhtin permanece nebulosa. Portanto, embora alguns autores atribuam a Bakhtin o 

conceito de gênero na época moderna, nós não o fazemos. Tal conceito aparece no livro Marxismo e filosofia da 

linguagem, como gênero de fala e esse livro é atribuído à Volochinov, por esse motivo deixamos esse autor nas 

referências.  
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classificar os gêneros através dos segmentos presentes em seus textos, uma vez que 

apresentam unidades linguísticas relativamente estáveis. No entanto, o que podemos 

identificar a partir das propriedades linguísticas são apenas os diferentes segmentos e não os 

gêneros aos quais pertencem, isso porque os segmentos não são estáveis, eles podem variar 

em um mesmo texto de um gênero específico. Mencionamos como exemplo um texto como o 

editorial jornalístico, ele é constituído por um segmento principal de argumentação, em que o 

autor defende seu ponto de vista com relação ao tema tratado, porém pode haver nesse mesmo 

editorial um segmento de explicação, quando o autor quer deixar claro algum ponto para seu 

leitor, por exemplo.  Logo, conclui-se que:  

(...) o gênero ao qual um determinado texto pertence nunca pode ser 

completamente definido por critérios linguísticos; somente os diferentes 

segmentos que compõem um gênero podem ser reconhecidos e classificados 

por tais critérios. (BRONCKART, 1999, p. 75).  

 

Bronckart defende que os textos, produzidos por nós em nossas interações sociais, se 

organizam em gêneros, logo adota a expressão gênero de texto ao invés de gênero de discurso 

(ou gênero discursivo). Já os segmentos pertencentes a um gênero são definidos pelo autor 

como: “produto de um trabalho particular de semiotização ou de colocação em forma 

discursiva” (BRONCKART, 1999, p. 76) e passarão a ser chamados de discurso. Como 

apresentam regularidades linguísticas, foram considerados, pelo autor, como tipos, logo a 

expressão tipos de discurso passa a ser usada para identificá-los.  

A identificação dos gêneros não se dá de maneira fácil, são múltiplas e divergentes as 

classificações existentes e “nenhuma delas pode ser considerada como modelo de referência 

estabilizado e coerente” (BRONCKART, 1999, p. 73). Dois fatores podem explicar essa 

dificuldade de classificação dos gêneros. O primeiro é a diversidade de critérios que podem 

ser usados para definir um gênero, pois são critérios centrados: no tipo de atividade humana 

que é implicada (gênero literário, científico, etc.); no efeito comunicativo almejado (gênero 

épico, poético, lírico, etc.); no tamanho e/ou natureza do suporte que é utilizado (romance, 

novela, reportagem, etc.); e no tema trabalhado (ficção científica, romance policial etc.) 

(BRONCKART, 1999).  

O segundo fator que pode explicar a dificuldade de classificação dos gêneros é o 

caráter histórico das produções textuais. Ao longo do tempo, é comum vermos o 

desaparecimento de um gênero, que pode ou não reaparecer com características diferentes; 
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também ocorre a modificação de alguns gêneros e o surgimento de novos. Como podemos 

perceber, os gêneros estão em movimento constante, o que pode explicar o fato de as 

fronteiras entre eles não poderem ser sempre claramente estabelecidas (BRONCKART, 

1999). Como nos afirma Bronckart: 

 (...) a organização dos gêneros apresenta-se, para os usuários de uma língua, 

na forma de uma nebulosa, que comporta pequenas ilhas mais ou menos 

estabilizadas (gêneros que são claramente definidos e rotulados) e conjuntos 

de textos com contornos vagos e em intersecção parcial (gêneros para os 

quais as definições e os critérios de classificação ainda são móveis e/ou 

divergentes). (BRONCKART, 1999, p. 74). 

 

Como podemos ver, Bronckart utiliza o termo “nebulosa” para se referir à organização 

dos gêneros e essa imagem é a que melhor representa a forma como os gêneros se organizam, 

pois, ao mesmo tempo em que existem gêneros cujas características podem ser mais 

facilmente delimitadas, como o cartão postal, por exemplo, existem outros cujas fronteiras 

não são claramente delimitadas: suas fronteiras são mais vagas e de classificação móvel. 

Mencionamos como exemplo o gênero resumo: se formos a diferentes espaços sociais (escola, 

empresa, etc.), possivelmente teremos definições diferentes de como um resumo deve ser 

elaborado e do que ele deve conter. Essas diferentes definições podem ocorrer dentro de um 

mesmo território sociocultural, logo, podemos deduzir que elas também existam em territórios 

sociocultais distintos; o gênero resumo, tal como o definimos no Brasil, tem características 

diferentes do gênero résumé produzido na França, por exemplo.  

Ao longo do tempo, os textos se acumulam no que chamamos de arquitexto, que pode 

ser definido como um espaço, um reservatório de modelos de textos (BRONCKART; 

BULEA, 2012). Esse reservatório, no qual os gêneros se organizam sob a forma de uma 

nebulosa, “fornece os modelos/ exemplos aos quais toda nova atividade de linguagem deve 

necessariamente se referir (para reproduzir os modelos assim como para contestá-los e 

transformá-los)” (BRONCKART; BULEA, 2012, p. 06, tradução nossa)
21

. Quando 

precisamos produzir um texto de um determinado gênero, normalmente, recorremos ao 

arquitexto, recuperando características de tal gênero às quais fomos expostos em algum 

momento de nossa vida.  

                                                             
21

 « fournit les modèles/ exemples auxquels toute nouvelle activité langagière doit nécessairement se référer 

(pour reproduire les modèles aussi bien que pour les contester et les transformer). » (BRONCKART; BULEA, 

2012, p. 06).  
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Para Dolz, Pasquier e Bronckart (1993), ao produzirmos um texto mobilizamos três 

capacidades de linguagem: a capacidade de ação, a capacidade discursiva e a capacidade 

linguístico-discursiva. Definiremos a seguir cada uma delas. 

A capacidade de ação está ligada ao contexto de produção textual. Uma vez 

desenvolvidas, permitem ao produtor do texto, oral ou escrito, adaptá-lo ao contexto de 

produção no qual será produzido, mobilizando os conteúdos que têm relação com tal contexto 

(DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993). 

A capacidade discursiva está ligada à estrutura interna do texto. Permite ao produtor 

do texto mobilizar os tipos de discurso e as sequências pertinentes para organizá-lo (DOLZ; 

PASQUIER; BRONCKART, 1993). 

A capacidade linguístico-discursiva está ligada aos elementos linguísticos usados na 

produção textual. Ela permite o domínio das operações necessárias para produzir um discurso 

singular (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993). 

Entendemos o gênero, portanto, não como um instrumento através do qual nos 

comunicamos, mas, sobretudo, como um instrumento psicológico que permite o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem. Quando o aluno compreende a organização e 

o funcionamento de um texto, ele pode desenvolver as capacidades de linguagem necessárias 

para a sua produção; tais capacidades podem ser usadas para a produção desse texto de um 

gênero específico, mas também para a produção de textos de outros gêneros para os quais as 

mesmas capacidades desenvolvidas são igualmente necessárias. 

 

 

1.2.2. Modelo de análise textual do ISD: o contexto de produção e a 

arquitetura textual 

 

De forma a analisar como os textos de um determinado gênero se organizam e se 

caracterizam, Bronckart (1999) elaborou, juntamente com outros pesquisadores de Genebra, o 

modelo de análise textual do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). Esse modelo de análise 

considera que os elementos que organizam internamente os textos são mobilizados em função 

do contexto de produção no qual esses textos foram produzidos, por isso tal modelo parte da 
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análise do contexto de produção textual, para só depois chegar à análise da arquitetura interna 

do texto. 

Para a descrição do modelo de análise do ISD que será feita aqui, nos basearemos 

principalmente na obra de Bronckart intitulada Atividades de linguagem, textos e discursos: 

por um interacionismo sociodiscursivo, cuja edição data de 1999. É nessa obra que o autor 

detalha de maneira mais minuciosa seu modelo de análise, por isso, grande parte das 

considerações e explicações realizadas a seguir, tomam-na como base referencial. No entanto, 

como o modelo de análise encontra-se sempre em evolução, traremos, também, discussões e 

conceitos apontados na obra intitulada Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento 

humano de 2006, para aprofundar nossas análises. 

Todo texto é produzido por um agente-produtor em um determinado contexto físico, 

social e subjetivo de produção. A partir das representações que esse agente-produtor tem 

desse contexto, ele mobilizará os elementos que farão parte da estrutura interna do texto que 

irá produzir. É por esse motivo que a análise do contexto de produção não pode ser deixada de 

lado, ela é de extrema importância, pois nos permite compreender e analisar a arquitetura 

interna dos textos. 

Esse contexto de produção configura-se como físico e sociossubjetivo e, para 

chegarmos a ele, é preciso levantar hipóteses sobre quem escreveu o texto, o público para o 

qual o texto foi produzido, em qual instituição ele foi escrito e com qual objetivo 

(LOUSADA, 2010, sp.). Ainda segundo Lousada (2010): 

É importante estarmos atentos para o contexto físico que deu origem ao 

texto, mas sobretudo ao contexto sociossubjetivo, ou seja, tentando 

compreender o local social de onde fala/escreve o enunciador, para qual 

destinatário o texto foi provavelmente produzido, em qual local social ele foi 

produzido e que efeitos o enunciador queria produzir no 

destinatário.(LOUSADA, 2010, sp.) 

 

O contexto físico pode ser definido por quatro parâmetros, são eles: o lugar de 

produção, que corresponde ao lugar físico em que o texto foi produzido; o momento de 

produção, que diz respeito à extensão no tempo durante a qual o texto foi produzido; o 

emissor, que é o produtor do texto, aquele que o produziu fisicamente; e o receptor, que é 

aquele que recebe o texto concretamente (BRONCKART, 1999, p. 93). 
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O contexto sociossubjetivo também pode ser definido por quatro parâmetros, são eles: 

o lugar social, que corresponde ao lugar social no qual o texto foi produzido; o enunciador, 

que é a posição social do emissor do texto; o destinatário, que corresponde à posição social do 

receptor do texto; e o objetivo, que é a intenção, o objetivo da produção textual 

(BRONCKART, 1999, p. 94). 

Passemos agora para a arquitetura interna dos textos.  Todo texto é constituído por três 

níveis, cujo primeiro é a infraestrutura geral do texto, o segundo os mecanismos de 

textualização e o terceiro os mecanismos enunciativos. Detalharemos, a seguir, cada um dos 

níveis mencionados. 

 O primeiro nível se divide em plano global dos conteúdos temáticos, tipos de discurso 

e sequências textuais. O plano global se refere ao modo como o conteúdo temático está 

organizado no texto, ele evidencia as partes em que o texto se organiza. 

Os tipos de discurso são segmentos que fazem parte dos gêneros textuais e que 

“devem ser considerados como tipos linguísticos, isto é, como formas específicas de 

semiotização ou de colocação em discurso” (BRONCKART, 1999, p. 138). Os tipos de 

discurso se realizam nos “mundos discursivos”, segundo Bronckart (1999) esses mundos: 

(...) são sistemas de coordenadas formais que, de um lado, são radicalmente 

“outros” em relação aos sistemas de coordenadas dos mundos representados 

em que desenvolvem as ações de agentes humanos, mas que, de outro, 

devem mostrar o tipo de relação que mantêm com esses mundos da atividade 

humana. Por convenção, chamamos os mundos representados pelos agentes 

humanos de mundo ordinário e os mundos virtuais criados pela atividade de 

linguagem, de mundos discursivos (BRONCKART, 1999, p. 151).  

 

O conteúdo temático dos mundos discursivos é organizado por coordenadas, que 

podem estabelecer dois tipos de relações com as coordenadas do mundo ordinário, 

constituindo, assim, dois eixos. Quando as coordenadas do mundo discursivo se organizam 

em um espaço-tempo diferente daquele do mundo ordinário, estão no passado ou no futuro, os 

fatos são narrados e dizemos que o tipo de discurso é disjunto do mundo ordinário, estamos 

então no eixo do narrar. Quando as coordenadas do mundo discursivo se organizam no 

mesmo espaço-tempo que aquele do mundo ordinário, os fatos são mostrados, expostos, 

dizemos, então, que o tipo de discurso é conjunto do mundo ordinário, estamos então no eixo 

do expor. Temos, portanto, mundos discursivos da ordem do narrar e mundos discursivos da 

ordem do expor.  
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Os mundos discursivos podem estabelecer uma relação de implicação ou de 

autonomia com os parâmetros da ação de linguagem. Essa relação será implicada quando o 

texto mobiliza esses parâmetros através do uso de dêiticos e será autônoma quando o texto 

não mobiliza esses parâmetros. Bronckart nos explica essa relação da seguinte forma: 

Um texto, ou segmento de texto, explicita a relação que suas instâncias de 

agentividade mantêm com os parâmetros materiais da ação de linguagem 

(agente-produtor, interlocutor eventual e sua situação no espaço-tempo); ou 

essa relação não é explicitada, mantendo as instâncias de agentividade do 

texto uma relação de independência ou indiferença em relação aos 

parâmetros da ação de linguagem. (BRONCKART, 1999, p. 154)  

 

Combinando essas duas divisões vistas acima, entre eixo do expor/ eixo do narrar e 

entre implicação/ autonomia, poderemos definir quatro tipos de discurso, que são 

representados na seguinte tabela: 

 

 Eixo do EXPOR 

(conjunção) 

Eixo do NARRAR 

(disjunção) 

IMPLICAÇÃO Discurso Interativo Relato Interativo 

AUTONOMIA Discurso Teórico Narração 

(BRONCKART, 1999, p. 157) 

 

Esses quatro tipos de discurso apresentam características linguísticas através das quais 

é possível identificá-los. Apresentaremos a seguir essas características. 

O discurso interativo é um tipo de discurso conjunto e implicado. É comum, nesse tipo 

de discurso, o uso dos tempos verbais no presente, no passado composto ou no futuro 

perifrástico; há dêiticos que remetem aos interactantes ou ao espaço ou ao tempo da interação; 

há a presença de nomes próprios e de verbos, pronomes e adjetivos de primeira e segunda 

pessoa do singular e do plural; há a presença do pronome “on” funcionando como pronome de 

primeira pessoa do singular ou do plural e a presença de anáforas pronominais 

(BRONCKART, 1999). 
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O discurso teórico é um tipo de discurso conjunto e autônomo. Ele apresenta o mesmo 

subconjunto de tempos verbais do discurso interativo, mas com duas características 

diferentes: há o domínio das formas do presente (presente e condicional) e a ausência total de 

formas do futuro. Tem-se também a ausência de elementos que remetem aos interactantes ou 

ao espaço-tempo, como os dêiticos; há a ausência de nomes próprios, bem como, de 

pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular; há a presença de 

organizadores que apresentam valor lógico-argumentativo; tem-se a presença de modalizações 

lógicas e uma presença considerável de anáforas pronominais, nominais ou procedimentos de 

referenciação dêitica intratextual (BRONCKART, 1999). 

O relato interativo é um tipo de discurso disjunto e implicado e tem como 

características a presença de dois tempos verbais determinantes, o passado composto e o 

imperfeito; tem a presença de organizadores temporais (advérbios, sintagmas preposicionais, 

coordenativos, subordinativos e etc.) que “decompõem o narrar desenvolvido a partir da 

origem espaço-temporal explícita ou não” (BRONCKART, 1999, p. 175). Há também a 

presença de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do singular e do plural “que 

remetem diretamente aos protagonistas da interação” (BRONCKART, 1999, p. 176); tem-se, 

ainda, a presença de anáforas pronominais, que se associam, às vezes, a anáforas nominais 

(BRONCKART, 1999). 

A narração é um tipo de discurso disjunto e autônomo que apresenta, normalmente, 

um subsistema de tempos verbais da história ou dos tempos narrativos com dois tempos 

predominantes, o pretérito perfeito e o imperfeito. Apresenta também, organizadores 

temporais como advérbios, sintagmas preposicionais, coordenativos e subordinativos e etc. 

que “decompõem o narrar que se desenvolve, a partir da origem espaço-temporal, explícita ou 

não” (BRONCKART, 1999, p. 178). Há a ausência de pronomes e adjetivos de primeira e 

segunda pessoa do singular e do plural que “remetem diretamente ao agente produtor do texto 

ou aos seus destinatários” (BRONCKART, 1999, p. 179). Caracteriza-se ainda pela presença 

de anáforas pronominais e nominais (BRONCKART, 1999). 

Essas características comuns a um determinado tipo de discurso podem variar, sendo 

possível, também, haver fusões entre os diferentes tipos de discurso. Como exemplo dessa 

fusão, citamos o que Bronckart definiu como discurso teórico entrecortado por segmentos do 

discurso interativo (BRONCKART, 1999, p. 191), que ocorre quando há a presença de 

segmentos “claramente delimitáveis” pertencentes ao discurso interativo no discurso teórico. 
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Ressaltamos, ainda, que é possível encontrar em um texto mais de um tipo de discurso, no 

entanto, haverá sempre a predominância de um deles. 

As sequências textuais são “modos de planificação de linguagem [langagières], que 

se desenvolvem no interior do plano geral do texto” (BRONCKART, 1999, p. 121). Existem 

cinco tipos de sequências, a narrativa, a descritiva, a argumentativa, a explicativa e a dialogal. 

Essas sequências se dividem internamente em fases e podem ser combinadas em um texto em 

diferentes modalidades e “é da diversidade das sequências e da diversidade de suas 

modalidades de articulação que decorre a heterogeneidade composicional da maioria dos 

textos” (BRONCKART, 1999, 219). Descreveremos, a seguir, cada uma das sequências. 

A sequência narrativa, cujas principais características foram descritas desde a Poética 

de Aristóteles, é dividida em cinco fases, a fase da situação inicial é aquela em que um 

“estado de coisas” é apresentado; a fase de complicação é aquela que introduz uma tensão; a 

fase de ações é aquela que vai reunir os acontecimentos que foram motivados por essa tensão; 

a fase de resolução é aquela em que se introduzem elementos que contribuirão para uma 

redução da tensão estabelecida; e a fase de situação final, que apresenta o novo estado de 

equilíbrio estabelecido. Só é possível falarmos em sequência narrativa quando a organização 

dos acontecimentos é ancorada por um processo de intriga, que “consiste em selecionar e 

organizar os acontecimentos de modo a formar um todo, uma história ou ação completa, com 

início, meio e fim” (BRONCKART, 1999, p. 219).  Há ainda o grau zero da sequência 

narrativa, o script. Ele ocorre quando os acontecimentos e ações da história são organizados 

de modo linear, sem nenhum processo de tensão.  

A sequência descritiva também é dividida em fases, no entanto, elas não se organizam 

de modo linear obrigatório, mas “se combinam e se encaixam em uma ordem hierárquica ou 

vertical” (BRONCKART, 1999, p. 222). Temos três fases na sequência descritiva, são elas: a 

fase de ancoragem, em que o tema da descrição é introduzido através de uma forma nominal 

ou de um “tema-título”; a fase de aspectualização, é aquela em que os diferentes aspectos do 

tema-título são enumerados, é nessa fase que o tema é decomposto em partes para as quais 

são atribuídas propriedades; e a fase de relacionamento, na qual os elementos que foram 

descritos são comparados a outros. Há ainda o que chamamos de grau zero da sequência 

descritiva (BRONCKART, 1999, p. 223), que ocorre quando temos a introdução do tema e, às 

vezes, até a sua divisão em partes, no entanto, não estão presentes todas as fases de uma 

sequência descritiva. 
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A sequência argumentativa é composta por quatro fases, são elas: a fase de premissas, 

na qual é proposta uma constatação de partida; a fase de apresentação de argumentos, em que 

são inseridos elementos que apontam para uma provável conclusão; a fase de apresentação de 

contra-argumentos, em que se apresentam restrições à orientação argumentativa seguida; e a 

fase de conclusão, na qual se integra os efeitos tanto dos argumentos quanto dos contra-

argumentos para se chegar a uma conclusão. Há também o grau zero das sequências 

argumentativa e explicativa, chamado de esquematização, são sequências expositivas e/ou 

informativas que pertencem à planificação da ordem do expor. Esse tipo de sequência é 

importante, pois é muito presente nos textos que analisamos, tanto résumé quanto note de 

lecture. 

A sequência explicativa é constituída por quatro fases, a fase de constatação inicial, 

em que se introduz um elemento incontestável; a fase de problematização, na qual se 

apresenta uma questão que está, normalmente, ligada a um enunciado de contradição; a fase 

de resolução, que introduz elementos complementares que podem responder as questões 

apresentadas; e a fase de conclusão-avaliação, que pode reformular ou completar a 

constatação inicial. 

A sequência dialogal se realiza apenas em segmentos de discurso interativo 

dialogados, que são os segmentos que se estruturam em turnos de fala. Existem os discursos 

interativos primários, em que os agentes-produtores dos textos são os responsáveis pela 

interação e os discursos interativos secundários, em que os responsáveis pela interação são os 

personagens colocados em cena. A sequência dialogal é composta por três fases, são elas: a 

fase de abertura, em que os interactantes estabelecem contato, segundo as regras da formação 

social na qual estão inseridos; a fase transacional, na qual ocorre a co-construção do conteúdo 

temático pelos interactantes do diálogo; e a fase de encerramento, que encerra a interação 

estabelecida. Cada uma dessas fases pode ser decompostas em “trocas”, que são compostas, 

por sua vez, por “intervenções”, que são “turnos de fala e, em geral, assume uma estrutura 

binária (duas intervenções) ou ternária (três intervenções)” (BRONCKART, 1999, p. 231).  

O segundo nível da arquitetura interna, os mecanismos de textualização, contribui para 

que haja uma coerência geral do texto e está diretamente ligado ao desenvolvimento do 

conteúdo temático, organizando os elementos que compõem esse conteúdo através de “marcas 

de textualização”. Algumas dessas marcas desempenham, além de sua função no texto, 
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funções sintáticas nas frases. Esse nível se divide em conexão, coesão verbal e coesão 

nominal, que serão descritas a seguir. 

A conexão é responsável pelas “articulações da progressão temática” (BRONCKART, 

1999, p. 263) e se realiza nos textos através de organizadores textuais. Os mecanismos de 

conexão estabelecem a conexão entre os tipos de discurso, entre as frases de uma sequência 

textual e entre parágrafos, garantindo, assim, a coerência textual. Os organizadores textuais 

podem ser advérbios ou locuções adverbiais, preposições, substantivos e conjunções 

coordenativas e subordinativas, mas a pontuação também pode exercer essa função.  

A coesão verbal garante as “retomadas entre séries de predicados” ou entre “séries de 

sintagmas verbais” (BRONCKART, 1999, p. 263). Os mecanismos de coesão verbal auxiliam 

a evolução do conteúdo temático do texto, produzindo um efeito de progressão, eles são 

importantes para a manutenção da coerência temática do texto. É possível identificar em cada 

um dos quatro tipos de discurso seus tempos verbais característicos, na narração e no relato 

interativo encontramos, normalmente, os verbos em francês no passado simples ou imperfeito, 

no passado anterior ou mais-que-perfeito e o imperfeito perifrástico ou o condicional. No 

discurso teórico, encontramos, normalmente, em francês a ausência de sintagma verbal ou 

formas do presente com valor gnômico. Já nos discursos interativos encontramos, 

normalmente, o passado composto, o imperfeito, o condicional, o futuro simples e o presente. 

A coesão nominal é responsável pela introdução e pela retomada de temas através de 

sintagmas nominais ou pronomes, que são unidades anafóricas. Essas marcações de coesão 

nominal são inseridas nas orações e acabam assumindo, localmente, certas funções sintáticas 

como as de sujeito, por exemplo. Podemos citar como exemplo de anáfora pronominal os 

pronomes pessoais, relativos, possessivos, demonstrativos e reflexivos, já como exemplo de 

anáfora nominal é possível citar os sintagmas nominais.  

O terceiro nível da arquitetura textual, os mecanismos enunciativos, contribui “para o 

estabelecimento da coerência pragmática do texto” (BRONCKART, 1999, p. 319). Esse nível 

se divide em modalizações e vozes, que descreveremos a seguir.  

As modalizações servem para traduzir comentários e avaliações feitas pelas vozes 

enunciativas sobre os elementos que fazem parte do conteúdo temático do texto. Bronckart 

(1999/2006/2008) aponta quatro funções de modalização: as modalizações lógicas, que 

avaliam o conteúdo temático segundo suas condições de verdade e podem considerar os fatos 
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como atestados ou certos, possíveis, prováveis, eventuais ou necessários; as modalizações 

deônticas, que avaliam os elementos do conteúdo temático apoiados em valores do mundo 

social, esses elementos podem ser de domínio do direito ou da obrigação social e/ou da 

conformidade com as normas em uso; as modalizações apreciativas, em que se avaliam alguns 

dos aspectos do conteúdo temático; e as modalizações pragmáticas, que tornam explícitos 

alguns dos aspectos de responsabilidade de uma entidade pertencente ao conteúdo temático 

em relação às ações de que é o agente e “atribuem a esse agente intenções, razões (causas, 

restrições, etc.), ou ainda, capacidades de ação” (BRONCKART, 1999, p. 332).  

Ainda com relação às modalizações, Bronckart (1999) sugere que o nível dos 

mecanismos enunciativos sejam desenvolvidos com apoio em outros autores. Sendo assim, 

salientamos que há o que o autor Maingueneau (1991) chama de asserção, que é o grau zero 

das modalizações lógicas. Esse grau zero ocorre quando “os elementos constitutivos do 

conteúdo temático desses textos podem ser apresentados como dados absolutos ou ‘subtraídos 

à avaliação’” (BRONCKART, 1999, p. 334). Esse tipo de modalização é particularmente 

importante em nossa pesquisa, já que os gêneros com os quais trabalhamos apresentam uma 

grande quantidade de asserções. 

As vozes são as entidades responsáveis pelo que é enunciado no texto, na maioria das 

situações, “é a instância geral de enunciação que assume diretamente a responsabilidade do 

dizer” (BRONCKART, 1999, p. 326). É possível afirmar que essas vozes se concretizam no 

que chamamos de autor de um texto, que é, segundo Bronckart:  

(...) como agente da ação de linguagem que se concretiza num texto 

empírico, é, aparentemente, responsável pela totalidade das operações que 

darão a esse texto seu aspecto definitivo: é, aparentemente, ele quem decide 

sobre o conteúdo temático a ser semiotizado, quem escolhe um modelo de 

gênero adaptado à sua situação de comunicação, quem seleciona e organiza 

os tipos de discurso, quem gerencia os diversos mecanismos de 

textualização, etc. (BRONCKART, 1999, p. 320).  

 

Além da figura do autor, existem ainda, as “instâncias de enunciação” para as quais o 

autor pode transferir a responsabilidade do está sendo enunciado. Essas instâncias 

enunciativas podem ser nomeadas como narrador, caso o mundo discursivo seja da ordem do 

narrar, ou expositor, caso o mundo discursivo seja da ordem do expor.  Essa instância 

enunciativa:  
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(...) pode pôr em cena uma ou várias vozes “outras”, que são, por isso, vozes 

infra-ordenadas em relação ao narrador ou ao expositor (...) essas vozes 

secundárias podem ser reagrupadas em três categorias gerais: vozes de 

personagens, vozes de instâncias sociais e voz do autor empírico do texto. 

(BRONCKART, 1999, p. 326). 

 

As vozes de personagens são vozes de seres humanos ou de seres humanizados que 

fazem parte dos acontecimentos ou ações do conteúdo temático de um texto; as vozes sociais 

são as vozes de personagens, grupos ou instituições sociais que não intervêm no conteúdo 

temático do texto, mas fazem avaliação sobre ele; e a voz do autor é a voz da pessoa que 

produz o texto e que intervém nele para comentar ou avaliar o que é enunciado 

(BRONCKART, 1999, p. 327).  

 

2. Os gêneros textuais no ensino: o modelo didático 

 

Na perspectiva teórico-metodológica desenvolvida pela chamada Escola de Genebra, o 

papel do ensino tem importância crucial, pois foi a partir de questões relacionadas com o 

ensino-aprendizagem das línguas que os questionamentos teóricos e de investigação se 

estabeleceram. De fato, a perspectiva genebrina se estabeleceu a partir da “transposição 

didática” (CHEVALLARD, 1991) de certos conceitos tendo em vista o ensino. Daí nasce a 

ideia de modelo didático, que descrevemos a seguir. 

Como já mencionado acima, os textos organizam-se em gêneros, segundo 

características comuns. Tais características podem ser identificadas a partir da análise de um 

número considerável de textos pertencentes ao mesmo gênero, o que nos permite chegar às 

dimensões ensináveis desse gênero, constituindo, assim, seu modelo didático (DE PIETRO et 

al. 1996/1997). Para De Pietro e Schneuwly (2003), o modelo didático se constitui como 

“uma ferramenta de construção de sequências de ensino” (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 

2003, p. 32, tradução nossa)
22

. Ainda segundo o autor, o modelo didático tem uma estrutura 

que apresenta cinco componentes essenciais, são eles: “1) a definição geral do gênero; 2) os 

parâmetros do contexto comunicativo; 3) os conteúdos específicos; 4) a estrutura textual 

                                                             
22

 « un outil de construction de séquences d’enseignement » (DE PIETRO; SCHNEUWLY, 2003, p. 32). 
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global; 5) as operações de linguagem e suas marcas linguísticas.” (DE PIETRO; 

SCHNEUWLY, 2003, p. 32, tradução nossa)
23

.  

Segundo os autores Schneuwly e Dolz (2004), um modelo didático apresenta duas 

características principais, a saber: “1. ele constitui uma síntese com objetivo prático, destinada 

a orientar as intervenções dos professores; 2. ele evidencia as dimensões ensináveis, com base 

nas quais diversas sequências didáticas podem ser concebidas” (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 82). 

Portanto, como vimos, é importante, para a constituição de um modelo didático de um 

gênero, que uma quantidade considerável de textos pertencentes a ele seja analisada, 

conforme o modelo de análise de textos do Interacionismo Sociodiscursivo. Aos resultados 

obtidos com essa análise, devem-se somar os conhecimentos prévios existentes sobre o 

gênero em questão, bem como, as características já levantadas sobre ele em pesquisas 

realizadas. O “cruzamento e a articulação das informações encontradas é o que nos 

possibilitarão chegar a um quadro com as características desse gênero” (BUENO, 2009, sp.). 

Uma vez constituído o modelo didático do gênero, o pesquisador pode observar dentre 

as dimensões que o constituem, aquelas que deseja ensinar de acordo com os objetivos de 

ensino almejados; uma vez feita essa escolha, o pesquisador elabora uma sequência didática 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) para ensinar o gênero proposto. 

 

3. Os gêneros textuais no ensino: a sequência didática 

 

Em suas pesquisas, os autores Schneuwly e Dolz (2004) propõe o ensino da produção 

de textos orais e escritos em contexto escolar. Para que isso ocorra, afirmam ser necessário: 

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios 

múltiplos e variados: (pois) é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se 

das noções, das técnicas e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento 

de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 

comunicação diversas. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 96)  

 

                                                             
23 « 1) la définition générale du genre ; 2) les paramètres du contexte communicatif ; 3) les contenus spécifiques 

; 4) la structure textuelle globale; 5) les opérations langagières et leurs marques linguistiques »  
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As sequências didáticas, conforme definem os autores, são “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” 

e que têm “a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-

lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa dada situação de 

comunicação” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 97). 

A estrutura de base da SD pode ser representada pelo seguinte esquema: 

 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 98) 

Quadro 1: Esquema da sequência didática 

 

A partir de tal esquema, é possível observar as etapas que compõem uma sequência 

didática. Descreveremos agora cada uma delas. A apresentação da situação é a etapa na qual 

o professor deve descrever a tarefa de produção oral ou escrita que os alunos deverão realizar; 

logo após tem-se a primeira produção, nessa etapa os alunos deverão produzir um texto 

pertencente ao gênero a ser estudado. A partir dessa primeira produção, o professor avaliará 

quais são os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o gênero, bem como, as 

dificuldades que eles apresentam na sua produção. Diante dessas informações, o professor 

elaborará uma série de atividades visando a aprimorar os conhecimentos prévios dos alunos e 

a corrigir os problemas e dificuldades encontrados na etapa anterior, essa etapa recebe o nome 

de módulos. A última etapa é a da produção final, na qual os alunos produzirão um texto do 

gênero proposto pondo em prática tudo o que aprenderam sobre ele (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004). 

A sequência didática tem permitido, em inúmeros contextos, o trabalho com gêneros 

em contexto escolar e acadêmico. Através desse trabalho, os alunos podem desenvolver 

capacidades de linguagem necessárias para a produção de um gênero específico, podemos 

afirmar, portanto, que a SD atua na zona de desenvolvimento próximo (VYGOTSKI, 

1934/1997) do aluno como um instrumento psicológico, que o auxilia no desenvolvimento 

das capacidades de linguagem. Uma vez desenvolvidas, tais capacidades passam a fazer parte 
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da zona de desenvolvimento real (VYGOTSKI, 1934/1997) do aluno. Desse modo, ele não 

vai, necessariamente, se lembrar completamente das atividades da sequência didática 

trabalhada, mas como através dela desenvolveu as capacidades necessárias para a produção 

dos textos de um gênero determinado, poderá reutilizá-las em futuras produções. 

Pensemos no seguinte exemplo para ilustrar nossas colocações. Uma sequência 

didática é desenvolvida para trabalhar com o gênero resenha em sala de aula; esperamos que 

através das atividades de tal sequência, os alunos consigam desenvolver as capacidades de 

linguagem necessárias para produzir tal gênero, como por exemplo, o emprego de sequências 

argumentativas, a inclusão de apreciações e a inserção de vozes. Como desenvolveram tais 

capacidades, necessárias para produzir o gênero em questão, os alunos conseguirão, 

possivelmente, produzi-lo em outras situações de produção. No entanto, se em outro momento 

lhes for requisitada a produção de outro gênero, para o qual as mesmas capacidades de 

linguagem desenvolvidas através do trabalho com o gênero resenha forem necessárias, como 

o gênero editorial, por exemplo, eles poderão se servir do que aprenderam com o gênero 

resenha para a produção deste outro gênero, o editorial. É nesse sentido que acreditamos que o 

gênero e a sequência didática para ensiná-lo podem atuar como instrumentos psicológicos. 

 

4. A inserção dos gêneros na escola e na universidade 

 

Os autores Schneuwly e Dolz desenvolvem a ideia de que o gênero é o meio de 

articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares (2002, p. 4) e discutem o que 

acontece com o gênero textual quando esse entra no meio escolar. Segundo os autores:  

 

Há um desdobramento que se opera, em que o gênero não é mais 

instrumento de comunicação somente, mas, aos mesmo tempo, objeto de 

ensino/aprendizagem. O aluno encontra-se, necessariamente, num espaço do 

como se, em que o gênero funda uma prática de linguagem que é, 

necessariamente, em parte, fictícia, uma vez que ela é instaurada com fins de 

aprendizagem. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2002, p. 7). 

 

 

 

A escola é um autêntico lugar de comunicação e de situação de produção e recepção 

de textos, é importante que o que seja esperado por ela não seja o domínio, o mais perfeito 

possível do gênero (SCHNEUWLY; DOLZ, 2002, p. 9), pois, desse modo, o gênero fica 
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“instrumentalizado”. A introdução de um gênero na escola deve ser o resultado de uma 

“decisão didática” que tenha objetivos precisos de aprendizagem que são de dois tipos: 

 

Trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor 

conhecê-lo ou apreciá-lo, para melhor saber compreendê-lo, para melhor 

produzi-lo na escola ou fora dela e, em segundo lugar, para desenvolver 

capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros 

gêneros próximos ou distantes. Isso implica uma transformação, pelo menos 

parcial, do gênero para que estes objetivos sejam atingidos e atingíveis com 

o máximo de eficácia: simplificação do gênero, ênfase em certas dimensões 

etc. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2002, p. 10). 

 

 

Ao entrar na escola, o gênero passa, necessariamente, por uma transformação, ele não 

é mais apenas um instrumento de comunicação, mas um gênero a aprender. Segundo os 

autores (1998), há que se considerar quatro dimensões para realizar a escolha dos gêneros a 

serem trabalhados em sala de aula, são elas a dimensão psicológica, que deve levar em conta 

as motivações e os interesses dos alunos; a dimensão cognitiva, que deve considerar a 

complexidade do gênero a ser trabalhado, bem como, o conhecimento que os alunos têm dele; 

a dimensão social, que leva em consideração a densidade social do gênero, sua presença real 

no interior da escola e fora dela; e a dimensão didática, que leva em consideração o fato de o 

gênero não ser excessivamente cotidiano (CRISTOVÃO, 2010).  

Muitas pesquisas têm sido realizadas acerca do trabalho do professor com o gênero em 

sala de aula, tais como àquelas baseadas nos gestos didáticos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009). 

Um modo de analisar o que é feito pelo professor em sala de aula, é realizar o que os 

pesquisadores chamam de sinopse, que é uma descrição minuciosa das aulas. Esse 

procedimento tem sido utilizado por pesquisadores de Genebra para o estudo do trabalho do 

professor (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009). Para tanto, uma sequência de ensino é registrada 

em vídeo, algumas dessas aulas são transcritas e uma sinopse é feita a partir dos registros. 

Esse material pode auxiliar na análise da atuação do professor em sala de aula. No caso das 

pesquisas desenvolvidas por Schneuwly e Dolz (2009), a sinopse é utilizada para se estudar os 

gestos didáticos utilizados pelos professores. Em nosso caso, utilizamos a sinopse para refletir 

sobre a atuação do professor em sala de aula ao aplicar a sequência didática, e para analisar a 

influência de sua atuação na produção dos alunos. Em nosso caso, utilizamos a sinopse para 

refletir sobre a atuação do professor em sala de aula ao aplicar a sequência didática, e para 

analisar a influência de sua atuação na produção dos alunos. Não utilizamos o conceito de 

gestos didáticos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2009), pois optamos por nos concentrar em outros 
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aspectos que nos pareciam mais importantes naquele momento para o nosso trabalho, como, a 

nebulosa dos gêneros résumé e note de lecture e uma melhor caracterização deles, o trabalho 

com a transferência das capacidades de linguagem e a esfera dos estudos universitários e da 

carreira acadêmica. Portanto, falamos apenas de algumas influências da atuação do professor 

sem usar para isso o conceito de gestos didáticos.  

Veremos, agora, uma descrição dos dois gêneros escolhidos para nossa pesquisa, o 

résumé e a note de lecture.  

 

4.1. O gênero résumé 

Em nossas práticas sociais, realizamos o ato de resumir em várias situações, nas mais 

cotidianas, ao resumir um filme a um amigo, até as mais acadêmicas, um resumo de artigo 

científico, por exemplo. A definição do gênero résumé, no contexto francês, e resumo, no 

contexto brasileiro, não é fácil, pois suas características podem variar dependendo do contexto 

de produção desses textos. Por exemplo, o que um professor espera como resumo pode não 

corresponder ao que outro professor espera. Tentaremos, aqui, definir o gênero resumo em 

diferentes contextos. Falaremos, primeiramente, do résumé tal como é definido por 

especialistas em sua produção no contexto francês. Em seguida, abordaremos o resumo no 

Brasil, com suas definições e características.  

Consultamos livros escritos por especialistas sobre a produção do résumé em francês 

(CHARNET; ROBIN-NIPI, 1997; COTENTIN-REY, 1995). Segundo esses autores, o résumé 

deve conservar a ordem original do texto de base, manter o mesmo sistema enunciativo, desse 

modo não poderia haver frases que se refiram ao autor do texto de base, reformular o discurso 

do texto de base sem tomar posição e ter o tamanho de um quarto do texto original. É 

importante lembrar que esse gênero é utilizado, em contexto francófono, para a aprovação em 

exames e concursos. 

Também consultamos especialistas na produção do resumo em português, como, por 

exemplo, Machado; Lousada; Abreu-Tardelli (2004). Segundo essas autoras, o resumo deve 

apresentar o conteúdo de outro texto sem apreciação, mas, diferentemente do contexto 

francês, elas afirmam que é possível apresentar o texto de base, logo, fazer referência ao autor 

ou ao livro resumidos. Em outras palavras, é possível, reformular o discurso do texto de base. 
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Dessa forma, percebemos que a concepção do gênero résumé no contexto francófono e 

o resumo no contexto brasileiro são diferentes. Além disso, sabemos que, mesmo no contexto 

francês, os résumés podem ser variados, a despeito do que indicam os especialistas. O mesmo 

acontece no contexto brasileiro. Esses fatos só corroboram o que diz Bronckart 

(1999/2006/2008), ao mencionar que os gêneros se organizam em uma nebulosa, com 

contornos fluidos e, portanto, é difícil delimitar suas fronteiras. Nesse sentido, qualquer 

trabalho com gêneros textuais deve sempre se pautar pela análise do contexto de produção do 

texto em questão e do que é esperado ao se produzir tal gênero em tal contexto. 

Há ainda o resumo acadêmico, o abstract, que tem o objetivo de “sumarizar, indicar e 

predizer, em um parágrafo curto, o conteúdo e a estrutura do texto integral que segue” 

(MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 152). Ele funciona como uma fonte de informação do 

trabalho que será apresentado.  

Como vimos, o gênero résumé, tanto na França quanto no Brasil, tem fronteiras 

maleáveis, o que dificulta sua compreensão, sua identificação e seu ensino. Nossa 

compreensão do que é o résumé e a definição usada em nossa pesquisa tiveram um critério 

mais amplo: orientamo-nos por nossos objetivos didáticos. Diante da nebulosa dos gêneros, 

da qual nos fala Bronckart (1999) e que é particularmente verdadeira no caso dos gêneros 

résumé e note de lecture, nossa opção foi a de considerar nossos alunos, o que lhes 

interessava, o que tinham que produzir, e como encontravam résumés quando os buscavam 

como modelos para a escrita dos seus. Sendo assim, privilegiamos um tipo de résumé que é 

aquele com o qual os alunos têm contato e cujas características serão apresentadas no capítulo 

intitulado Modelos didáticos dos gêneros e Sequências didáticas elaboradas. 

Guardemos apenas a ideia de que, tanto para professores universitários, quanto para 

alunos, é bastante difícil definir o que é o résumé e, talvez por isso, seu ensino seja tão 

ausente ou precário. 

Conscientes desse fato, como dissemos, nossas escolhas seguiram orientações 

didáticas: optamos pelo ensino de résumés tais como os encontramos na vida dos alunos, 

lembrando que, o que nos interessa, é que as operações de linguagem que subjazem a esse 

gênero são necessárias para a produção de outros gêneros. 
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4.2. O gênero note de lecture 

Em nossa pesquisa, tínhamos o objetivo de trabalhar com o ato de resumir e com o ato 

de apreciar em francês. Para o primeiro, escolhemos o gênero résumé, já para o segundo a 

escolha não se deu de modo simples, pois encontramos três gêneros próximos, o compte-

rendu, a note de lecture e a recension des écrits. Diante dessa complexidade, consultamos 

especialistas sobre esses gêneros e exporemos o que encontramos.  

O gênero compte-rendu é requisitado em exames e concursos oficiais na França, assim 

como o résumé, mas diferente desse é pouco encontrado na vida cotidiana. Ele é definido da 

seguinte forma por especialistas:  

É a contração de um texto, à aproximadamente um terço de seu tamanho. Ele 

coloca em destaque a ideia principal e todas as ideias que se ligam a ela. Ele 

reconstitui a estrutura lógica do pensamento do autor sem seguir 

sistematicamente a ordem do texto. Ele dá conta dos pensamentos do autor 

do texto de base utilizando a terceira pessoa.  (CHARNET; ROBIN-NIPI, 

1997, p. 9). 

 

Ainda segundo especialistas, esse gênero não permite apreciação, desse modo não 

corresponderia ao objetivo de nossa pesquisa, já que tínhamos a inteção, justamente, de 

trabalhar com o ato de resumir ideias, mas, também, com o ato de dar apreciação.  

O gênero recension des écrits é definido como uma etapa importante de toda pesquisa 

e também é conhecida como “revue de littérature” (revisão de literatura), segundo 

especialistas: 

 Ela permite precisar o grau de avanço dos trabalhos de pesquisa sobre um 

assunto e descobrir o que é conhecido e o que ainda precisa ser descoberto. 

Para os domínios das ciências sociais e das ciências humanas, ela se insere 

em diferentes etapas do processo de pesquisa (problemática, quadro 

conceitual, revisão de pesquisas sobre o mesmo objeto, etc.). Para aqueles 

das ciências da natureza ou das ciências aplicadas, a recencion des écrits é 

mais orientada: ela é uma etapa em si, autônoma, servindo para a elaboração 

do quadro teórico. Qualquer que seja o domínio de estudos, a recension des 

écrits é uma tarefa essencial do processo de pesquisa (Guia de regras de 

escrita de recension des écrits – Serviço da biblioteca da Universidade do 

Quebec, tradução nossa)
24

 

                                                             
24

 « La recension des écrits, ou revue de littérature, est une étape importante de toute recherche. Elle permet de 

préciser le degré d'avancement des travaux de recherche sur un sujet et de découvrir ce qui est connu et ce qui 

reste à découvrir. Pour les domaines en sciences sociales et en sciences humaines, elle s’insère dans les 

différentes étapes du processus de recherche (problématique, cadre conceptuel, recension des recherches portant 

sur le même objet, etc.). Pour ceux en sciences de la nature ou pour les sciences appliquées, la recension des 

écrits est plus ciblée : elle est une étape en soi, autonome, servant à l’élaboration du cadre théorique. Quel que 
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No entanto, não se trata de um gênero autônomo, ele está inserido em um trabalho 

acadêmico e depende de outro texto, de uma pesquisa, para realizar-se. Portanto, como 

podemos ver, o gênero recension des écrits não corresponde de forma alguma com o objetivo 

de nossa pesquisa.  

O gênero note de lecture é definido da seguinte forma: “Uma note de lecture não pode 

ser somente descritiva: o autor deve se mostrar crítico. Trata-se então de um comentário que 

visa a fazer o leitor compreender os limites e o interesse da obra para tal campo ou tal 

problemática” (Guide de rédaction d’une note de lecture - 

https://questionsdecommunication.revues.org/3073 - tradução nossa)
25

. 

Vemos, assim, que a note de lecture corresponde ao objetivo de nossa pesquisa: é um 

gênero presente na vida e no mundo social acadêmico; de certa forma, ela corresponderia à 

resenha no Brasil. Guardemos apenas a ideia semelhante à da produção do résumé, de que, 

tanto para professores universitários, quanto para alunos, é bastante difícil definir o que é a 

note de lecture e, talvez por isso, seu ensino não seja sistemático. 

Em síntese, como dissemos, nossas escolhas seguiram orientações didáticas: optamos 

pela note de lecture já que se trata de um gênero encontrado na vida, mas que também é 

exigido em contextos universitários. Lembramos que, o que nos interessa, é que as operações 

de linguagem que subjazem a esses diversos gêneros, são bastante semelhantes, sendo que a 

aprendizagem de um gênero, pode servir para o outro. Em nosso capítulo intitulado Modelos 

didáticos dos gêneros e Sequências didáticas elaboradas, veremos como se organiza e quais 

são as características desse gênero.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
soit le domaine d’études, la recension des écrits est une tâche essentielle du processus de recherche. » (Guia de 

regras de escrita de recension des écrits – Serviço da biblioteca da Universidade do Quebec) 
25

 « Une note ne peut être seulement descriptive : le chroniqueur doit se montrer critique. Il s’agit donc d’un 

commentaire permettant de faire comprendre au lecteur de Questions de communication les limites et l’intérêt de 

l’ouvrage pour tel champ ou telle problématique. Mais si la note ne doit pas hésiter à se montrer critique, il ne 

s’agit pas non plus de chroniquer un livre jugé totalement inintéressant. » (Guide de rédaction d’une note de 

lecture - https://questionsdecommunication.revues.org/3073) 

 

https://questionsdecommunication.revues.org/3073
https://questionsdecommunication.revues.org/3073
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5. Gêneros textuais e letramento acadêmico 

Nesta seção, trataremos das questões do letramento, nos voltando para o letramento 

acadêmico, abordagem na qual esta pesquisa também se inspira. Trataremos, sobretudo, das 

relações do letramento com os gêneros textuais.   

O letramento é definido por Kleiman (2004) como “um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 2004, p. 19). Para Kleiman (2007), o 

letramento escolar se refere ao fato de que os alunos aprendem práticas de escrita e de leitura 

na escola. Segundo a autora, o conceito de letramento passou a ser usado nos meios 

acadêmicos como uma tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita e 

aqueles sobre alfabetização (KLEIMAN, 2004).  

Kleiman (2004), baseando-se em Street (1984), afirma que existem dois modelos de 

letramento, o modelo autônomo e o modelo ideológico. Para o primeiro, a escrita seria “um 

produto completo em si mesmo, que não estaria preso ao contexto de sua produção para ser 

interpretado” (KLEIMAN, 2004, p. 22), isso quer dizer que a interpretação seria determinada 

pelo funcionamento interno ao texto escrito, desconsiderando, portanto, as “reformulações 

estratégicas que caracterizam a oralidade” (KLEIMAN, 2004, p. 22). O modelo ideológico 

defende que “todas as práticas de letramento são aspectos não apenas da cultura mas também 

das estruturas de poder de uma sociedade” (KLEIMAN, 2004, p. 38). Tal modelo, no entanto, 

não deve ser entendido como a negação de resultados específicos dos estudos feitos no 

modelo autônomo, mas “os correlatos cognitivos da aquisição da escrita na escola devem ser 

entendidos em relação às estruturas culturais e de poder que o contexto de aquisição da escrita 

na escola representa” (KLEIMAN, 2004, p. 39).  

É possível afirmar que existem diversos letramentos, que atendem aos diversos 

contextos existentes, desse modo, assim como temos o letramento escolar, temos também o 

letramento acadêmico (CRISTOVÃO; VIEIRA, 2016). Silva e Lousada (2014) definem 

letramento acadêmico como “as práticas sociais que se valem da escrita no meio acadêmico, 

sendo objetos de apropriação da esfera universitária” (SILVA; LOUSADA, 2014, p. 84). 

Cristovão e Vieira (2016) afirmam que Lea e Street (2014) classificam o letramento no 

contexto acadêmico de três formas: 

Modelo de habilidades de estudo; modelo de socialização acadêmica; 

modelo de letramentos acadêmicos. O primeiro compreende as habilidades 
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de escrita e leitura como individuais e cognitivas. O segundo baseia-se na 

habilidade de um indivíduo compreender/dominar os temas apresentados nas 

disciplinas e poder repassar para outras pessoas ou reproduzi-los. O terceiro 

conta com a formação da identidade e sentido, extrapolando a socialização 

acadêmica com a participação da pessoa e sua produção textual em 

comunidades discursivas. Estes modelos apresentados podem ser usados por 

todas as áreas da universidade. (CRISTOVÃO; VIEIRA, 2016, p. 212).  

 

Ainda segundo as autoras, o letramento acadêmico não cuidará apenas das temáticas 

trabalhadas em disciplinas, mas de todo contexto que uma pessoa precisa conhecer dentro do 

espaço da academia. (CRISTOVÃO; VIEIRA, 2016). 

Diversos estudos têm sido realizados nos últimos anos em torno da questão do 

letramento acadêmico e todos eles foram de grande contribuição para nossa pesquisa. Coffin 

(2003) tem estudos realizados sobre a produção escrita em inglês como língua materna e 

segunda; já Motta-Roth e Hendges (2010) têm estudos sobre a produção em português como 

língua materna. Temos, ainda, estudos que se centram na produção de textos escolares e 

acadêmicos em português como língua materna, dos quais citamos: Machado, Lousada e 

Abreu-Tardelli (2004a, 2004b, 2005), Muniz-Oliveira (2005, 2006), Muniz-Oliveira e 

Barricelli (2009), Kleiman (2012), Pereira (2012) e Pereira e Basílio (2014). Há também 

estudos mais recentes que abordam a produção em francês como língua estrangeira no Brasil, 

como os de Lousada, Rocha e Guimarães-Santos (2015), Guimarães-Santos (2013), Feak 

(2013) e Silva e Lousada (2014).  

Grande parte desses autores trabalha com a noção de gêneros textuais e acredita que é 

possível ensinar a produzir textos orais e escritos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Compartilham, ainda, a constatação de que não há, na maioria das universidades brasileiras, o 

ensino da produção de gêneros acadêmicos, como constatam Pereira e Basílio (2014): 

A realidade das grades curriculares dos cursos de Licenciatura em Letras, 

normalmente comprometidas com uma grande demanda de disciplinas de 

conteúdo teórico, tem reservado pouco tempo ao trabalho com a produção 

textual, tanto na perspectiva do saber-fazer, voltado para o ensino-

aprendizagem dos alunos do curso, quanto na perspectiva da transposição 

didática, esta última voltada para os estudantes da educação básica, futuros 

alunos dos licenciados. (PEREIRA; BASÍLIO, 2014, p. 230).  

 

Ao ingressar nas universidades, sobretudo nos cursos de Letras, os alunos se deparam 

frequentemente com a tarefa de produzir textos acadêmicos, no entanto, na maioria dos casos, 
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não há nenhuma explicação de como esses textos devem ser produzidos. Segundo as autoras 

Pereira e Basílio:  

(...) normalmente é cobrada uma proficiência na escrita do universitário, 

recém-ingresso no ambiente acadêmico, que só se justifica na alegação 

equivocada de que o egresso do ensino médio já é um efetivo usuário, leitor 

e produtor de gêneros que circulam essencialmente no contexto da educação 

universitária (PEREIRA; BASÍLIO, 2014, p. 230). 

 

É possível afirmar, portanto, que a dificuldade que alguns alunos apresentam quando 

precisam produzir gêneros acadêmicos, se justifica, na maioria dos casos, pela “falta de 

ensino sistemático desses gêneros, pois o aluno se depara frequentemente com a obrigação de 

saber escrever algo que nunca lhe foi ensinado” (MACHADO; LOUSADA; ABREU-

TARDELLI, 2005b, p. 91). Os autores Schneuwly e Dolz (2004) afirmam que: 

Tudo se passa como se a capacidade de produzir textos fosse um saber que a 

escola deve encorajar, para facilitar a aprendizagem, mas que nasce e se 

desenvolve fundamentalmente de maneira espontânea, sem que pudéssemos 

ensiná-las sistematicamente. (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 50). 

 

Vivemos no Brasil, entre os anos de 2011 e 2013 aproximadamente, um processo de 

internacionalização considerável, em que eram inúmeras o número de bolsas e de incentivos 

para que os estudantes fizessem parte de seus estudos fora do país (LOUSADA; ROCHA; 

GUIMARÃES-SANTOS, 2015). Diante desse contexto, os alunos se viam frente à 

necessidade de produzir gêneros acadêmicos não apenas em língua materna, mas, também, em 

língua estrangeira. Não bastava mais “ler em uma língua que pouco se dominava, mas sim se 

comunicar de forma oral e escrita no discurso acadêmico em pelo menos duas línguas: a 

materna e a estrangeira” (FERREIRA; LOUSADA, 2016, p. 126). Na mesma perspectiva, 

acreditamos que, se os alunos apresentam, normalmente, dificuldades em produzir os gêneros 

demandados no contexto universitário em língua materna, essa dificuldade deva se dar 

também em língua estrangeira.  

Considerando o fato de que essa possibilidade existe na maioria das universidades, 

alunos de graduação e pós-graduação podem realizar parte de seus estudos em outro país. 

Nesse sentido, segundo afirmam Silva e Lousada (2014): 

Para que os alunos tenham um bom desempenho em aulas e pesquisas na 

universidade estrangeira, é fundamental que eles consigam evidenciar os 

resultados obtidos através de relatórios, artigos, trabalhos acadêmicos, 
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seminários, dentre outros, realizados na língua da universidade escolhida. 

Assim, não basta somente ter um bom desempenho ou obter um resultado, é 

preciso apresenta-lo da melhor maneira possível à comunidade científica. 

Daí a preocupação crescente com o letramento acadêmico, que se traduz em 

inúmeras iniciativas presentes nas universidades para auxiliar a escrita de 

textos acadêmicos, tanto em português quanto em outras línguas (SILVA; 

LOUSADA, 2014, p. 74).  

 

 

 

Vemos, portanto, a importância e a necessidade de se trabalhar com a produção de 

gêneros acadêmicos, em português e em língua estrangeira, na universidade. Pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros têm demonstrado preocupação com essa questão e iniciativas 

institucionais têm nascido em diversas universidades.  

Nos trabalhos que têm surgido acerca da produção escrita de universitários vemos, 

comumente, os adjetivos “acadêmico” e “universitário”, ora como equivalentes, ora como 

diferentes. Visando a propor uma solução a essa questão, os pesquisadores Lousada e 

Dezutter (2016) propuseram uma classificação dos textos produzidos no contexto 

universitário em duas esferas, tal classificação leva em consideração o estatuto de quem 

escreve os textos e o objetivo de tais textos. Vejamos a figura a seguir:  
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LOUSADA; DEZUTTER (2016). Tradução TONELLI 

Figura 1: Letramento acadêmico: gêneros textuais produzidos nesse domínio 

 

A esfera dos estudos universitários abarca os estudantes de graduação e compreende 

os textos de formação, aqueles que devem ser produzidos pelos alunos na aprendizagem e que 

são avaliados por um professor. Essa esfera compreende também os textos de formação 

profissional, esses têm como objetivo fazer com que os alunos aprendam uma profissão, que 

não a de pesquisador. A esfera da carreira acadêmica abarca o professor-pesquisador, que 

produz textos profissionais através dos quais avalia a pesquisa dos pares e contribui para o 

funcionamento da vida acadêmica, assim como, textos científicos com objetivo de divulgação 

de sua própria pesquisa. Ainda na esfera da carreira acadêmica, temos o estudante de pós-

graduação, que também produz textos científicos com o objetivo de divulgação de pesquisa, 

mas também, textos científicos com objetivo de formação para a pesquisa, que visa à fazê-los 

aprender o métier do pesquisador.  

Essas discussões são importantes para nossa pesquisa, pois alguns de nossos alunos 

precisavam produzir textos para a esfera da carreira acadêmica, já que iam apresentar suas 
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pesquisas, oralmente ou por escrito, em situações acadêmicas, enquanto que outros 

almejavam estudar na França e, portanto, queriam desenvolver apenas a escrita demandada na 

esfera dos estudos universitários.  

Ressaltamos que, em nossa pesquisa, o trabalho com o letramento acadêmico se faz 

por meio do ensino-aprendizagem de gêneros textuais presentes na esfera dos estudos 

universitários e da carreira acadêmica. Sendo assim, em nossa perspectiva, é através dos 

gêneros textuais que o letramento acadêmico se realizam. 

Na próxima seção, apresentaremos os procedimentos metodológicos que orientaram 

nossa pesquisa. 
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Capítulo II – Metodologia 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos que 

orientaram nossa pesquisa. Em primeiro lugar, descreveremos os Cursos Extracurriculares no 

qual aplicamos nossas sequências didáticas, o curso elaborado para a coleta de dados, bem 

como, as características da professora ministrante e dos alunos participantes do curso 

oferecido. Em seguida, descreveremos as etapas da pesquisa e da coleta de dados, 

apresentando o processo e os critérios para a coleta. Por fim, descreveremos o modo como se 

deu o levantamento e a seleção do corpus para a elaboração dos modelos didáticos, assim 

como o processo de seleção dos textos dos alunos para nossa análise, descreveremos, ainda, 

os procedimentos de análise dos dados e, finalmente, apresentaremos a credibilidade e os 

aspectos éticos de nossa pesquisa. 

 

1. O contexto de pesquisa  

 

Nesta seção, descreveremos o contexto no qual nossa pesquisa foi realizada e o curso 

criado para a aplicação das sequências didáticas elaboradas; apresentaremos, ainda, as 

características do professor ministrante e dos alunos participantes do curso Gêneros textuais 

acadêmicos: produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto 

universitário.  

 

1.1. Cursos extracurriculares – FFLCH USP 

Várias pesquisas foram realizadas nos últimos quatro anos no contexto dos Cursos 

Extracurriculares como as de Guimarães-Santos (2012), Dantas Longhi (2013), Rocha (2014), 

Melão (2014), Oliveira (2014), Silva (2015), Menezes (2015) e Soares (2016). Desse modo, 

para a descrição que faremos a seguir desse contexto, utilizaremos como base boa parte das 

exposições que foram realizadas sobre ele por Rocha (2014), acrescidas de atualizações e 

informações das demais pesquisas já mencionadas. 

Os Cursos Extracurriculares de francês são oferecidos pelo serviço de Cultura e 

Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 



60 

 

Paulo e pela área de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos do Departamento de 

Letras Modernas da FFLCH. Esses cursos têm como objetivo a formação de professores de 

língua francesa, a aplicação de pesquisas voltadas ao ensino de francês e o ensino-

aprendizagem da língua francesa para a comunidade interna e externa da universidade, 

permitindo aos alunos o desenvolvimento das habilidades orais e escritas nesse idioma. 

Sendo assim, esse curso tem um público bastante variado que compreende graduandos 

e pós-graduandos da Universidade de São Paulo, professores atuantes na rede pública ou 

particular de ensino, funcionários e docentes da USP e pessoas da terceira idade, na grande 

maioria, aposentados. Essas categorias têm descontos especiais e, por isso, estão bastante 

representados no curso. No entanto, o curso é aberto a todos, o único pré-requisito é que os 

interessados tenham o segundo grau completo. 

As aulas são ministradas no prédio da Faculdade de Letras e ocorrem em quatro 

momentos diferentes do ano, nas férias de janeiro e fevereiro, no primeiro semestre letivo que 

vai de março a junho, nas férias de julho e no segundo semestre letivo, no período de agosto a 

novembro. Durante o período letivo, os cursos podem ocorrer uma vez na semana com 3 

horas de duração ou duas vezes na semana com 1 hora e 30 minutos de duração em cada aula, 

totalizando 45 horas. 

Os cursos são divididos em 13 níveis, organizados segundo o Quadro Comum 

Europeu de Referência para as Línguas (QCERL), como mostramos no quadro a seguir: 

Nível QCERL Material utilizado 

1 - 3 A1 – A2 Alter ego + 1 

4 - 6 A2.1 – B1 Alter ego + 2 

7 - 9 B1.1 – B2 Alter ego + 3 

10 - 13 B2.1 – C1 Le Nouvel Edito B2  

          Quadro 2: Organização dos cursos em níveis  

 

Como podemos ver em nosso quadro, os Cursos Extracurriculares adotam dois livros 

didáticos, o Alter Ego plus da editora Hachette e o Nouvel Edito B2 da editora Hatier-Didier.  
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Para ingressar nos cursos, o aluno deve realizar sua inscrição no prédio de 

Administração da FFLCH ou realizar um teste de nível, que ocorre duas vezes por ano antes 

do período de matrículas para cursos regulares. Bolsas de estudos são oferecidas todos os 

semestres aos alunos, para cada nível são disponibilizadas 6 bolsas, que contemplam 1 

docente, 1 funcionário da universidade, 1 discente e 3 pessoas da terceira idade. Além das 

bolsas oferecidas, graduandos, pós-graduandos, monitores bolsistas da FFLCH, professores 

ativos da rede pública e aposentados têm um desconto no valor dos cursos, que já oferecem 

um preço acessível. 

Cada turma deve ter no máximo 20 e no mínimo 10 alunos, que devem realizar duas 

avaliações ao longo do semestre letivo. Para serem aprovados e poderem cursar o nível 

posterior, devem obter uma média igual ou maior a 7 e ter no mínimo 85% de presença. 

A Cultura e Extensão da Faculdade de Letras também oferece, dentro do contexto dos 

Cursos Extracurriculares, oficinas que ocorrem durante o semestre letivo e no período das 

férias, dentre os quais: Aspectos da cultura francófona; Ateliês de Escrita  e oralidade em FLE 

a partir de gêneros textuais; Clube de leitura: literatura, cinema e outras artes; Do texto 

literário ao ensino da língua: uma imersão no imaginário em direção à aprendizagem do 

francês; e nosso curso de Escrita acadêmica Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos 

orais e escritos em francês para participação no contexto universitário. Todos eles são 

ministrados em francês por professores-monitores especialistas nos assuntos tratados.   

Os cursos atendem a uma das atividades basilares da universidade, a extensão. A 

universidade é composta por três pilares, formados pela graduação, pela pós-graduação e 

pelos cursos extracurriculares, esses últimos cumprem a missão de devolver para a 

comunidade os conhecimentos que foram produzidos na universidade. Eles têm também um 

importante papel na formação inicial e continuada de bacharéis que cursam a licenciatura ou a 

pós-graduação. Desse modo, os cursos extracurriculares contribuem para a pesquisa na área 

de ensino-aprendizagem de francês, auxiliam na formação de futuros professores e beneficiam 

a comunidade através dos saberes desenvolvidos nas pesquisas que ocorrem em seu contexto. 
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1.2. O curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos 

em francês para participação no contexto universitário e a aplicação das 

sequências didáticas 

O curso intitulado Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos 

em francês para participação no contexto universitário foi elaborado no segundo semestre de 

2014 e oferecido como um dos cursos de férias da Cultura e Extensão da Faculdade de Letras. 

Ele foi aplicado, primeiramente, como curso piloto no período de 21 de janeiro a 12 de 

fevereiro de 2015.  Nesse curso piloto, foi possível aplicar pela primeira vez as sequências 

didáticas elaboradas para o ensino dos gêneros résumé e compte-rendu
26

, além de mais dois 

gêneros escolhidos pelos alunos (apresentação oral e resumo para congresso).  

A realização do curso piloto foi importante, pois permitiu a testagem das atividades 

elaboradas, o conhecimento do público que se interessa por esse tipo de curso e a melhor 

definição dos gêneros escolhidos. Com base nesse curso piloto, reelaboramos muitas das 

atividades propostas e, sobretudo, pudemos delinear melhor os gêneros que seriam 

trabalhados, como apontamos em nossa Introdução. Sendo assim, mantivemos o gênero 

résumé e mudamos o gênero compte-rendu, trabalhado no curso piloto, para o gênero note de 

lecture. 

Também consideramos, para a escolha dos gêneros, as quatro dimensões apontadas 

pelos autores Dolz e Schneuwly (1998), segundo os autores, devemos leva-las em 

consideração no momento da escolha dos gêneros a serem trabalhados, são elas as dimensões 

psicológica, cognitiva, social e didática. Os dois gêneros escolhidos satisfazem a dimensão 

psicológica, pois se tratam de gêneros que fazem parte do interesse dos alunos, uma vez que 

lhes é solicitado em contexto acadêmico. Eles também satisfazem a dimensão cognitiva, pois 

são gêneros cuja produção é complexa e é, normalmente, requisitada aos alunos. A dimensão 

social também é abrangida na escolha dos dois gêneros trabalhados, pois eles existem no 

interior do contexto escolar e universitário e também fora dele. A dimensão didática também é 

abrangida na escolha dos gêneros résumé e note de lecture, pois o tema não é excessivamente 

cotidiano, figurando também no contexto escolar e universitário. Veremos, a seguir, os 

contextos possíveis de utilização desses dois gêneros. 

                                                             
26

 Este gênero foi trabalhado apenas na primeira versão do curso, que consideramos como piloto para a segunda 

versão, na qual coletamos nossos dados. 
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Além de estar presente na vida cotidiana, cada vez que lemos uma sinopse de filme, de 

livro etc., o gênero résumé, na França, é bastante utilizado também em contexto escolar e 

universitário. Nesse contexto, os textos desse gênero, em sua maioria, resumem artigos e 

livros. Eles são demandados, geralmente, pelos professores, para aferir um conteúdo de 

leitura. Um dos problemas que ocorre na produção desse gênero por alunos brasileiros é que, 

muitas vezes, eles não conseguem reproduzir com suas palavras o conteúdo do texto a ser 

resumido e acabam copiando trechos do texto original; outro problema é a confusão que 

fazem entre resumo e resenha, tal como é entendida no contexto brasileiro, colocando em seu 

resumo apreciações sobre o texto alvo. 

O gênero note de lecture é utilizado, na França, no contexto acadêmico e, 

consequentemente, acaba estando presente no contexto dos estudos universitários. A note de 

lecture é encontrada nas revistas acadêmicas, pois serve para que os leitores possam ter acesso 

ao que outros pesquisadores dizem de outras obras. Na universidade, esse gênero é 

geralmente pedido pelos professores, não apenas para aferir um conteúdo de leitura, como é o 

caso do résumé, mas, também, para compreender o posicionamento do aluno em relação ao 

texto/obra lidos. Na verdade, encontramos três gêneros que permitem expressar o 

posicionamento do aluno em relação ao conteúdo de leitura: o compte-rendu critique, a 

recension des écrits e a note de lecture. Dentre esses gêneros, descartamos os dois primeiros, 

pois eles circulam mais na universidade, sendo encontrados poucos exemplares em sites 

especializados. Sendo assim, optamos pela note de lecture, pois é o gênero mais encontrado 

em revistas especializadas on-line, ou seja, suscetíveis de serem consultadas pelos alunos e, 

portanto, podendo fazer parte de nosso corpus. 

Após termos optado por trabalhar com a note de lecture, propusemos uma nova edição 

do curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos em francês para 

participação no contexto universitário. Nessa nova edição do curso, que ocorreu em julho de 

2015 no período de 01 a 31, aplicamos as sequências didáticas que foram reelaboradas após a 

experiência do curso piloto, como mencionado acima, porém com os ajustes necessários 

advindos: i) da experiência no curso piloto; ii) da definição mais precisa do gênero. Vale 

ressaltar que os textos produzidos pelos alunos nessa edição compõem o corpus de nossa 

pesquisa.  

As aulas ocorreram às segundas, quartas e sextas-feiras na Faculdade de Letras da 

USP, contaram com quinze inscritos e, ao final, oito participantes efetivos, como 



64 

 

explicaremos mais a frente. O curso foi organizado em doze módulos nos quais seis gêneros 

foram trabalhados. Além dos gêneros résumé e note de lecture, previamente selecionados em 

função de nossa pesquisa, os alunos puderam escolher outros dois gêneros que circulam no 

contexto universitário e com os quais gostariam de trabalhar. Em um questionário preenchido 

por eles no primeiro dia de curso, havia algumas opções de gêneros: a apresentação oral, o 

artigo científico e o resumo para congresso. Cada aluno poderia escolher dois gêneros entre as 

opções apresentadas e/ou indicar outros que não estivessem na lista. A maioria dos 

participantes escolheu o artigo científico e a apresentação oral. Diante das escolhas dos 

alunos, a professora ministrante do curso, que fora responsável pela produção das sequências 

didáticas correspondentes aos gêneros apresentados como opção de escolha para os alunos, 

sugeriu a inclusão dos gêneros resumo para congresso e resumo de artigo científico, que 

foram trabalhados no módulo 9. O último módulo foi reservado para a apresentação oral dos 

participantes do curso. 

A tabela a seguir mostra a organização do curso em módulos. 

Módulo  Gênero  Objetivos  Dados  

1 Introdução ao 

gênero acadêmico. 

Tomar consciência da esfera dos estudos universitários e da 

esfera da carreira acadêmica (LOUSADA; DEZUTTER, 

2016). 

- Não houve 

coleta de 

dados. 

2  

 

 

Résumé 

Compreender o contexto de produção de um résumé. 

(produção inicial) 

 

- Produções 

iniciais e 

finais dos 

gêneros 

résumé e note 

de lecture; 

- Gravações 

das aulas. 

- Anotações 

sobre as 

3 Refletir sobre o ato de resumir (sumarização); identificar a 

organização interna de um résumé. 

4 Reconhecer as ideias globais de um texto; identificar e 

produzir retomadas nominais. 

(produção final) 

5  

 

Tomar consciência do contexto de produção de uma note 

de lecture. 

(produção inicial) 
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6  

Note de lecture 

Identificar as formas de apreciação em uma note de lecture. aulas. 

- sinopse. 7 Compreender a organização interna de uma note de lecture. 

8 Refletir sobre as formas de inserção de vozes nas notes de 

lecture. 

(produção final) 

9 Resumo para 

congresso e para 

artigo científico 

Identificar as características dos resumos científicos.  

 

- Não houve 

coleta de 

dados. 

10 Apresentação oral Comparar comunicações orais identificar as características 

do gênero.  

11 Artigo científico Aprender as características do artigo científico. 

12 Apresentação oral 

dos participantes 

Elaborar uma apresentação oral em francês. 

Quadro 3: Módulos e conteúdos do curso. 

 

No primeiro módulo, foi reservado um momento para explicação aos alunos sobre o 

contexto no qual nosso curso está inserido, os Cursos Extracurriculares da Cultura e Extensão, 

no qual várias pesquisas são desenvolvidas. Explicamos também que as sequências didáticas 

para trabalhar com os gêneros résumé e note de lecture faziam parte de nossa pesquisa de 

mestrado. Nesse mesmo momento, os alunos preencheram um questionário, que tinha como 

objetivo conhecê-los melhor, saber sobre seus interesses, sua relação com a língua francesa e 

sobre o motivo que os levou a realizar o curso. Eles também assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, no qual concordaram em participar de nossa pesquisa 

consentindo a análise de suas produções escritas e a gravação de suas imagens. Todos 

concordaram em participar.  

Nos módulos referentes aos gêneros résumé e note de lecture (1 ao 8), tomamos como 

base as sequências didáticas desenvolvidas para o curso piloto. Como dissemos mais acima, 

reelaboramos algumas atividades reformulando-as segundo nossa primeira experiência de 
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aplicação. Foi através dessa experiência que pudemos conhecer de fato o público que se 

interessa por nosso curso e suas expectativas em relação a ele, pudemos também identificar o 

tipo de atividade que funcionaria melhor em nosso contexto. Uma vez munidos dessas 

informações, tomamos diversas decisões, tais como: escolhemos as dimensões ensináveis de 

cada gênero com as quais iríamos trabalhar em nossas sequências didáticas; definimos o 

tamanho das produções iniciais e finais que os alunos deveriam realizar em sala; escolhemos 

os résumés e as notes de lecture pertencentes ao nosso corpus que utilizaríamos, em função de 

sua temática, nas atividades em sala; determinamos a realização em duplas das produções 

iniciais e finais dos gêneros; propusemos a utilização de atividades dinâmicas e interativas, 

que promovessem a interação entre os alunos (produção oral) e atividades com vídeos sobre 

os temas abordados em sala (compreensão oral). 

Ressaltamos, aqui, a importância do contexto no qual nosso curso se insere, bem 

como, de seu público alvo para as várias decisões que foram tomadas. Estávamos em um 

curso de férias que ocorria três vezes na semana no período da manhã, os alunos se 

inscreveram nele espontaneamente, não havia, portanto, nenhuma obrigação de que 

permanecessem até o final. Pensando em tudo isso, procuramos fazer com que nosso curso 

fosse atrativo aos participantes, para que esses permanecessem com a vontade de prosseguir, 

afinal, queríamos que o curso fornecesse instrumentos para o desenvolvimento da produção 

escrita dos alunos no contexto acadêmico, mas também, tínhamos que garantir o mínimo de 

participantes para a nossa coleta de dados.  

Os módulos finais (9 ao 12), dedicados aos gêneros artigo científico, apresentação 

oral, resumo para congresso e resumo para artigo científico, foram compostos por sequências 

didáticas elaboradas pela professora ministrante do curso
27

, como detalharemos mais a frente, 

isso porque as opções sugeridas aos alunos foram temas de pesquisa de suas iniciações 

científicas e mestrado, logo ela conhecia bem os gêneros e tinha atividades pré-elaboradas.  

Como um dos objetivos de nossa pesquisa é analisar a atuação do professor na 

aplicação das sequências didáticas, buscando descobrir se ela teve influência na produção dos 

alunos, o curso foi filmado e algumas das imagens do professor ministrante do curso, 

aplicando as atividades referentes aos oito primeiros módulos, assim como a sinopse das aulas 

registradas em vídeo serão analisadas juntamente com as produções escritas dos alunos. 

                                                             
27

 Como explicaremos mais a frente, a professora que ministrou o curso não foi a pesquisadora. 
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Descreveremos, a seguir, a professora que ministrou o curso, apresentando sua trajetória 

como profissional, bem como, suas características.  

 

  1.3. A professora ministrante do curso 

Para realizar um dos objetivos de nossa pesquisa, uma análise da atuação do professor 

e do modo como ele fez uso das atividades elaboradas para trabalhar os gêneros résumé e note 

de lecture em sala de aula, decidimos convidar um profissional que fosse experiente no 

ensino-aprendizagem do francês como língua estrangeira e que estivesse ligado, de alguma 

forma, ao tema do letramento acadêmico. Isso também facilitou a análise da atuação da 

professora e sua influência no desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. 

Escolhemos a professora Olga, cuja descrição será feita a seguir. Ressaltamos aqui que a 

identidade da professora ministrante do curso foi preservada, logo o nome aqui apresentado é 

fictício.  

A professora ministrante tem duas formações universitárias, a primeira em jornalismo, 

pela Universidade Metodista de São Paulo e a segunda em Letras com habilitação em 

português e francês, pela Universidade de São Paulo. Realizou duas iniciações científicas 

durante sua graduação em Letras, ambas na área de ensino de gêneros textuais em francês e 

sob a orientação da professora doutora Eliane Gouvêa Lousada. Foi professora assistente de 

língua portuguesa na França de outubro de 2011 a abril de 2012, após seu retorno ao Brasil, 

retomou a graduação em Letras, português-francês, e em julho de 2012 se tornou professora-

monitora de francês nos Cursos Extracurriculares oferecidos pela Cultura e Extensão da 

FFLCH-USP. Em agosto do mesmo ano, passou a integrar a equipe do Laboratório de 

Letramento Acadêmico da FFLCH-USP, da qual faz parte até hoje, oferecendo monitoria de 

escrita acadêmica em francês para alunos da graduação e da pós. Quando o curso de escrita 

acadêmica foi aplicado, em julho de 2015, Olga era mestranda pelo Programa de Estudos 

Linguísticos, Literários e Tradutológicos em francês da USP, desenvolvia um projeto sobre a 

produção de gêneros da esfera universitária em francês e continuava atuando como professora 

de francês. 

Como foi possível observar, Olga é uma professora experiente no ensino da língua 

francesa e que desenvolvia um projeto de mestrado cujo tema está diretamente ligado ao curso 

oferecido.  
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1.4. Os participantes do curso 

O curso de escrita acadêmica teve quinze inscritos: desses alunos, quatro não 

participaram de nenhuma aula
28

 e onze frequentaram o curso durante as duas primeiras 

semanas; nas duas últimas semanas tivemos apenas oito participantes. Os onze participantes 

preencheram um questionário no primeiro módulo do curso, como informamos no subitem 

1.2., seu objetivo era nos permitir conhecer melhor os estudantes, bem como, seus interesses 

em relação à língua francesa e o motivo que os levou a realizar o curso. 

O grupo era composto por graduandos e pós-graduandos de diferentes áreas, eram 

elas: Letras, História, Psicologia, Direito, Artes e Rádio e TV. Dos onze participantes, dez 

tinham vínculo com a Universidade de São Paulo, seja como aluno ou funcionário. A faixa 

etária dos alunos era variada, o mais novo tinha 20 anos e o mais velho tinha 59. Dentre os 

participantes, a maioria dominava outra língua estrangeira como inglês, espanhol e italiano. 

Descreveremos, a seguir, os onze participantes do curso; lembramos que a identidade de todos 

os participantes foi preservada, logo os nomes apresentados são fictícios. As informações 

abaixo foram coletadas por meio de um questionário, portanto, nas apresentações que seguem 

optamos por “relatar” o que disseram os alunos. 

Lucas, 29 anos, era estudante de graduação em Letras com habilitação em português-

francês e realizava uma Iniciação Científica na área de Estudos literários em francês na época 

em que realizou o curso de escrita acadêmica. Ele afirmou gostar de escrever em português e 

em francês e que já produziu gêneros da esfera universitária em língua francesa, como 

análises de obras, resenhas e trabalhos finais de disciplinas. Ele realizaria um intercâmbio no 

segundo semestre de 2015 para um país francófono, o que o teria motivado a realizar o curso 

de escrita acadêmica, pois acreditava que ele poderia auxiliá-lo na produção escrita dos 

trabalhos acadêmicos que precisaria realizar durante seu intercâmbio. Lucas participou de 

nosso curso piloto e diante da possibilidade de realizar o intercâmbio para um país 

francófono, decidiu realizar o curso mais uma vez.  

Luíza, 57 anos, é formada em Letras com habilitação em português e francês pela USP 

e realizava um pós-doutorado pela mesma universidade na área de Estudos literários em 

francês na época em que realizou o curso. Ela afirmou gostar de escrever em português e em 

                                                             
28

 O fato de se inscrever em um curso e não estar presente em nenhuma aula não é algo surpreendente nos cursos 

extracurriculares de francês, já que, muitas vezes, os alunos têm bolsa total ou parcial e não perdem muito com o 

não prosseguimento do curso. Além disso, muitas vezes, os alunos trocam de turma. Portanto, esse fato não nos 

surpreendeu. 
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francês e que já produziu gêneros da esfera universitária em língua francesa; ainda segundo 

ela, por conta de seu pós-doutorado precisava escrever artigos e capítulos de livros nesse 

idioma. Luíza diz ter decidido realizar o curso de escrita acadêmica para aprimorar sua 

produção escrita em francês, bem como, a comunicação oral no idioma, já que precisava 

realizar apresentações orais de sua pesquisa em congressos internacionais.  

Adriana, 59 anos, é formada em Psicologia e realizava um pós-doutorado em sua área 

de formação no período em que o curso foi ministrado, além disso, era funcionária da 

Faculdade de Educação da USP. Adriana diz gostar de escrever em português e em francês, 

ela não precisava produzir textos escritos da esfera universitária em língua francesa, mas por 

conta de sua pesquisa, precisava realizar apresentações orais em língua francesa e iria se 

apresentar, em novembro de 2015, em um congresso na França.  

Cecília, 24 anos, era graduanda em Letras português-francês pela USP e realizava uma 

Iniciação Científica na área de Estudos linguísticos em francês. Ela assegurou gostar de 

escrever em português e em francês e que e já produziu gêneros acadêmicos em língua 

francesa no Brasil e na França, onde realizou um intercâmbio. Os gêneros já produzidos 

foram artigos científicos, resenhas, sínteses e dossiês. Cecília decidiu realizar o curso de 

escrita acadêmica, pois precisava escrever textos em francês nas disciplinas da graduação e 

porque se interessava pelo ensino da língua francesa.  

Miguel, 20 anos, também era graduando em Letras com habilitação em português e 

francês pela USP e realizava Iniciação Científica na área de literatura brasileira. Ele alegou 

gostar de escrever em português e em francês e que precisava, assim como, já havia produzido 

gêneros da esfera universitária em francês, como trabalhos de análises literárias e resumos. 

Miguel realizaria um intercâmbio no segundo semestre de 2015 para um país francófono e 

afirmou que isso o motivara a fazer o curso de escrita acadêmica.  

Maria, 26 anos de idade, é formada em Direito e era aluna de graduação em História 

pela USP. Ela afirmou gostar de produzir textos em português, mas que não precisava e não 

gostava de produzi-los em francês. Disse que decidiu realizar o curso de escrita acadêmica 

porque prestaria uma prova de línguas (TCF) no mês de agosto e porque queria melhorar sua 

produção escrita em língua francesa. Maria foi um dos três participantes que abandou o curso 

após duas semanas, ela enviou um e-mail para a professora ministrante justificando a sua 

saída, a participante afirmou que decidiu realizar a prova de francês (TCF) apenas no ano 

seguinte e que, portanto, decidiu abandonar o curso. 
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Alice, 40 anos, é formada em Artes (Educação Artística) e realizava um mestrado em 

sua área de formação, ela não tinha nenhum vínculo com a Universidade de São Paulo. 

Afirmou gostar de escrever em português e em francês e que produzia textos acadêmicos em 

língua francesa, como resumos e comentários acadêmicos, sobretudo por conta de seu 

mestrado. Alice disse que decidiu fazer o curso de escrita acadêmica para aprender sobre a 

estrutura e as especificidades dos textos em francês.  

Giovane, 26 anos de idade, é formado em Letras português-francês pela USP e 

realizava, no período em que o curso fora ministrado, um mestrado na área de Estudos 

literários em francês pela mesma universidade. Ele declarou gostar de escrever em português, 

mas que não gostava de fazê-lo em francês, no entanto precisava produzir textos da esfera dos 

estudos universitários e da carreira acadêmica em língua francesa, como o artigo científico. 

Giovane afirmou ter decidido realizar o curso porque conhecia a qualidade dos Cursos 

Extracurriculares de francês, bem como, a qualidade de seus professores-monitores. Ele é um 

dos participantes que abandonou o curso. Assim como a participante Maria, ele justificou sua 

saída, afirmando não poder continuar devido ao seu trabalho. 

Isabel, 56 anos, era aluna de graduação em Letras, português-francês, na Universidade 

de São Paulo e realizava uma pós-graduação. A participante já tinha uma formação superior 

no período em que o curso foi ministrado. Isabel afirmou não gostar de escrever nem em 

português e nem em francês. Ela retomou a graduação em Letras em 2015, esteve afastada por 

dois anos, e diz que devido à graduação precisou produzir provas em língua francesa. Isabel 

decidiu seguir o curso de escrita acadêmica com o objetivo de desenvolver as capacidades 

necessárias para entender e produzir os gêneros em francês de maneira adequada.  

Laura, 21 anos, era estudante de graduação em História pela USP. Ela afirmou gostar 

de escrever em português e em francês, mas que não precisava produzir textos escritos em 

língua francesa, apesar de já ter produzido resumos nesse idioma. Laura realizaria um 

intercâmbio para um país francófono no segundo semestre de 2015 e decidiu fazer o curso 

para ter menos dificuldades em seu intercâmbio. Ela é a terceira participante que abandou o 

curso, mas ao contrário dos outros dois colegas não justificou sua saída. 

Pilar, 29 anos, é formada em Rádio e TV e cursava, durante o período em que o curso 

fora ministrado, a graduação em Letras com habilitação em português e francês pela 

Universidade de São Paulo. Ela afirmou que precisava produzir textos escritos em francês, 

como provas da universidade, dossiês e e-mails. Pilar também realizaria um intercâmbio para 
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um país francófono no segundo semestre de 2015 e decidiu fazer o curso de escrita acadêmica 

para se preparar para ele. 

 

  2. Etapas da pesquisa e coleta de dados 

 

Nesta seção, apresentaremos as etapas de nossa pesquisa, assim como, os critérios 

utilizados para a escolha dos gêneros résumé e note de lecture e para a seleção do corpus 

utilizado para a elaboração dos modelos didáticos dos respectivos gêneros. Por fim, 

mostraremos como selecionamos os textos produzidos pelos alunos para análise. 

Exporemos, a seguir, as etapas de nossa pesquisa, bem como, o material coletado em 

cada uma delas. 

A primeira etapa consistiu em analisar textos do gênero résumé e note de lecture para 

elaborar o modelo didático de cada um deles. Para essa etapa, coletamos 20 textos de cada 

gênero, que foram analisados segundo o modelo de análise de textos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (Bronckart, 1999). Além de nossa análise, no caso do résumé, consultamos o 

que dizem os especialistas sobre ele, a partir de todas as informações obtidas, foi possível 

construir os modelos didáticos de cada gênero.  

Na segunda etapa de nossa pesquisa, selecionamos, tendo em vista nosso público alvo e 

nossos objetivos de ensino, as dimensões ensináveis de cada gênero com as quais gostaríamos 

de trabalhar em nosso curso de escrita acadêmica. Uma vez feita a seleção, elaboramos duas 

sequências didáticas visando a ensiná-las.  

Na terceira e última etapa, realizamos a aplicação de nossas sequências didáticas no 

curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos em francês para 

participação no contexto universitário. Coletamos, nessa etapa, as produções iniciais e finais 

dos gêneros résumé e note de lecture realizadas pelos participantes do curso, além disso, as 

aulas dos 8 módulos referentes aos gêneros em questão foram gravadas e acompanhadas pela 

pesquisadora, que realizou anotações sobre elas. Junto a todos esses elementos, acrescentamos 

a sinopse, uma descrição minuciosa do que ocorreu nas aulas. Essa descrição foi efetuada a 

partir das gravações das aulas e contém a indicação de quais partes dos vídeos foram 

analisadas. Esses três elementos (os vídeos, as anotações das aulas e a sinopse) nos deram 
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informações sobre a atuação do professor em sala e se ela influenciou ou não as produções 

dos alunos. 

Apresentamos, a seguir, um quadro síntese com as etapas da pesquisa e os dados 

coletados: 

 

Etapas 

da 

pesquisa 

Descrição das ações Material coletado/ Material de 

base  

1ª  Análise de textos do gênero 
résumé e note de lecture; 

 Elaboração dos modelos 
didáticos (MD) dos gêneros 

propostos a partir de todos 

os textos coletados. 

 20 résumés e 20 notes de 
lecture; 

 Livros especializados na 
produção de gêneros em 

francês. 

  

2ª 

  
 Produção de sequências 

didáticas sobre cada um dos 

dois gêneros: 

          - SD résumé: 33 atividades 

          - SD note de lecture: 41 

atividades 

  

  3 résumés do corpus fizeram 

parte das atividades dos 

módulos que trabalharam 

esse gênero; 

 6 notes de lecture do corpus 
fizeram parte das atividades 

dos módulos que trabalharam 

esse gênero. 

        3ª 

  

  

 Aplicação das sequências 
didáticas desenvolvidas em 

um curso de escrita 

acadêmica. 

  

 Textos produzidos pelos 
alunos do curso (produções 

iniciais e finais de cada um 

dos dois gêneros 

trabalhados): 

- 7 PI e 10 PF do gênero résumé 

- 12 PI e 7 PF do gênero note de 

lecture 

 

 Gravações das aulas: 27 
horas 

 Anotações das aulas: 
anotações dos 8 módulos 

 Sinopse: descrição de cada 

uma das 8 aulas 

 Transcrição de partes 
selecionadas dos 8 módulos. 

  

Quadro 4: Síntese das etapas da pesquisa e da coleta de dados 
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2.1. Levantamento e seleção do corpus para a elaboração dos respectivos 

modelos didáticos 

Para a elaboração dos modelos didáticos dos gêneros résumé e note de lecture, 

buscamos textos empíricos dos dois gêneros em três tipos de suportes virtuais diferentes: sites 

de venda de livros que apresentavam résumés das obras, sites de auxílio a estudantes que 

continham résumés de obras literárias e sites de revistas acadêmicas que apresentavam notes 

de lecture de obras recém-publicadas. 

Para selecionar os résumés que compõem nosso corpus, decidimos buscar textos do 

gênero em sites de livrarias e de resumos de obras literárias. Essa escolha se deu, pois 

queríamos trabalhar com o processo de sumarização de livros, tarefa normalmente requisitada 

aos alunos em contexto universitário, no entanto além da dificuldade de ter acesso à résumés 

produzidos por alunos francófonos em contexto universitário, queríamos nos aproximar dos 

tipos de résumés aos quais os alunos têm acesso. Levando em consideração, portanto, o 

público alvo de nossa pesquisa e nosso objetivo de trabalhar com o processo de sumarização, 

nos voltamos aos résumés produzidos na mídia, mais especificamente na Internet, isso porque 

esse é um meio acessível ao qual, normalmente, os alunos recorrem quando querem sanar 

possíveis dúvidas e, também, porque é aí que eles vão encontrar, de maneira mais fácil, 

exemplos do gênero résumé. Escolhemos os sites Canopé, Le petit littéraire e Babelio, que 

serão contextualizados a seguir, pois, justamente, eram os sites mais consultados pelos alunos 

que consultamos.  

Canopé é uma rede de criação e de acompanhamento pedagógico que funciona sob a 

tutela do Ministério da educação nacional francês, do ensino superior e da pesquisa. O site 

edita recursos pedagógicos de diferentes mídias, segundo as necessidades da comunidade 

científica. O diretor geral do site, Jean-Marc Merriaux, afirma que a missão fundadora do 

Canopé é: “reforçar a ação da comunidade educativa favorecendo o sucesso dos alunos [...]”
29

 

(tradução nossa). 

Le petit littéraire é um site de résumés e de análises literárias, ele é editado por 

Éditions Lemaitre e propõe várias análises de livros, résumés detalhados de obras, 

                                                             
29

 Informações retiradas de: https://www.reseau-canope.fr/qui-sommes-nous.html 

https://www.reseau-canope.fr/qui-sommes-nous.html


74 

 

questionários de leitura e comentários. Todos os documentos são elaborados com o objetivo 

de ajudar estudantes a se preparar para o BAC francês e para outras avaliações
30

. 

Babelio foi criado em 2007 por três amantes de livros e funciona como uma rede 

social voltada para os livros e para os leitores, na qual é possível organizar uma biblioteca on-

line, obter e dar informações sobre obras, dividir e trocar suas preferências e opiniões 

literárias com outros leitores
31

. 

Selecionamos 20 résumés, 7 do site Canopé, 6 do site Le petit littéraire e 7 do site 

Babelio. Mais uma vez nosso contexto de pesquisa foi fundamental para nossa escolha: 

selecionamos os résumés levando em consideração nosso principal público alvo para o curso 

de escrita acadêmica, alunos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Selecionamos, então, résumés de livros cujos temas estavam ligados à literatura, às ciências 

humanas, às ciências sociais e à didática. Pensando em nosso público, justamente por já 

termos tido uma experiência piloto com o curso, pudemos escolher os résumés dos livros que 

nos pareceram que interessariam mais os alunos.  

Para encontrar textos do gênero note de lecture, concentramos nossa busca em 

números recentes, dos últimos quatro anos a partir de 2011, de revistas científicas 

pertencentes ao meio acadêmico, produzidas em língua francesa. Escolhemos quatro revistas, 

que descreveremos a seguir, são elas: Voix plurielles, Le français à l’université, Politix e 

Lidil.  

A revista Voix plurielles pertence à Associação de professores de francês das 

Universidades e Colégios canadenses e tem publicação semestral, normalmente, é publicada 

em setembro e maio e há uma alternância entre números temáticos e números de interesse 

geral. Nela, são publicados artigos, compte-rendus
32

 e notas de pesquisa literárias, 

linguísticas, culturais e pedagógicas. Os autores publicados na revista são ou tornam-se 

membros da Associação
33

. 

                                                             
30

 Informações retiradas de: https://www.lepetitlitteraire.fr/ 
31

 Informações retiradas de: http://www.babelio.com/ 
32

 Temos, aqui, mais um exemplo de como esses gêneros (compte-rendu, compte-rendu critique, fiche de lecture, 

recension, note de lecture) têm características e nomenclatura maleáveis e contornos fluídos. Da maneira como 

ele aparece nessa revista, poderíamos perfeitamente chamá-lo de note de lecture. Isso atesta, mais uma vez, que 

eles formam um contínuo de gêneros que vai do mais presente na esfera da mídia ao mais presente no contexto 

acadêmico. 
33 Informações retiradas de: http://www.utm.utoronto.ca/~micheluc/voix.htm 

https://www.lepetitlitteraire.fr/
http://www.babelio.com/
http://www.utm.utoronto.ca/~micheluc/voix.htm
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Le français à l’université é um boletim editado pela Agência universitária da 

Francofonia, que tem publicação trimestral, nas quais se encontram artigos e notes de lecture 

voltados a professores e pesquisadores dos departamentos de estudos franceses, das filiais 

francófonas, dos centros de língua e dos centros de estudos e de pesquisas sobre a 

francofonia
34

.  

A revista Politix tem vinte anos e é publicada trimestralmente, apresentando artigos e 

notes de lecture da área de ciências sociais. Essa revista é alimentada por pesquisadores e 

universitários e tem como objetivo difundir os trabalhos universitários elaborados na área, 

permitindo assim que jovens autores apresentem os resultados de suas pesquisas
35

.  

Lidil é uma revista de linguística e de didática das línguas que tem publicação 

semestral, em junho e dezembro. Nela, são publicados artigos, notes de lecture e trabalhos de 

pesquisadores sobre a linguística e a sociolinguística, a aprendizagem e a aquisição da 

linguagem, a didática das línguas, o tratamento automático das línguas e as tecnologias da 

informação e da comunicação para a educação (TICE)
36

.  

Decidimos trabalhar com essas quatro revistas, selecionando cinco notes de lecture em 

cada uma delas, compondo assim um corpus de 20 textos. Nossa escolha pelas revistas e pelos 

textos levou em consideração suas áreas de concentração, que são a literatura, as ciências 

humanas, as ciências sociais e a didática, isso porque essas são áreas próximas dos alunos da 

FFLCH, principal público alvo de nossa pesquisa. Também procuramos revistas cujo acesso é 

on-line e livre, já que existem sites em que os artigos são pagos, e que possuem a seção “notes 

de lecture”, já que nem todas as revistas acadêmicas possuem essa seção. Além disso, como já 

dissemos, para a escolha dos textos, levamos em conta, sobretudo, as temáticas abordadas, 

baseando-nos no que conhecíamos do público-alvo, depois da experiência com o curso piloto.  

Os 20 résumés e as 20 notes de lecture foram analisados conforme o modelo de 

análise textual do Interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999), o que nos permitiu 

propor o modelo didático (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) de cada gênero, a partir dos quais 

elaboramos as sequências didáticas que foram aplicadas no curso de escrita acadêmica. 

Baseamo-nos, também, em livros escritos por especialistas nos gêneros, de forma a identificar 

e compreender melhor as características do résumé e, de certa forma, também da note de 

                                                             
34

 Informações retiradas de: http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=71 
35

 Informações retiradas de: http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-politix.htm 
36

 Informações retiradas de: http://lidil.revues.org/ 

http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=71
http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-politix.htm
http://lidil.revues.org/
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lecture. Com base em nossas análises, com a consulta a esses livros e com o conhecimento 

que tínhamos do público-alvo do curso, pudemos identificar quais eram as dimensões 

ensináveis dos gêneros com as quais queríamos trabalhar. Nossas escolhas serão apresentadas 

no capítulo Modelo Didático. 

 

2.2. Seleção do corpus de produções dos alunos 

Ao longo do curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos 

em francês para participação no contexto universitário, os alunos produziram, em sala de 

aula, textos dos dois gêneros analisados. Mostramos na tabela a seguir quais textos foram 

produzidos por cada aluno. 

 

 

ALUNOS 

 

RÉSUMÉ 

 

NOTE DE LECTURE 

 

Produção 

Inicial  

(03/07/15) 

Produção 

Final  

(08/07/15) 

Produção 

Inicial 1 

(13/07/15) 

Produção 

Inicial 2 

(15/07/15) 

Produção 

Final 

(22/07/15) 

Adriana  X  X X 

Alice   X X  

Cecília X X X X X 

Giovane X X    

Isabel X X X  X 

Laura X X    

Lucas  X X X X 

Luíza  X X X X 

Maria X X    

Miguel X X  X X 

Pilar X X  X X 

Quadro 5: Os alunos e as produções realizadas 
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A seguir, explicaremos o que havíamos programado para a realização das produções 

pelos alunos, bem como, o modo como elas de fato se deram, destacando os imprevistos 

responsáveis pelas mudanças realizadas no corpus de textos produzidos pelos alunos. 

Inicialmente, decidimos que os alunos realizariam as produções iniciais e finais dos 

dois gêneros em duplas, a escolha se deu em função da configuração do curso de escrita 

acadêmica. Estávamos em um curso de férias, que ocorreria 3 vezes na semana no período da 

manhã e cuja carga de leitura e de produção textual era grande. Tendo tudo isso em vista e 

sabendo que nos encontrávamos no campo do ensino de língua estrangeira, achamos melhor 

que os participantes pudessem trabalhar com os colegas, assim poderiam discutir os temas, 

trocar ideias e, a nosso ver, a tarefa de produção seria menos cansativa. Na produção inicial e 

final do résumé tivemos as seguintes duplas:  

 

Résumé 

Produção 

Inicial 

Cecília e 

Giovane 

Pilar e 

Isabel 

Maria e 

Laura 

 

Miguel  

Produção  

Final 

Cecília e 

Giovane 

Pilar e 

Isabel 

Maria e 

Laura 

Miguel e 

Lucas 

Luiza e 

Adriana 

 

Quadro 6: Os alunos e as produções do résumé 

 

Como é possível observar na tabela acima, o aluno Miguel realizou a produção inicial 

sozinho, pois os alunos estavam em número ímpar, já a produção final foi realizada com o 

aluno Lucas, esse estava em sua primeira aula, no entanto esse aluno realizou o curso piloto e 

tinha conhecimentos provenientes dessa experiência. Também podemos observar a presença 

de duas alunas que não estavam na produção inicial, Luiza e Adriana, as duas estavam 

ausentes nos módulos 1 e 2, participando, portanto, de apenas dois dos três módulos do 

gênero résumé.  
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Para as produções inicial e final do gênero note de lecture, nosso objetivo era o de 

manter as duplas, no entanto, tivemos alguns imprevistos que iremos pontuar a seguir. A 

produção inicial do gênero deveria ocorrer no módulo 5, esse, por sua vez, deveria ser 

realizado integralmente no dia 13/07/15. Entretanto, calculamos mal o tempo, a correção dos 

exercícios de gramática e a atividade de entrega dos textos produzidos na aula anterior 

tomaram mais tempo do que havíamos previsto; depois dessas atividades os alunos realizaram 

a produção inicial da note de lecture e, no restante da aula, só tivemos tempo para as 

atividades 1 e 2 do módulo
37

.  Além desse imprevisto, tivemos que lidar com outro: a única 

dupla que estava presente era Luíza e Adriana, os alunos Giovane, Pilar, Miguel e a dupla 

Maria e Laura faltaram, além disso, a aluna Alice não tinha uma dupla, pois havia faltado nas 

produções inicial e final do résumé. Diante disso, os alunos presentes realizaram a produção 

inicial 1 individualmente, inclusive Luíza e Adriana, que não quiseram realizar a produção 

em dupla. Na presença desses imprevistos, decidimos propor na aula seguinte (15/07/15) uma 

produção inicial 2
38

 do gênero note de lecture, esperando que as duplas estivessem presentes, 

e a continuação e finalização do módulo 5.  

No entanto, os alunos Giovane, Isabel e a dupla Maria e Laura não estavam presentes 

na aula; decidimos, portanto, realizar a produção inicial 2 também individualmente
39

. 

Consideramos a produção inicial 1 da note de lecture como primeira produção dos alunos 

que estavam presentes no dia 13/07/15, são eles: Cecília, Isabel, Luíza, Lucas, Adriana e 

Alice. Já a produção inicial 2 será considerada como primeira produção para os alunos que 

não estavam presentes no dia 13/07, mas apenas no dia 15/07, são eles: Miguel e Pilar. 

Vejamos a tabela a seguir: 

 

 

 

                                                             
37

 As atividades 1 e 2 do módulo 5 não revelavam muitas informações sobre o gênero, além das que todos já 

sabiam ou ouviram durante as aulas sobre o résumé nas quais o tema note de lecture apareceu.  
38

 Como não havíamos iniciado o trabalho efetivo com o gênero note de lecture (sendo assim, os alunos tinham 

apenas os seus conhecimentos sobre o gênero) e as duplas não estavam em sua integralidade, não havia problema 

em nossa decisão, consideraríamos os textos produzidos no dia 15/07 como as produções iniciais que seriam 

analisadas por nós.  
39

 Os imprevistos que tivemos nos levam às reflexões sobre os conflitos, impedimentos e dificuldades 

relacionadas ao trabalho docente, também foco de pesquisa do grupo ALTER-AGE-CNPq. No entanto, não 

abordaremos essa questão, por não ser o foco de nossa dissertação. 
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Note de lecture 

Produção 

Inicial 1 

Cecília Isabel  Lucas  Luíza Adriana Alice 

Produção 

Inicial 2 

  Pilar  Miguel    

Produção 

Final 

Cecília Isabel Pilar Lucas Miguel Luíza Adriana  

Quadro 7: Os alunos e as produções da note de lecture 

 

Nas tabelas abaixo, apresentamos os alunos cujas produções iniciais e finais de cada 

gênero foram analisadas com o objetivo de verificar se houve o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem. 

 

Desenvolvimento do RÉSUMÉ 

Produção Inicial  

e 

Produção Final 

Miguel e 

Lucas 

Cecília e  

Giovane 

Pilar e 

Isabel 

Maria e  

Laura 

 

Quadro 8: Os alunos cujos résumés serão analisados 

 

 

Desenvolvimento da NOTE DE LECTURE 

Produção 

Inicial 1/ 2 

e 

Produção 

Final 

 

 

Cecília 

 

 

 

 

 

Pilar 

 

 

Lucas 

 

 

Miguel  

 

 

Luíza 

 

 

Adriana 

Quadro 9: Os alunos cujas notes de lecture serão analisadas 
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Para a análise do desenvolvimento da note de lecture, como vemos na tabela acima, 

não consideramos duas alunas, Isabel e Alice, a primeira, pois apesar de ter produzido a 

produção inicial 1, não tivemos acesso ao seu texto, tentamos entrar em contato com a aluna 

depois do curso, mas não obtivemos resposta, desse modo não poderíamos analisar o seu 

desenvolvimento. A aluna Alice, por sua vez, não realizou a produção final, portanto não 

poderíamos analisar seu desenvolvimento.  

Na última tabela, apresentamos os alunos cujas produções de cada gênero foram 

analisadas visando a estudar se houve o desenvolvimento de capacidades transversais, ou seja, 

capacidades desenvolvidas com as atividades para o gênero résumé que foram transferidas 

para o gênero note de lecture. 

 

Desenvolvimento do RÉSUMÉ para a NOTE DE LECTURE 

Miguel Lucas Cecília Pilar 

Quadro 10: Os alunos cujos résumés e as notes de lecture serão analisados 

transversalmente 

 

Como Alice não realizou as produções inicial e final do gênero résumé e a produção 

final do gênero note de lecture, seus textos não serão analisados em nossa pesquisa. Como 

não tivemos acesso à produção inicial 1 da note de lecture da aluna Isabel, não poderemos 

analisar o desenvolvimento transversal de suas produções, do résumé para a note de lecture. 

Como as alunas Luiza e Adriana não realizaram a produção inicial do résumé e sua produção 

final do gênero não tem características de um résumé, também não poderemos analisar se 

houve desenvolvimento transversal de capacidades de linguagem. 

Além dos textos dos alunos, temos 27 horas de gravação, correspondentes aos oito 

primeiros módulos do curso. A partir dos vídeos, realizamos uma sinopse com a descrição de 

tudo o que ocorreu em cada aula, bem como o material utilizado e mudanças realizadas na 

sequência didática pela professora. Nossa sinopse foi usada para a análise da atuação da 

professora na aplicação das sequências didáticas e pode ser consultada em nossos anexos, já 

os vídeos estão disponíveis para consulta. Além disso, transcrevemos alguns trechos que 

foram selecionados em função da sinopse.  
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 3. Procedimento de análise dos dados 

 

Para a elaboração dos modelos didáticos dos gêneros résumé e note de lecture, textos 

dos dois gêneros foram analisados, conforme o modelo de análise do Interacionismo 

Sociodiscursivo (Bronckart, 1999), e especialistas nesses gêneros foram consultados. 

Apresentaremos a seguir um quadro com os procedimentos de análise utilizados. 

 

 

Contexto Físico e 

Sociossubjetivo 

 

Contexto de produção 

O enunciador e os destinatários dos 

textos; o objetivo dos textos; o lugar 

social de produção. 

 

Arquitetura 

Textual 

Infraestrutura geral do 

texto 

O plano global dos conteúdos temáticos; 

tipos de discurso; sequências. 

Mecanismos de 

textualização 

Conexão; coesão nominal; coesão 

verbal. 

Mecanismos 

enunciativos 

Modalizações; vozes. 

Quadro 11: Procedimentos de análise 

 

As categorias acima já foram explicadas no capítulo de Pressupostos Teóricos. Esses 

procedimentos serviram tanto para a elaboração dos modelos didáticos, quanto para a análise 

das produções dos alunos. Os modelos didáticos resultantes das análises dos dois gêneros 

serão apresentados no capítulo seguinte, juntamente com as sequências didáticas elaboradas 

para trabalhá-los.  

 

4. Credibilidade e aspectos éticos 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo-interpretativo e tem como base o quadro teórico 

metodológico do Interacionismo sociodiscursivo (ISD), tal como proposto por Bronckart 

(1999).  
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A credibilidade de nossa pesquisa está no fato de nos pautarmos em um método de 

análise e em uma abordagem teórico-metodológica bem estruturados no meio científico, o 

Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 1999). Outro ponto que confere 

credibilidade à nossa pesquisa é o fato de os participantes envolvidos terem recebido todos os 

esclarecimentos referentes à sua participação e terem tido a possibilidade de aceitar ou não 

participar dela, através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido entregue 

no primeiro dia do curso. Esse termo de consentimento encontra-se disponível nos anexos. 

Além disso, procuramos garantir um maior distanciamento entre os dados produzidos 

e as análises. Para tanto, procuramos propor que outra professora fizesse a aplicação das 

sequências didáticas, sobretudo porque pretendíamos analisar as intervenções da professora 

na aula e, consequentemente, nas produções dos alunos. Diante desse tipo de análise, 

julgamos mais prudente que os dados analisados não incluíssem a atuação da pesquisadora 

enquanto professora do curso. 

 Finalmente, vale ressaltar que a pesquisa passou por várias instâncias de avaliação por 

pares, desde o próprio exame de qualificação, até apresentações orais em congressos e para o 

grupo de pesquisa. 
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Capítulo III – Modelos didáticos dos gêneros e Sequências 

didáticas elaboradas 

 

Neste capítulo, apresentaremos os modelos didáticos dos gêneros résumé e note de 

lecture. Apresentaremos também as sequências didáticas elaboradas para ensiná-los. 

Esperamos assim, responder a duas de nossas perguntas de pesquisa: i) Qual o modelo 

didático do gênero résumé e do gênero note de lecture? ii) Quais sequências didáticas podem 

ser elaboradas para que os alunos desenvolvam as capacidades de linguagem necessárias para 

a produção desses gêneros?  

Inicialmente, exporemos os modelos didáticos que elaboramos, começando pelos 

resultados obtidos com a análise do contexto físico e sociossubjetivo e terminando com 

aqueles referentes à arquitetura interna dos textos, apresentando a infraestrutura geral do 

texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Por fim, exporemos 

algumas das atividades de nossas sequências didáticas, deixando claro as dimensões 

ensináveis com as quais escolhemos trabalhar no curso Gêneros textuais acadêmicos: 

produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto universitário.  

 

1. O modelo didático do gênero résumé  

 

Nesta seção, apresentaremos o modelo didático do gênero résumé. Daremos início a 

nossa exposição com a apresentação de um quadro síntese com as principais características do 

gênero, em seguida, explicaremos detalhadamente tal quadro abordando, primeiro, o contexto 

de produção e passando, em seguida, para a arquitetura interna dos textos.  

 

1.1. Quadro síntese do modelo didático – résumé 

Como é possível verificar em nosso quadro síntese, o modelo didático do gênero 

résumé foi elaborado a partir das características que identificamos, segundo o modelo de 

análise de textos do ISD, a partir de um número específico de textos do gênero; mas também, 

de um levantamento de características já apresentadas por especialistas do gênero 
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(CHARNET; ROBIN-NIPI, 1997; COTENTIN-REY, 1995). Como apontamos em nosso 

capítulo de Pressupostos teóricos, para chegarmos ao modelo didático de um gênero é 

necessário analisar um número considerável de textos desse gênero, fazer um levantamento 

das características já apresentadas por especialistas e consultar os produtores de textos do 

gênero em questão, quando isso for possível (BUENO, 2009, sp.). Para elaborar o MD, 

analisamos 20 résumés e consultamos especialistas do gênero.  

Como dissemos em nosso capítulo de Metodologia, os 20 textos de nosso corpus 

foram selecionados a partir do que encontramos nas práticas sociais, ou seja, em sites de 

livrarias e de resumos de obras literárias. Como nosso objetivo era o de trabalhar com 

résumés de livros, tarefa comum em contexto universitário, optamos por procurar esses textos 

em sites que os alunos universitários geralmente consultam ao pesquisar resumos de livros. 

Outra opção poderia ter sido solicitar résumés produzidos por alunos em contexto 

universitário francófono. No entanto, pareceu-nos que isso resultaria em um corpus um pouco 

artificial, além de difícil acesso, já que os alunos podem não dominar completamente o gênero 

résumé e também poderiam não querer disponibilizar esses textos. Por outro lado, utilizar os 

résumés encontrados em sites de livrarias e de resumos de obras literárias pareceu-nos 

importante para aproximar mais o corpus do que os alunos podem encontrar ao fazer esse tipo 

de busca. Além disso, é importante ressaltar que nosso objetivo principal era contribuir para o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem (de ação, discursivas e linguístico-discursivas) 

dos alunos que os permitissem elaborar résumés nas mais variadas situações de produção. 

Portanto, não nos interessava que os alunos aprendessem uma forma fixa de résumé, quer seja 

o proposto pelos especialistas ou um tipo de résumé específico solicitado por um professor, 

mas que aprendessem o processo de sumarização e fizessem a adaptação necessária de seu 

résumé ao contexto de produção exigido nas diferentes situações. Dessa forma, eles seriam 

mais autônomos para a produção desse gênero independentemente do contexto em que é 

produzido, já que, tendo desenvolvido tais capacidades, os alunos poderiam se adaptar aos 

diferentes contextos no momento da produção. 

Nos baseando nos aspectos acima, fizemos escolhas “didáticas”, procurando focalizar 

no que os alunos deveriam aprender para saírem-se bem em variadas situações de produção. 

Sendo assim, para elaborarmos nosso MD, consultamos o que dizem os especialistas sobre o 

gênero, mas também analisamos os résumés encontrados nas práticas sociais (sites de livrarias 

e de resumos de obras literárias). Disso resulta que nosso MD apresenta às vezes 

características diferentes, segundo o tipo de résumé. Porém, ao elaborarmos a SD, utilizamos 
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apenas os résumés encontrados nas práticas sociais e, portanto, optamos por nos ater às 

características comuns encontradas e descartamos características que diziam respeito apenas 

ao que preconizam os especialistas. Essas escolhas didáticas estão detalhadas na seção: As 

dimensões ensináveis trabalhadas.  

Apresentaremos, agora, o quadro síntese com as características do gênero résumé, 

ilustrando, assim, o modelo didático do gênero.  

Contexto Físico e Sociossubjetivo 

Nossa análise dos résumés em sites de 

livrarias e de résumés de obras 

O que dizem os especialistas 

- objetivo: apresentar o livro (o assunto tratado, 

o conteúdo, os temas e etc.) sem emitir opinião 

sobre ele. 

 

- enunciador: alguém que trabalha para o site e 

que tem certo conhecimento sobre as obras 

resumidas. 

 

- destinatário: alunos, professores, leitores 

interessados nos livros resumidos. 

- objetivo: fazer a contração de um texto sem 

apresentar um ponto de vista sobre ele 

(COTENTIN-REY, p. 6, 1995). 

 

- enunciador: um estudante ou alguém que 

passará por um exame ou concurso 

(COTENTIN-REY, p. 6, 1995). 

 

- destinatário: um examinador ou um 

professor (COTENTIN-REY, p. 6, 1995). 

 

 

Infraestrutura geral do texto 

 Nossa análise dos résumés em sites 

de livrarias e de résumés de obras 
O que dizem os especialistas 

Plano global - tem-se primeiro o título do livro a 

ser resumido, abaixo do título, tem-

se o nome do autor do livro. Há uma 

imagem da capa da obra (do lado do 

résumé ou antes dele) e o texto em si, 

normalmente curto, de 1 a 2 

parágrafos. O título résumé aparece 

antes do texto.  

 

- os conteúdos se organizam da 

seguinte forma nos résumés: 

1. Contextualização da obra; 

2. Apresentação do tema da 

obra ou da história; 

 

- apresentar as ideias do texto ou da 

obra a ser resumida segundo a ordem 

lógica escolhida pelo autor do texto 

ou do livro. (COTENTIN-REY, p. 7, 

1995). 

 

- “conservar a ordem do texto” 

(CHARNET, p. 10, 1997, tradução 

nossa)
40

. 

 

- “a regra será a de reduzir o texto a 

um quarto aproximadamente de seu 

tamanho original” [...] “tal é o 

tamanho adotado a não ser que a 

consigne traga outras precisões” 

                                                             
40 « conserver l’ordre du texte » (CHARNET, p. 10, 1997) 
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(COTENTIN-REY, p. 7, 1995, 

tradução nossa)
41

. 

 

Tipos de 

discurso 

- discurso teórico (19 dos 20 textos)  

Sequências 

textuais 

- esquematização (sequências 

expositivas e/ou informativas que 

pertencem à planificação da ordem 

do expor); grau zero das sequências 

argumentativa e explicativa 

(Bronckart, 1999, p. 239). 

 

 

 

  

Mecanismos de textualização 

 Nossa análise dos résumés em sites 

de livrarias e de résumés de obras 
O que dizem os especialistas 

Conexão  - poucos conectores entre as frases e 

poucas conjunções; 

 

- frases são curtas e ligadas, em sua 

maioria, por pontuação (ponto final e 

vírgula). 

 

- respeitar as palavras de ligação ou 

ligações lógicas entre as ideias do 

texto, “Ele transmite o conteúdo do 

texto inicial tal como ele é. Ele 

coloca em evidência as articulações 

do pensamento” (COTENTIN-REY, 

p. 7, 1995, tadução nossa)
42

. 

 

- no résumé as frases devem ser 

claras e precisas, para isso, “a 

pontuação tem papel essencial. Os 

sinais de pontuação expressivos 

permitem também exprimir relações 

lógicas: causa, consequência, 

oposição...” (COTENTIN-REY, p. 

58, 1995, tadução nossa)
43

. 

 

Coesão verbal - a maioria dos verbos está no 

presente; 

 

- infinitivo (aparece em quantidade 

menor do que os verbos no presente); 

 

- passado (aparece em quantidade 

menor que os verbos no infinitivo). 

 

 

                                                             
41

 « la règle sera de réduire le texte au quart environ de sa longueur » [...] « telle est la longueur adoptée sauf si le 

sujet apporte d’autres précisions » (COTENTIN-REY, p. 7, 1995). 
42

 « Il transmet sans le fausser le contenu du texte initial. Il met en lumière les articulations de la pensée » 

(COTENTIN-REY, p. 7, 1995). 
43

 « la ponctuation joue un rôle essentiel. Les signes de ponctuation expressifs permettent aussi d’exprimer des 

rapports logiques: cause, conséquence, opposition... » (COTENTIN-REY, p. 58, 1995). 
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Coesão nominal - pronomes pessoais de 3ª pessoa (Il / 

elle) que retomam nomes 

apresentados (do autor, da obra); 

 

- pronome relativo « qui », 

retomando sintagmas nominais; 

 

- possessivos. 

 

- demonstrativos. 

 

- o autor do résumé deve se colocar 

no lugar do autor. Não deve haver, 

por exemplo, frases como: “o autor 

diz que...” (COTENTIN-REY, p. 38, 

1995, tradução nossa)
44

. 

 

- “um bom résumé não será o 

resultado de uma operação mecânica 

de redução. Ele implica uma leitura e 

uma análise inteligentes” 

(COTENTIN-REY, p. 07, 1995, 

tradução nossa)
45

; no résumé as 

frases devem ser claras e precisas 

(COTENTIN-REY, p. 58, 1995). 

 
 

   

Mecanismos enunciativos 

 Nossa análise dos résumés em sites 

de livrarias e de résumés de obras 
O que dizem os especialistas 

Modalizações - asserção (grau zero da modalização 

lógica). 

 

 

- o résumé não deve deformar as 

ideias do texto ou do livro, nem 

apresentar um julgamento pessoal, 

ou seja, opinião pessoal do autor do 

résumé (COTENTIN-REY, p. 7, 

1995). 

 

- “reformular o discurso inicial sem 

tomar posição” (CHARNET, p. 10, 

1997, tradução nossa)
46

. 

 

Vozes  - não há citações de partes integrais 

da obra resumida. 

 

- palavras e/ou frases curtas (2 

palavras) entre aspas (provavelmente 

retiradas dos livros resumidos); 

 

- títulos retomados entre aspas ou em 

itálico (títulos do livro ou de parte do 

livro resumido); 

 

- vozes do texto resumido inseridas 

- não é permitido o uso de citações 

do texto ou livro resumido. O autor 

do résumé pode, no entanto, se valer 

de palavras chave ou de uma fórmula 

particularmente significativa do texto 

ou livro resumido. (COTENTIN-

REY, p. 7, 1995). 

 

- “não copiar frases integrais do 

texto” (CHARNET, p. 10, 1997, 

tradução nossa)
47

. 

 

  

                                                             
44

 « l’auteur dit que... » 
45

 « un bon résumé ne saurait être le résultat d’une opération mécanique de réduction. Il implique une lecture et 

une analyse intelligentes » (COTENTIN-REY, p. 07, 1995). 
46

 « reformuler le discours initial sans pendre position » (CHARNET, p. 10, 1997). 
47

 « ne pas recopier des phrases intégrales du texte » (CHARNET, p. 10, 1997). 
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por verbos, como: « ce livre 

explique », « ce livre tente », « ce 

livre propose » e etc. 

 

 

- o autor do résumé deve se colocar 

no lugar do autor, logo não deve 

haver verbos que insiram vozes do 

autor ou do texto/livro resumido 

(COTENTIN-REY, p. 38, 1995). 

Não deve haver, por exemplo, frases 

como: “o autor diz que...”, “a obra 

apresenta...”  

 

- “são proibidas formulas do tipo: ‘o 

autor pensa que... mostra que...’” 

(CHARNET, p. 10, 1997, tradução 

nossa)
48

. 

 
 

Quadro 12 : Síntese do modelo didático do gênero résumé.  

 

1.2. O contexto de produção e a arquitetura interna do résumé 

Todo texto é produzido por um agente-produtor em um determinado contexto físico, 

social e subjetivo de produção, como mostramos em nosso capítulo de Pressupostos teóricos. 

Os elementos que compõem a estrutura interna desse texto foram mobilizados pelo contexto 

físico e sociossubjetivo no qual ele foi produzido, por essa razão a análise do contexto é de 

extrema importância, visto que nos dá os subsídios necessários para a análise da arquitetura 

interna do texto.  Exporemos, a seguir, os resultados referentes ao contexto de produção do 

gênero résumé.  

Os résumés estão presentes em vários contextos, como em artigos científicos, em 

cadernos de resumos de um congresso, na mídia (em sites de resumos de novelas ou de 

sinopses de filmes, por exemplo). De acordo com nossa análise, esse gênero em sua versão 

produzida em contexto universitário tem como objetivo apresentar o conteúdo de um livro ou 

texto sem emitir opinião sobre ele. Os especialistas, por sua vez, dizem que o objetivo de um 

résumé é realizar a contração de um texto de maneira neutra. Podemos dizer, portanto, que as 

duas afirmações sobre o gênero convergem, e que o seu objetivo é o de apresentar o conteúdo 

de outro texto (que pode ser apenas um texto, um artigo, ou um livro) de forma contraída e 

sem qualquer tipo de opinião sobre ele.  

                                                             
48

 « proscrire les formules du type : ‘l’auteur pense que... montre que...’» (CHARNET, p. 10, 1997) 
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Nossa análise dos 20 textos de nosso corpus mostrou que o comum nos résumés é não 

haver o nome de seu autor, dos três sites escolhidos, apenas nos 6 résumés do Le petit 

littéraire há o nome dos produtores dos textos; ao passar o mouse sobre o nome do autor tem-

se um pequeno quadro de informações sobre ele, contendo a sua formação. No link comité 

éditorial
49

, ao lado do nome do produtor do texto, temos uma descrição geral dos redatores do 

site. Nessa descrição, tem-se o papel social desses emissores, que são profissionais de 

literatura com um diploma universitário em Letras, alguns são professores e a maioria é 

doutorando. Nos 14 textos dos outros dois sites não há nenhuma identificação de seus 

emissores, no entanto é possível imaginar seus papeis sociais. O enunciador é possivelmente 

alguém que trabalha para o site e que tem certo conhecimento sobre as obras resumidas. A 

partir da apresentação de cada site, também é possível identificar seus possíveis destinatários, 

que podem ser amantes de livros e de leitura e/ou estudantes que queiram conhecer as obras a 

partir de seus résumés.  

Os dois livros de especialistas consultados têm como objetivo preparar estudantes 

franceses ou pessoas que se submeterão a exames oficiais e concursos; diante desse contexto é 

possível dizer que o papel social desses emissores é o de estudantes do ensino regular que 

passarão por exames ou pessoas que já concluiram o ensino regular e que queiram passar por 

um concurso. Ainda nesse contexto, seus destinatários podem ser um examinador ou um 

professor que avaliará os résumés produzidos.  

Nos dois contextos é possível dizer que os résumés produzidos o foram em um 

determinado espaço-tempo, diferente daquele em que se encontram seus receptores, com o 

objetivo de mostrar sucintamente o conteúdo temático dos livros resumidos, dando suas 

principais informações. É possível afirmar que, nos sites Canopé e Babelio, em que os livros 

são vendidos, os résumés tenham também como objetivo seduzir o leitor para o tema neles 

tratados.   

Passaremos, agora, para os três níveis da arquitetura interna do texto. Começaremos 

com o nível da Infraestrutura geral do texto, que compreende o plano global dos conteúdos 

temáticos, bem como, os tipos de discurso e as sequências que compõem o texto.  

De acordo com a análise de nosso corpus, foi possível constatar que os résumés 

apresentam um plano global no qual há sempre as seguintes informações: o título do livro 

resumido, o nome do autor desse livro e sua capa. Normalmente, tem-se o título do livro em 
                                                             
49

 « comitê editorial » (tradução nossa). 

https://www.lepetitlitteraire.fr/analyses-litteraires/emile-zola/germinal/resume
https://www.lepetitlitteraire.fr/analyses-litteraires/emile-zola/germinal/resume
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destaque, com uma fonte maior que a do résumé e em negrito, abaixo do título tem-se o nome 

de seu autor e a imagem da capa do livro aparece ou ao lado dessas informações ou abaixo 

delas e antes do résumé. Os textos são curtos, apresentando um ou dois parágrafos. Quanto 

aos conteúdos dos résumés, é possível identificar uma ordem de apresentação: em primeiro 

lugar tem-se uma contextualização da obra; em segundo lugar, tem-se a apresentação do tema 

da obra ou da história. Segundo os especialistas consultados, o résumé deve conservar a 

ordem na qual as ideias do texto ou livro a ser resumido foram apresentadas.  

Com relação aos tipos de discurso, as análises realizadas nos textos de nosso corpus 

evidenciaram que o mais comum nos résumés é que sejam autônomos, ou seja, não há 

unidades linguísticas que se referem ao agente produtor do texto. Lembramos aqui que 

existem “diferentes graus de autonomia do discurso teórico” (BRONCKART, 1999, p. 191), 

como explicado em nossos Pressupostos teóricos. Há a predominância do discurso teórico 

(ordem do expor e autônomo) em 19 dos 20 textos. Em alguns dos résumés analisados, 

identificamos a presença de dêiticos como o pronome possessivo “nos” e os pronomes 

sujeitos “nous” e “on”, identificamos também a presença de verbos no futuro do indicativo 

como “fera” e “facilitera”. Essas marcas são indicativas do discurso interativo, no entanto, 

não são recorrentes, aparecem uma ou duas vezes em cada texto; diante desse fato as 

interpretamos como marcas do discurso interativo que, em alguns trechos dos textos, “se 

sobrepõe localmente ao discurso teórico propriamente dito” (BRONCKART, 1999, p. 191). 

Chamamos atenção para o fato de que é muito difícil haver apenas um tipo de discurso em um 

texto, o que ocorre é a predominância de um tipo de discurso, como vimos em nosso capítulo 

de Pressupostos teóricos.  

No que diz respeito às sequências, é possível dizer que identificamos a 

esquematização (sequências expositivas e/ou informativas que pertencem à planificação da 

ordem do expor) nos résumés analisados, pois o objeto (livro resumido) é apresentado de 

maneira neutra, os segmentos de texto são informativos e/ou expositivos sobre ele. Os 

especialistas não fazem nenhuma observação quanto aos tipos de discursos e às sequências 

textuais, no entanto, dão informações sobre a contração dos textos. Segundo eles, os résumés 

devem ter aproximadamente um quarto do tamanho do texto original e seu produtor deve 

respeitar a quantidade de palavras exigidas.  

Veremos, a seguir, o nível dos Mecanismos de textualização, constituído pela 

conexão, coesão verbal e coesão nominal.  
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Para a análise da conexão, nos concentramos nos organizadores textuais, que garantem 

a conexão das frases e parágrafos dos textos, bem como, as ideias nele apresentadas. Com 

relação aos résumés que compõem nosso corpus, identificamos a presença de poucos 

conectores entre as frases, citamos, como exemplo: “d’abord”, “notamment” e “enfin”. Há, 

ainda, a presença de poucas conjunções, temos: as aditivas (et); as adversativas (mais); as 

conclusivas (donc). Nos résumés, as frases são curtas e ligadas, em sua maioria, pela 

pontuação (ponto final e vírgula), por isso encontramos poucos exemplos de conectores, pois 

a pontuação realiza essa tarefa. Os especialistas apontam as mesmas informações 

provenientes de nossa análise, segundo eles o résumé deve ser composto por frases claras e 

precisas e para isso a pontuação é de extrema importância, pois permite exprimir relações 

lógicas como causa, consequência, oposição etc.  

Com relação à coesão verbal, identificamos que, nos résumés analisados, a maioria 

dos verbos está no presente do indicativo. Há a presença de verbos no infinitivo, que 

aparecem em menor quantidade que os verbos no presente, há ainda verbos no pretérito, que 

aparecem em quantidade menor que os verbos no infinitivo. Os especialistas não fazem 

nenhuma observação sobre os verbos a serem utilizados.  

Quanto à coesão nominal, encontramos pronomes pessoais de terceira pessoa (il/ elle), 

que retomam nomes anteriormente apresentados, como os das obras resumidas e de seus 

autores. Há também o uso do pronome relativo “qui”, retomando sintagmas nominais. 

Identificamos ainda o emprego de possessivos, como: “leurs éditions”, “sa mère” e “leurs 

professeurs” e o emprego de demonstrativos, tais como: “ce livre”, “cet ouvrage”, “ce 

support”. Nomes próprios, como os nomes dos autores ou da obra resumida, são retomados 

também por outros sintagmas nominais, como: “l’écrivain”, “le présent ouvrage” e “les 

ouvrages”. Essa característica difere do que dizem os especialistas, já que, para eles o autor 

do résumé deve assumir o lugar do autor da obra, o que significa dizer que o texto a ser 

resumido em francês não é apresentado, ou seja, o sistema enunciativo se organiza com um 

apagamento do autor da obra. Dessa forma, os especialistas não acrescentam sintagmas 

nominais que se refiram ou retomem o autor da obra resumida. No entanto, como dissemos, 

essas regras são estabelecidas para résumés exigidos em exames oficiais, para os quais esses 

livros preparam; portanto, optamos por não segui-las. Os especialistas apontam, também, que 

o résumé não deve ser uma operação mecânica e que suas frases devem ser claras e precisas; 

embora não esteja dito de maneira clara, espera-se que o aluno faça um texto coeso, sem 
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repetições, o que nos parece ser uma característica comum aos dois tipos de résumés 

analisados.   

Passaremos, agora, para o nível dos Mecanismos enunciativos, que inclui as 

modalizações e as vozes.  

Encontramos vários exemplos nos résumés analisados de asserção, que é o grau zero 

das modalizações lógicas, quando o valor de verdade do conteúdo temático é ressaltado. 

Citamos como exemplo: « Ce livre est destiné aux enfants », « Leur objetctif (de l’ouvrage) 

est de proposer une introduction aux principaux enjeux, littéraires et didactiques, de la 

littérature de jeunesse » e « il (un DVD) est utilisable pour la formation ou l’auto-formation 

des enseignants ». Na maioria dos résumés analisados não há modalizações apreciativas. Os 

especialistas afirmam que não deve haver em um résumé a opinião pessoal de seu produtor, 

este deve reformular o discurso do texto base sem tomar posição sobre ele. Nesse item, há 

coincidência entre o que dizem os especialistas e o que encontramos nas práticas sociais. 

Quanto às vozes, encontramos nos résumés analisados frases curtas colocadas entre 

aspas, no entanto não há citações explícitas de partes integrais do texto base. Não temos 

acesso aos livros resumidos, mas acreditamos que elas tenham sido retiradas deles e que, por 

isso, estejam entre aspas e sem identificação bibliográfica. Encontramos também os títulos e 

subtítulos dos livros resumidos retomados no résumé entre aspas ou em itálico. Há, ainda, 

vozes do texto resumido inseridas por verbos, como: « ce livre explique », « ce livre tente », 

« ce livre propose » etc. Os especialistas afirmam que o uso de citações do texto ou livro 

resumido não são permitidos, mas que o produtor do résumé pode utilizar palavras chave ou 

uma fórmula que seja muito significativa. Ainda segundo os especialistas, o autor do résumé 

deve se colocar no lugar do autor do texto ou obra resumido, mantem-se o mesmo esquema 

enunciativo, desse modo, não deve haver frases como: “a obra apresenta...” ou “o autor 

afirma...”, por exemplo. Nesse aspecto, há divergências entre os résumés encontrados nas 

práticas sociais e o que dizem os especialistas.  

 

1.3. As dimensões ensináveis trabalhadas 

O modelo didático de um gênero é composto pelas dimensões ensináveis desse gênero, 

ou seja, pelas características que podem ser ensinadas. O professor ou pesquisador pode 

escolher com quais dimensões deseja trabalhar em sala de aula através de uma sequência 
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didática; para essa escolha, ele deve levar em consideração os alunos com os quais irá 

trabalhar e os objetivos de ensino almejados para eles. Foi o que fizemos em nossa pesquisa, 

escolhemos algumas das dimensões ensináveis do gênero résumé com as quais gostaríamos de 

trabalhar no curso de escrita acadêmica oferecido e elaboramos, para tanto, uma sequência 

didática. Apresentaremos, a seguir, as dimensões ensináveis trabalhadas em nossa sequência.  

Como dissemos acima, construímos nosso modelo didático a partir de características 

obtidas através de nossa análise e, também, a partir daquelas apontadas por especialistas. Para 

alguns elementos do modelo didático, as características encontradas por nós e aquelas 

indicadas por especialistas apresentavam semelhanças, para outros elementos nos deparamos 

com diferenças. Fizemos, primeiramente, a escolha de trabalhar em nossa sequência didática 

com as características semelhantes.  Para tal escolha, levamos em consideração o público alvo 

do curso de escrita acadêmica, bem como, nossos objetivos de ensino: permitir aos alunos o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem necessárias para a produção do gênero résumé 

independentemente do contexto de produção em que se esteja. Além disso, optamos por expor 

os alunos a résumés variados, para que pudessem fazer suas escolhas em diferentes contextos 

de produção. Apresentaremos, a seguir, nossas escolhas. 

Em nossa situação de ensino fizemos as escolhas de trabalhar com: o objetivo de um 

résumé (apresentar o conteúdo de outro texto de forma concisa sem qualquer tipo de 

apreciação sobre ele); sequências textuais empregadas (informar e expor, de maneira concisa 

e neutra, o conteúdo do texto base); a conexão entre as partes do texto (frases curtas ligadas 

por pontuação, emprego de conectores necessários para respeitar as ideias do texto resumido); 

a retomada das informações principais e das palavras chave do texto base (ato de resumir); a 

retomada de sintagmas nominais anteriormente apresentados evitando a repetição (coesão 

textual); reformulações e não cópias de passagens inteiras do texto base. Nós não 

trabalhamos, em nossa sequência didática, com o esquema enunciativo de um résumé, tal 

como apresentado por especialistas; no entanto os alunos foram expostos a exemplos dos dois 

tipos e puderam escolher com qual trabalhar. Além disso, optamos por não exigir dos alunos 

que respeitassem a ordem dos conteúdos temáticos do texto de base.  

Elaboramos um quadro com as operações de linguagem que buscamos ensinar a 

nossos alunos e com as capacidades de linguagem que eles poderiam desenvolver através de 

nossa sequência didática. Como podemos observar, fizemos algumas escolhas didáticas, 

selecionando apenas as características que consideramos mais importantes a serem 
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trabalhadas com os alunos na SD, já que dispúnhamos de apenas três aulas para o trabalho 

com o gênero résumé. Para essa escolha, levamos em conta as maiores dificuldades dos 

alunos, tais como observamos no curso piloto que fizemos um semestre antes.  

Capacidades 

de linguagem 

 

Características dos résumés 

utilizados na SD 

Operações de linguagem trabalhadas na 

SD 

Capacidades 

de ação  

- contexto de 

produção 

 

Objetivo: apresentar o livro 

ou o texto sem apresentar 

opinião; 

Enunciador: aluno ou 

jornalista; 

Destinatário: professores, 

alunos ou interessados nos 

livros. 

 

- apresentar o conteúdo de um texto ou livro 

fazendo a contração dele sem apresentar 

apreciação; 

- informar e expor, de maneira concisa e 

neutra, o conteúdo do texto de base. 

Capacidades 

discursivas 

- plano global 

dos conteúdos 

temáticos 

- tipos de 

discurso 

- sequências 

 

Plano global: redução do 

texto original e reformulação 

sem fazer cópias; 

Tipos de discurso: teórico; 

Sequências: esquematização 

(grau zero das sequências 

explicativa e argumentativa); 

- reformular (e não fazer cópias de) 

passagens inteiras do texto base; 

 

Capacidades 

linguístico-

discursivas 

- conexão 

- coesão verbal 

- coesão 

nominal 

- modalização 

- vozes 

Conexão: frases curtas 

conectadas por pontuação e 

alguns conectores; 

Coesão verbal: verbos 

predominantemente no 

presente; 

Coesão nominal: uso de 

pronomes pessoais e 

sintagmas nominais 

retomando nome do autor e 

da obra; uso de pronomes 

relativos, possessivos e 

demonstrativos para evitar 

repetições; 

Modalizações: uso da 

asserção; 

Vozes: não há citação de 

passagens integrais do texto; 

porém pode haver palavras 

do texto em destaque (itálico 

ou aspas). 

 

- utilizar frases curtas ligadas por 

pontuação; 

- fazer uso dos conectores necessários para 

respeitar as ideias do texto base; 

- retomar as informações principais e as 

palavras chave do texto base (ato de 

resumir); 

- retomar, a partir de elementos que 

garantam a retomada nominal, sintagmas 

nominais anteriormente apresentados 

evitando, assim, a repetição; 

- não realizar apreciações no résumé, ser 

capaz de apresentar o conteúdo de outro 

texto sem dar a opinião sobre ele; 

- não citar partes do texto de base ou partes 

de outros textos. 

 

Quadro 13: As capacidades e as operações de linguagem 
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2. O modelo didático do gênero note de lecture 

 

Nesta seção, apresentaremos o modelo didático do gênero note de lecture. Iniciaremos 

nossa exposição com a apresentação de um quadro síntese com as principais características do 

gênero, por fim, explicaremos detalhadamente tal quadro abordando, primeiro, o contexto de 

produção e passando, em seguida, para a arquitetura interna dos textos.  

 

2.1. Quadro síntese do modelo didático – note de lecture 

O modelo didático do gênero note de lecture foi elaborado a partir das características 

levantadas em nossa análise dos 20 textos do gênero que compõem nosso corpus. Não foi 

possível fazer um levantamento das características já apontadas por especialistas do gênero, 

pois não encontramos obras especializadas ou trabalhos feitos anteriormente sobre o gênero 

note de lecture em francês. Tínhamos acesso à obras que abordavam a resenha (MACHADO, 

LOUSADA, ABREU-TARDELLI, 2004; MACHADO, LOUSADA, ABREU-TARDELLI, 

2005), seu correspondente em português, e procuremos trazer esse conhecimento para analisar 

e interpretar o que encontramos nos textos
50

.  

Vejamos o quadro síntese com as características do gênero: 

 

Contexto Físico e Sociossubjetivo 

- objetivo: apresentar um livro que tenha um caráter inédito (uma recente publicação, uma nova 

edição, uma nova tradução, etc.) expressando sua apreciação; 

 

- enunciador: estudantes/ pesquisadores e professores/ pesquisadores especialistas no assunto 

tratado na obra; 

 

- destinatário: estudantes, pesquisadores e professores especializados na área a qual a obra 

pertence e, também, pessoas comuns que se interessam pelos temas tratados nela. 

 

 

 

                                                             
50

 Encontramos livros que abordam o gênero compte-rendu, que é também exigido em exames e concursos. No 

entanto, não encontramos livros especializados na note de lecture, provavelmente por se tratar de um gênero 

mais acadêmico.  
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Infraestrutura geral do texto 

Plano global - tem-se, primeiro, a referência bibliográfica completa do livro 

apresentado na note de lecture. Abaixo da referência, tem-se o 

texto em si. Ao final do texto, há o nome do autor da note de 

lecture e a instituição à qual é vinculado. 

 

- os conteúdos se organizam da seguinte forma na maioria das 

notes de lecture : 

1. Contextualização do tema e/ou da obra (informações 

sobre o conteúdo tratado na obra ou de como ela foi 

concebida, organizada).  

2. Detalhamento do conteúdo da obra: 

 Apresentação dos temas tratados na obra (do que 
a obra fala, como o autor fala deles). 

 As partes nas quais a obra se divide e os 

conteúdos de cada uma delas. 

3. Apreciação sobre a obra.  

 

Tipos de discurso - discurso teórico (19 dos 20 textos) 

 

Sequências textuais - esquematizações (sequências expositivas e/ou informativas que 

pertencem à planificação da ordem do expor); grau zero das 

sequências argumentativa e explicativa (Bronckart, 1999, p. 

239); 

- sequências argumentativas (ainda que não apresentem sempre 

todas as fases). 

 

 

Mecanismos de textualização 

Conexão  - presença de conectores que articulam frases, sequências e 

parágrafos; 

 

- presença de conjunções. 

 

Coesão verbal - a maioria dos verbos está no presente e no infinitivo presente. 

 

Coesão nominal - pronomes pessoais de 3ª pessoa (Il / elle) que retomam nomes 

apresentados (ex.: do autor, da obra); 

 

- pronome relativo « qui », retomando sintagmas nominais; 

 

- possessivos; 

 

- demonstrativos; 

 

- nomes próprios (ex.: nomes dos autores ou da obra) retomados 

por outros sintagmas nominais. 
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Mecanismos enunciativos 

Modalizações - apreciativas sobre a obra ou partes dela, sobre o autor e como 

ele trabalhou determinado ponto da obra; 

 

- asserção (grau zero da modalização lógica). 

 

Vozes  - uso de aspas em: 

 Palavras (retomadas da obra alvo da note de lecture e de 
vozes socias – lugares comuns)  

 Frases (com referência bibliográfica); 
 

- vozes do autor do texto alvo inseridas por verbos. 

 

Quadro 14: Síntese do modelo didático do gênero note de lecture. 

 

2.2. O contexto de produção e a arquitetura interna da note de lecture 

Apresentaremos, agora, os resultados obtidos na análise do contexto de produção dos 

textos de nosso corpus, bem como, os resultados referentes à arquitetura interna dos textos.  

Notes de lecture são textos produzidos por especialistas das áreas em que são 

publicados e têm como objetivo apresentar um livro que tenha um caráter inédito, trazendo 

uma avaliação sobre ele. Textos desse gênero são publicados em revistas científicas que 

fazem parte do meio acadêmico, como as quatro selecionadas por nós intituladas Voix 

plurielles, Le français à l’université, Politix e Lidil, de onde retiramos os textos do gênero que 

compõem nosso corpus e que foram descritas em nosso capítulo de Metodologia. Essas 

revistas são publicadas com certa periodicidade (semestral, bimestral) e são organizadas por 

comitês científicos compostos por pesquisadores.  

Todos os textos que compõem nosso corpus são assinados por seus produtores, cujo 

papel social é possível identificar. Os enunciadores desses textos pertencem à área acadêmica, 

afirmação que pode ser confirmada pelo fato de seus nomes virem acompanhados pelos 

nomes das instituições de ensino as quais pertencem. Esses enunciadores são, portanto, 

estudantes-pesquisadores e/ou professores-pesquisadores especialistas nos temas tratados na 

obra alvo da note de lecture. Os destinatários também podem ser identificados: são 

estudantes, pesquisadores e professores especializados na área a qual a obra pertence e, 
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também, pessoas comuns que se interessam pelos temas tratados nas obras resenhadas e nas 

revistas nas quais essas notes de lecture são publicadas.  

Os textos pertencentes a esse gênero foram produzidos em um espaço-tempo diferente 

daquele em que se encontra seu receptor e têm como objetivo tornar conhecido um livro que 

tenha um caráter inédito, apresentando um julgamento de valor sobre ele. 

Abordaremos, agora, os três níveis da arquitetura interna do texto. Daremos início a 

nossa exposição com o nível da Infraestrutura geral do texto, que inclui o plano global dos 

conteúdos temáticos, os tipos de discurso e as sequências textuais.   

O plano global das notes de lecture se delineia da seguinte forma: os textos 

apresentam sempre uma espécie de cabeçalho com a referência bibliográfica do livro 

resenhado, tem-se o nome do autor da obra seguido por seu título, pela cidade de publicação, 

pelo nome da editora, pelo ano de publicação e pela quantidade de páginas que ela contém. 

Há sempre o nome dos autores dos textos e suas filiações acadêmicas, na maioria dos textos 

analisados essas informações aparecem no final das notes de lecture. Quanto à organização 

dos conteúdos temáticos, na maioria dos textos analisados tem-se, primeiramente, uma 

contextualização do tema e/ou da obra (informações sobre seu conteúdo e sobre como ela foi 

concebida). Em seguida, há um detalhamento do conteúdo da obra. Nessa parte, há 

normalmente a apresentação dos temas tratados e/ou as partes nas quais a obra está dividida e 

os conteúdos de cada uma delas. Ao final, temos, na maioria das notes de lecture analisadas, 

uma apreciação sobre a obra.  

Com relação aos tipos de discurso, identificamos que há a predominância do discurso 

teórico (ordem do expor e autônomo). Assim como no caso dos résumés, encontramos, em 

algumas notes de lecture, dêiticos como os pronomes sujeitos « nous » e « on » e o pronome 

possessivo « nos », encontramos também verbos no futuro do indicativo como « donnera ». 

Essas marcas são indicativas do discurso interativo e, assim como nos résumés, entrecortam o 

discurso teórico que é predominante nos textos.  

Quanto às sequências, identificamos que há esquematização (sequências expositivas 

e/ou informativas que pertencem à planificação da ordem do expor) nas notes de lecture 

analisadas, uma vez que há segmentos de texto meramente informativos e/ou expositivos ao 

apresentar as partes nas quais a obra se divide e os conteúdos que ela contém. Há também a 
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presença de sequências argumentativas, ainda que não apresentem sempre todas as fases, 

quando o autor da note de lecture apresenta argumentos para defender um ponto de vista.    

Passaremos, a seguir, para a apresentação do nível dos Mecanismos de textualização, 

que compreende a conexão, coesão verbal e coesão nominal.  

Em relação à conexão, encontramos a utilização de conectores que articulam frases, 

sequências e parágrafos, utilizados para manter a coesão do texto. Encontramos, também, 

conjunções como: as aditivas (et, mais aussi), as adversativas (mais, pourtant, néanmoins), as 

conclusivas (ainsi, donc, pour cela) e as explicativas (car, parce que, en raison de). 

Com relação à coesão verbal, a maioria dos verbos está no presente do indicativo e no 

infinitivo presente, característica do tipo de discurso predominante nesse gênero de texto. 

Quanto à coesão nominal, identificamos a presença de pronomes pessoais de terceira pessoa 

(il/ elle), retomando nomes anteriormente apresentados e o pronome relativo « qui », 

retomando sintagmas nominais. Identificamos também, possessivos como: « ses 

contributions » e demonstrativos: « cet ouvrage ». Há ainda, o uso de sintagmas nominais 

utilizados para retomar nomes próprios, como de autores e das obras resenhadas, citamos 

como exemplo: « l’auteur, l’auteure, l’écrivain, l’ouvrage, l’étude ». 

Encerraremos nossa exposição com o nível dos Mecanismos enunciativos, que inclui 

as modalizações e as vozes.  

Encontramos muitas modalizações apreciativas nas notes de lecture analisadas, 

quando o autor dá seu ponto de vista a respeito do conteúdo temático. Identificamos 

apreciações sobre a obra resenhada ou partes dela, sobre seu autor e sobre o modo como ele 

trabalhou determinado ponto da obra. Citamos alguns exemplos: « l’ouvrage de Maud 

Simonet constitue une lecture particulièrement stimulante », « l’ouvrage contribue au débat 

récent autour des continuités ou des origines coloniales du contrôle contemporain des 

étrangers et des Français » e « l’élaboration de cet ouvrage est remarquable ». Encontramos 

ainda a asserção, grau zero das modalizações lógicas, quando o autor da note de lecture 

apresenta alguns fatos como atestados, certos, afirmações. Citamos como exemplo: « les 

ouvrages d’Olympe de Gouges incluent aussi des textes sur la traite des Noirs, un roman 

autobiographique (...) », « L’Egrégoire de Ray Ellenwood a été publié en 1992, en anglais », 

« Les photographies des artistes, en groupe, seuls, lors de leurs voyages, entourés de leurs 
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oeuvres, attestent une histoire pleine de rebondissement » e « les auteurs présentent les 

résultats d’une enquête sur les pratiques de publication des chercheurs en France ». 

Com relação às vozes, identificamos nas notes de lecture analisadas o uso 

considerável de aspas em palavras ou frases, algumas delas, acreditamos, foram retiradas da 

obra resenhada, outras representam vozes de lugares comuns, citamos como exemplo: « Hotte 

montre en quoi la ‘responsabilité critique’ qu’a rassentie Dionne constitue également chez 

lui ‘um sentimento de profonde responsabilité sociale’ », « Ainsi, l’ouvrage ‘fait oeuvre de 

mémoire’ de plus d’une façon (...) », « En outre, les ‘voyages virtuels’ font découvrir 

différentes régions de la province ». Encontramos também citações entre aspas contendo 

sempre a indicação bibliográfica. Identificamos, ainda, vozes do autor da obra resenhada 

inseridas na note de lecture através de alguns verbos: « montrer », « proposer », « nommer », 

preposições: « pour », « selon » e expressões: « comme souligne ».  

 

2.3. As dimensões ensináveis trabalhadas 

Diante das dimensões ensináveis as quais chegamos através de nossa análise, 

escolhemos algumas com as quais gostaríamos de trabalhar em nosso curso de escrita 

acadêmica. Como com o résumé, o que determinou nossa escolha foi o público alvo de nosso 

curso, assim como, nossos objetivos de ensino: permitir aos alunos o desenvolvimento de 

capacidades de linguagem necessárias para a produção do gênero em questão.  

Escolhemos trabalhar, em nossa situação de ensino, com: o estabelecimento de um 

esquema enunciativo que faça referência ao livro resenhado; o objetivo de uma note de 

lecture (apresentar de forma apreciativa um livro que tenha um caráter inédito); a organização 

dos conteúdos temáticos; a utilização de um cabeçalho com a referência bibliográfica 

completa da obra resenhada; exposição da apreciação sobre o livro objeto da note de lecture 

evitando a utilização dos dêiticos de primeira pessoa do singular e plural e frases como « je 

pense que »; a utilização de argumentos para defender um ponto de vista; a apresentação das 

partes nas quais a obra se divide de maneira informativa e/ou expositiva; a retomada de 

informações principais e das palavras chave do texto base (ato de resumir); a utilização de 

elementos de retomada nominal evitando, assim, a repetição (coesão nominal); o emprego de 

conectores lógicos; a retomada do conteúdo do livro resenhado de maneira crítica; a inserção 
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de vozes do autor da obra resenhada através de verbos; o emprego correto de inserção de 

vozes.   

Apresentamos, a seguir, um quadro com as operações de linguagem que buscamos 

ensinar a nossos alunos e com as capacidades de linguagem que eles poderiam desenvolver 

através de nossa sequência didática.  Como podemos observar, fizemos algumas escolhas 

didáticas, selecionando apenas as características que consideramos mais importantes a serem 

trabalhadas com os alunos na SD, já que dispúnhamos de apenas quatro aulas para o trabalho 

com o gênero note de lecture. Para essa escolha, levamos em conta as maiores dificuldades 

dos alunos, tais como observamos no curso piloto que fizemos um semestre antes. 

 

Capacidades 

de linguagem 

 

Características das notes de 

lecture utilizadas na SD 

Operações de linguagem 

Capacidades 

de ação  

- contexto de 

produção 

 

Objetivo: apresentar um livro 

de maneira apreciativa; 

Enunciador: estudantes/ 

pesquisadores e professores/ 

pesquisadores especialistas no 

assunto tratado na obra; 

Destinatário: estudantes, 

pesquisadores e professores 

especializados na área a qual a 

obra pertence e, também, 

pessoas comuns que se 

interessam pelos temas 

tratados nela. 

 

 - estabelecer um esquema enunciativo que 

faz referência ao livro que é objeto da note 

de lecture; 

- apresentar um livro que tenha um caráter 

inédito de forma apreciativa. 

- ser capaz de argumentar para defender 

um ponto de vista; 

- apresentar as partes nas quais a obra se 

divide e os conteúdos que ela contém de 

maneira informativa e/ou expositiva.  

 

 

Capacidades 

discursivas 

- plano global 

- tipos de 

discurso 

- sequências 

textuais 

 

Plano global: cabeçalho, 

resumo e apreciação da obra, 

nome do autor da note de 

lecture; 

tipos de discurso: teórico; 

sequências: esquematizações 

(grau zero das sequências 

argumentativa e explicativa) - 

sequências expositivas e/ou 

informativas ao apresentar as 

partes nas quais a obra alvo da 

note de lecture se divide e os 

conteúdos que ela contém; 

sequência argumentativa. 

- organizar os conteúdos temáticos; 

- utilizar, como cabeçalho, a referência 

bibliográfica da obra resenhada; 

apresentar o nome do autor da note de 

lecture no final do texto; 

- ser capaz de apresentar sua apreciação 

sobre o livro objeto da note de lecture a 

partir de elementos como adjetivos e 

advérbios, evitando a utilização de 

marcadores pessoais como os pronomes 

« je », « nous » e frases como « je pense 

que », « je trouve que », « à mon avis ».  

 

Capacidades 

linguístico-

Conexão: presença de 

conectores e conjunções; 

- retomar as informações principais e as 

palavras chave do texto base (ato de 
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discursivas 

- conexão 

- coesão verbal 

- coesão 

nominal 

- modalização 

- vozes 

Coesão verbal: verbos 

predominantemente no 

presente; 

Coesão nominal: uso de 

pronomes pessoais e sintagmas 

nominais retomando nome do 

autor e da obra; uso de 

pronomes relativos, 

possessivos e demonstrativos 

para evitar repetições; 

Modalizações: uso da 

apreciação e da asserção; 

Vozes: palavras retomadas da 

obra de base entre aspas, frases 

completas, vozes do autor 

inseridas por verbos. 

resumir); 

- evitar repetições fazendo uso de 

elementos que garantam a retomada 

nominal; 

- utilizar conectores lógicos; 

- realizar apreciações na note de lecture, 

ser capaz de apresentar o conteúdo de uma 

obra de maneira crítica; 

- inserir as vozes do autor da obra alvo da 

note de lecture através de verbos; 

- empregar corretamente a inserção de 

vozes (trechos e/ou paráfrases da obra 

alvo da note de lecture, trechos de outros 

textos e vozes sociais). 

 

Quadro 15: As capacidades e as operações de linguagem 

 

3. As sequências didáticas elaboradas 

 

Nesta seção, apresentaremos as sequências didáticas desenvolvidas para trabalhar com 

os gêneros résumé e note de lecture e algumas das atividades elaboradas. As duas sequências 

contêm 8 módulos no total e a divisão foi feita da seguinte forma: introdução aos gêneros 

acadêmicos (módulo 1); résumé (módulos 2, 3 e 4); note de lecture (módulos 5, 6, 7 e 8). Em 

cada módulo tem-se um objetivo a ser cumprido, que está diretamente ligado às atividades 

propostas e às características que queríamos trabalhar no curso Gêneros textuais acadêmicos: 

produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto universitário. 

Ao final de alguns módulos, propusemos atividades de gramática (módulos 1, 3, 4 e 5), 

escolhendo temas que estivessem ligados à organização e coesão textual, como os pronomes 

relativos e os conectores lógicos.  

Apresentamos, a seguir, um quadro síntese com os objetivos propostos em cada 

módulo: 

 

Gênero Módulo Objetivos Dados 

Introdução  

ao gênero 

1 Tomar consciência da esfera dos estudos 

universitários e da esfera da carreira acadêmica 

- Questionário 

para conhecer os 
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acadêmico (LOUSADA; DEZUTTER, 2016). 

(fase da apresentação da situação) 

participantes, 

que foi usado em 

nosso capítulo de 

Metodologia. 

 

 

 

 

Résumé 

2 Compreender o contexto de produção de um 

résumé. 

(produção inicial) 

 

 

 

- Produções 

iniciais e finais 

dos gêneros 

résumé e note de 

lecture; 

- Gravações das 

aulas; 

- Anotações 

sobre as aulas. 

3 Refletir sobre o ato de resumir (sumarização); 

identificar a organização interna de um résumé. 

4 Reconhecer as ideias globais de um texto; 

identificar e produzir retomadas nominais. 

(produção final) 

 

 

 

Note de 

lecture 

5 Tomar consciência do contexto de produção de 

uma note de lecture. 

(produção inicial) 

6 Identificar as formas de apreciação em uma note 

de lecture. 

7 Compreender a organização interna de uma note de 

lecture. 

8 Refletir sobre as formas de inserção de vozes nas 

notes de lecture. 

(produção final) 

Quadro 16: Síntese dos objetivos de cada módulo 

 

Ao elaborarmos nossas sequências didáticas, não nos limitamos a propor apenas 

atividades de produção escrita, tendo em vista o fato de estarmos em um curso que ocorria 3 

vezes na semana no período da manhã durante as férias. Diante disso, vimos a importância de 

haver atividades através das quais os alunos pudessem interagir em língua francesa, 

trabalhando também com a produção e compreensão oral nesse idioma, para tornar o curso 

mais prazeroso e motivante para os alunos. Propusemos, então, atividades de produção oral, 

para que os alunos pudessem interagir em língua francesa com seus colegas de classe, 

discutindo, trocando ideias e opiniões sobre os temas abordados; também propusemos 
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atividades de compreensão oral, utilizando vídeos sobre assuntos trabalhados nas aulas. 

Queríamos que a tarefa de produção escrita não se tornasse algo cansativo e desmotivante, 

para isso era necessário que as sequências didáticas fossem dinâmicas e capazes de atrair o 

interesse de nossos alunos, tanto através dos temas trabalhados em sala, nos textos e nos 

vídeos, quanto através das atividades propostas.  

Como é possível observar no quadro anterior, o módulo 1 tem como objetivo 

introduzir os alunos no contexto da esfera dos estudos universitários e da esfera da carreira 

acadêmica (LOUSADA; DEZUTTER, 2016). Nesse módulo, composto por 7 atividades, 

realizamos a apresentação da situação (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 98), introduzimos a 

discussão a respeito dos gêneros produzidos no contexto universitário, buscando discutir e 

refletir sobre esse contexto. Também era nosso objetivo saber se os alunos tinham 

conhecimentos prévios sobre os gêneros produzidos na universidade e sobre seu contexto de 

produção, bem como, descobrir quais gêneros eles já haviam produzido. Apresentamos, a 

seguir, algumas das atividades trabalhadas nesse módulo: 
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Essas duas atividades têm como objetivo identificar quais eram os conhecimentos 

prévios dos alunos a respeito dos gêneros que encontramos no contexto universitário; mais 

precisamente, na atividade 4, queríamos saber quais dos gêneros propostos já haviam sido 

produzidos por eles.  

Na próxima atividade apresentada, queríamos que os alunos refletissem sobre o 

contexto de produção dos gêneros acadêmicos, para que pudessem começar a compreender a 

sua importância para a produção textual.  

 

 

No módulo 2, começamos a trabalhar com o gênero résumé, o objetivo era inserir os 

alunos no contexto de produção desse gênero, fazendo-os conhece-lo e discuti-lo. 

Apresentamos algumas das características do gênero em questão (aquelas dos livros 

especializados) e expusemos os alunos a 2 tipos de résumés (um que aborda o conteúdo do 

texto base mantendo o mesmo esquema enunciativo e outro que o faz através de um esquema 

enunciativo diferente). Ainda nesse módulo, começamos a inserir o trabalho com a retomada 

das informações principais do texto a ser resumido (ato de resumir).  

Esse módulo, composto por 9 atividades, teve início com a correção dos exercícios de 

gramática propostos no módulo anterior; logo após a correção, os alunos realizaram a 

produção inicial do gênero résumé, como vemos a seguir: 
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Após o término da produção inicial, propusemos aos alunos algumas atividades a 

partir das quais eles pudessem chegar a uma caracterização geral do gênero. Em uma delas, 

que apresentamos a seguir, os alunos deveriam conversar com um colega de classe sobre o 

gênero, dizendo, por exemplo, como ele pode ser definido.  

 

 

Em outra atividade, os alunos assistiram a um vídeo que apresenta algumas das 

principais características do gênero résumé, em seguida, munidos das informações dadas pelo 

vídeo e pela discussão feita na correção da atividade mostrada acima, deveriam identificar em 

um quadro as características do gênero. Mostramos esse exercício a seguir: 
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Ainda nesse módulo, propusemos aos alunos duas atividades com vídeo, eles 

deveriam, em cada uma delas, assistir ao vídeo e anotar informações que eles considerassem 

importantes. Em outra atividade, eles deveriam escolher um dos vídeos e produzir um 

pequeno résumé sobre ele. Começamos aqui a trabalhar com a seleção e retomada de 

informações para a produção de um résumé.  Vejamos a atividade: 

 

 

O módulo 3 é composto por 13 atividades e tem como objetivo fazer com que os 

alunos reflitam sobre o ato de resumir (processo de sumarização). Propusemos atividades que 
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permitissem aos alunos uma reflexão sobre o processo de escrita de um résumé, abordando a 

questão da retomada das informações globais do texto base. Na primeira atividade do módulo, 

os alunos deveriam ler o résumé de um colega, aquele proposto na atividade 4 do módulo 

anterior, e comparar com o seu, vendo quais informações do vídeo foram retomadas pelo 

colega e, caso tivessem escolhido resumir o mesmo vídeo, observar se retomaram as mesmas 

informações. Vejamos a atividade proposta: 

 

 

  

Na atividade seguinte, que apresentaremos abaixo, eles deveriam ler dois trechos 

teóricos sobre o processo de sumarização e refletir sobre o seu processo ao escrever seu 

résumé.  

 

 

 

Em outra atividade, apresentamos um trecho da obra O vermelho e o negro de 

Stendhal, no qual há a descrição da cidade de Verrières. Na atividade que veremos a seguir, os 

alunos deveriam anotar informações da cidade descrita para apresenta-las a três públicos 

diferentes; o objetivo é fazer com que os alunos compreendam a importância do público alvo 

para a produção de um texto, pois em função do público para o qual escrevemos, 

selecionamos algumas informações e não outras.  
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Na atividade seguinte eles, deveriam refletir sobre o que fizeram na atividade anterior, 

observando, por exemplo, se deram a mesma quantidade de informação para os 3 públicos. 

Em seguida, assistiram a um vídeo e deveriam produzir um pequeno résumé para públicos 

diferentes (cada dupla teria um público específico para o qual deveria resumir o vídeo).  

 

 

O módulo 4, último do gênero résumé e composto por 11 atividades, teve início com a 

correção dos exercícios de gramática propostos no módulo 3. Continuamos trabalhando com o 

processo de sumarização e o objetivo era de fazê-los reconhecer as ideias globais de um texto, 

assim como, identificar e produzir retomadas nominais para evitar repetições. Em uma 

atividade, os alunos deveriam ler um texto e propor três frases que, segundo eles, mostrassem 

suas ideias globais. Na atividade seguinte, eles deveriam trocar suas frases com as do colega e 

observar se ambos propuseram frases similares. Vejamos, a seguir, a atividade: 
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Os alunos já haviam refletido no módulo anterior sobre selecionar informações de um 

texto a ser resumido tendo em vista seu destinatário, agora tinham que refletir sobre o fato de 

que também selecionamos as ideias globais de um texto enquanto enunciador, escolhendo as 

informações do texto base que são essenciais e que, por isso, devem estar no résumé 

independentemente do público alvo para o qual se escreve.   

Como dissemos mais acima, também trabalhamos nesse módulo com a identificação e 

produção de retomadas nominais, o objetivo era fazê-los refletir sobre a importância de 

produzir um texto sem repetições e coeso. Na atividade que mostraremos a seguir, eles 

deveriam reformular um trecho de um texto de modo a evitar as repetições: 

 

 

Ao final da aula, pedimos aos alunos que realizassem a produção final do gênero 

résumé, cujo enunciado apresentamos abaixo. 

 

 

No módulo 5, tem início a sequência didática que trabalha com o gênero note de 

lecture. Antes de começar a trabalhar efetivamente com o gênero, os alunos realizaram a 

produção inicial, logo após a correção dos exercícios de gramática propostos no módulo 

anterior. O objetivo desse módulo, composto por 10 atividades, era o de apresentar o contexto 
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de produção de uma note de lecture e algumas das principais características do gênero, 

introduzindo-o aos alunos. Para isso, começamos com uma atividade na qual eles deveriam 

refletir sobre o contexto de produção do gênero, seguida de outra que permitia a comparação 

da note de lecture com o résumé, para que os alunos percebessem que os dois gêneros têm 

características comuns e para que, ao mesmo tempo, identificassem as características 

específicas do gênero note de lecture.  

 

 

 

 

 

Propusemos também uma atividade para que os alunos trabalhassem com a 

identificação dos temas em uma note de lecture e pudessem, ao mesmo tempo, refletir sobre 

as formas como eles aparecem nos textos e sobre a forma como podem ser identificados pelos 

leitores. 
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O módulo 6, composto por 10 atividades, teve início com a correção das atividades de 

gramática propostas no módulo 5. Ele tinha como objetivo fazer com que os alunos 

compreendam que a note de lecture é um texto que permite a reflexão crítica por parte de seu 

autor e que identifiquem as formas através das quais ele pode fazê-lo. Para isso, propusemos 

algumas atividades em que os alunos se deparassem com textos críticos e identificassem as 

formas possíveis de inserção de opinião.  
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Além de identificar os pontos de vista inseridos em um texto e os elementos a partir 

dos quais é possível fazer isso, os alunos realizaram o exercício de exprimir seu ponto de 

vista, apresentando argumentos para defendê-los, como vemos na atividade a seguir: 
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Composto por 11 atividades, o módulo 7 tem como objetivo permitir aos alunos a 

compreensão de como se dá a organização interna de uma note de lecture, identificando, 

ainda, o plano global de seus conteúdos temáticos. Mostramos, a seguir, duas das atividades 

propostas a partir da leitura de uma note de lecture que deveria ter sido realizada em casa: 
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Ainda nesse módulo, propusemos atividades sobre os articuladores lógicos, muito 

importantes em um texto como a note de lecture para garantir sua coerência e coesão textual. 

Também trabalhamos com as retomadas do autor do texto base, permitindo-os refletir sobre 

quais elementos podem ser utilizados para essa função.  

 

 

 

 

No módulo 8, último sobre o gênero em questão, trabalhamos, ao longo das 10 

atividades propostas, com a inserção de vozes nas notes de lecture. Nosso objetivo era dar os 

subsídios necessários para que os alunos refletissem e identificassem as formas possíveis de 
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inserção de vozes em um texto, mostrando as diferentes formas de fazer uma citação. 

Apresentamos, a seguir, duas das atividades propostas: 
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Ao final desse módulo, os alunos realizaram a produção final do gênero note de 

lecture. Eles poderiam escolher uma entre as duas propostas de produção sugeridas, escrever 

sobre um livro que tivesse um caráter inédito ou escrever sobre um livro que tenha sido 

lançado recentemente.  

 

  

Ressaltamos aqui, que só expusemos neste capítulo os 8 módulos referentes aos 

gêneros résumé e note de lecture. Os módulos 9, 10, 11 e 12 que trabalharam com os gêneros 

escolhidos pelos alunos, como apontamos em nosso capítulo de Metodologia, não foram 

abordados aqui, uma vez que não se referiam aos gêneros résumé e note de lecture.   
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Capítulo IV – Análise dos dados 
 

Neste capítulo, apresentaremos nossas análises das produções realizadas pelos 

participantes do curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos em 

francês para participação no contexto universitário. As produções do gênero résumé, 

selecionadas para análise, pertencem às duplas: Cecília e Giovane, Pilar e Isabel, Maria e 

Laura, Miguel e Lucas; já as produções do gênero note de lecture, selecionadas para análise, 

pertencem aos alunos: Cecília, Pilar, Lucas, Miguel, Luiza e Adriana, como apontamos em 

nosso capítulo de Metodologia.  

Esperamos assim, responder a três de nossas perguntas de pesquisa: i) Há diferenças 

entre as produções iniciais e as produções finais dos alunos em relação a esses gêneros? 

Quais? O que isso indica sobre o desenvolvimento de suas capacidades de linguagem? ii) 

Quais capacidades de linguagem, desenvolvidas a partir da produção do résumé, podem ser 

transferidas para a produção da note de lecture? Os alunos realizam essa transferência? iii) A 

atuação do professor na aplicação das sequências didáticas tem influência nas produções 

finais dos alunos? Qual? 

Apresentaremos, na primeira seção, os resultados obtidos com a análise das produções 

iniciais e finais do gênero résumé; na seção seguinte, exporemos os resultados referentes à 

análise das produções iniciais e finais do gênero note de lecture. Em seguida, apresentaremos 

o que apontam nossas análises sobre a transferência de capacidades de linguagem do résumé 

para a note de lecture e sobre a atuação do professor como possível influência nas produções 

dos alunos. Por fim, faremos a síntese e discussão de nossos resultados. 

 

1. Análise das produções iniciais e finais do résumé 

 

Como será possível observar nos quadros sínteses que serão apresentados a seguir e ao 

longo desta seção, analisamos as produções das duplas selecionadas comparando-as com o 

modelo didático do gênero, mas também analisamos as produções em relação às dimensões 

ensináveis trabalhadas em nossa sequência didática. Como vimos no capítulo 3 de nossa 

dissertação, intitulado Modelos didáticos dos gêneros e Sequências didáticas elaboradas, o 

modelo didático do gênero résumé foi elaborado a partir das características identificadas por 
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nós em nossa análise de 20 textos do gênero, e também, a partir das características já 

apontadas por especialistas do gênero. Nesse caso, compararemos as produções dos alunos 

com os dois modelos didáticos gerados, pois queríamos ver se os alunos poderiam produzir 

résumés nos dois contextos. Além disso, levamos em conta o fato de os alunos já terem 

entrado em contato com outros textos do mesmo gênero durante sua vida escolar e 

universitária. Nesse caso, servimo-nos do conceito de “arquitexto” (BRONCKART, 1999) 

para auxiliar as análises. 

Para facilitar a visualização de nossos resultados, criamos a seguinte legenda: 

  

Total  

Parcialmente  

Não  

 

A cor preta representará que a dupla conseguiu mobilizar as capacidades de linguagem 

e os elementos apresentados no modelo didático: objetivo, enunciador, destinatário, plano 

global, tipos de discurso, sequências textuais, conexão, coesão verbal, coesão nominal, 

modalizações e vozes; e, sobretudo, indica a mobilização das capacidades de linguagem que 

foram efetivamente trabalhadas em nossa sequência didática, como veremos nos quadros. A 

cor cinza representará que a dupla mobilizou parcialmente as capacidades de linguagem e as 

dimensões ensinadas por nossa sequência didática. Já a cor branca, representará que o aluno 

não conseguiu mobilizar as capacidades de linguagem do MD e aquelas trabalhadas na SD. 

Dessa forma, a cor preta indicará um maior desenvolvimento das capacidades de linguagem 

dos alunos, e assim por diante. 

Nos quadros síntese que elaboramos para a visualização dos resultados, veremos, 

primeiramente, o desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos entre a produção 

inicial e a produção final, segundo as dimensões ensináveis que escolhemos para trabalhar em 

nossa sequência didática. É a partir dessa análise e das cores no quadro que podemos ter uma 

ideia sobre o desenvolvimento da produção textual dos alunos. No entanto, optamos por 

mostrar, também, de que forma os résumés dos alunos se aproximavam, ou não, dos résumés 

de sites consultados, como trabalhamos em nossa sequência didática, ou dos résumés segundo 
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o que aconselham os especialistas, que apresentamos aos alunos por meio de um vídeo em 

nossa SD. 

Apresentaremos, agora, o quadro síntese referente às capacidades de ação. 

      Quadro 17: Síntese da análise da mobilização das capacidades de ação 

 

Com relação ao objetivo do gênero textual résumé, apresentar o livro sem emitir 

opinião sobre ele, é possível afirmar que Cecília e Giovane não o cumprem totalmente, pois 

apresentam o texto de base emitindo opinião sobre ele, o que não fazem na produção final. O 

mesmo ocorre com as duplas Pilar/ Isabel e Miguel/ Lucas; já no caso de Maria e Laura, não 

há em nenhuma das produções, inicial e final, apreciação sobre o texto de base, ou seja, elas 

pareciam já saber que, em um résumé, não se coloca a opinião pessoal. Nesse sentido, 

podemos dizer que as duplas atendem, na produção final, tanto ao que dizem os especialistas, 

fazer a contração de um texto sem apresentar um ponto de vista sobre ele, quanto ao que 

apontou nosso modelo didático: um texto que retoma as ideias principais, sem apresentar 

elementos apreciativos. Diante dos resultados obtidos é possível dizer que as duplas 

Cecília/Giovane, Pilar/Isabel e Miguel/Lucas aprenderam com nossa sequência didática que 

um résumé não deve conter apreciação.  

Segundo o modelo didático que elaboramos, o enunciador é alguém que trabalha para 

o site e que tem certo conhecimento sobre as obras resumidas, já segundo o modelo didático 

dos especialistas, o enunciador é um estudante ou alguém que passará por um exame ou 

concurso. Nossas duplas assumem esses papeis de maneira fictícia, se colocando nas 

diferentes situações de produção.  
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O destinatário do gênero résumé pode tanto ser um aluno, professor ou leitor 

interessado nos livros a serem resumidos, no caso dos résumés encontrados em sites 

especializados, quanto um examinador ou um professor, no caso de résumés para provas e 

concursos.  As duplas produzem um résumé mais semelhante ao segundo caso, pois escrevem 

para um professor cujo objetivo é avaliar a leitura de um texto. Mas, ao longo da SD, eles 

discutiram sobre os diversos contextos de produção e se colocaram em várias situações 

fictícias (no sentido de Schneuwly e Dolz, 2004), em que o résumé pode ser demandado. 

Portanto, acreditamos que eles puderam mobilizar as capacidades de ação necessárias para se 

adaptarem às diferentes situações de produção que podem estar na origem dos résumés. 

Destacamos aqui que também queríamos com nossa sequência didática, primeiramente, que 

os alunos aprendessem a produzir résumés como os que encontram em sites especializados 

quando fazem pesquisas. Porém, também queríamos que, ao produzir résumés nessa situação 

de produção, os alunos aprendessem a se colocar no papel de um estudante que deve produzir 

um résumé em língua francesa para seu professor, situação de produção comum no meio 

universitário francófono
51

. Na verdade, o fato de escrever résumés em contexto universitário 

francófono tinha sido abordado em um vídeo trabalhado no módulo 2, que detalhava as 

características desse gênero quando usado para avaliação na universidade. Portanto, 

acreditamos que alguns desses conselhos podem ter influenciado a produção dos alunos em 

diferentes momentos e para diferentes aspectos. Nesse sentido, acreditamos que nossa SD 

tenha preparado os alunos para ambas as situações e, possivelmente, para se adaptarem a 

outras situações de produção de résumés. 

Apresentaremos, a seguir, o quadro síntese referente às capacidades discursivas.  

                                                             
51

 Aqui estamos considerando um aluno que curse Letras-francês na Universidade ou que vá realizar um 

intercâmbio em algum país francófono, segundo os objetivos e público-alvo do curso.  
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      Quadro 18: Síntese da análise da mobilização das capacidades discursivas 

 

O plano global do modelo didático do résumé mostra que os conteúdos temáticos se 

organizam no résumé da seguinte forma: tem-se, primeiro, uma contextualização da obra e 

por fim uma apresentação geral do tema tratado. As duplas Cecília/Giovane realizam essa 

dimensão, conforme mostra o modelo didático de nossa análise, nas duas produções, inicial e 

final. As duplas Pilar/Isabel e Maria/Laura organizam seus résumés na produção inicial não 

totalmente como o mostrado, já que nos dois casos a contextualização não está completa. No 

entanto, isso muda na produção final em que temos contextualização seguida de apresentação, 

como nos textos que apresentamos em nossa sequência didática. A dupla Miguel/Lucas faz o 

contrário, na produção inicial tem a contextualização seguida de apresentação, o que não 

ocorre na produção final, na qual a contextualização não está completa. Para os casos de 

Pilar/Isabel e Maria/Laura é possível dizer que a mudança acontece da produção inicial para a 

final, apesar de não termos trabalhado essa dimensão em nossa SD, pois ao longo da 

sequência elas foram expostas a résumés que se organizavam dessa forma. No caso de Miguel 

e Lucas uma hipótese talvez seja a de que Miguel realizou a produção inicial sozinho e que, 

possivelmente, ao longo de sua vida escolar foi exposto a diferentes resumos
52

 e résumés, o 

                                                             
52

 Consideramos, aqui, que o fato de já ter lido e produzido resumos em português pode também ter influenciado 

a produção de résumés em francês. 
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que pode tê-lo influenciado; já na produção final, como a realizou com um colega, talvez na 

discussão de como organizar o résumé ambos tenham decidido organizá-lo de outra forma. 

No caso de Cecília e Giovane, o que pode ter influenciado na produção inicial é também o 

arquitexto, o fato de terem tido contato ao longo de sua vida escolar com diferentes resumos e 

résumés.  

O modelo didático dos especialistas diz que os conteúdos temáticos devem se 

organizar no plano global do résumé seguindo a mesma ordem em que foram apresentados no 

texto de base. Na produção inicial, a dupla Cecília/Giovane não segue a ordem do texto, já na 

produção final eles apresentam os conteúdos na mesma ordem em que estão no texto de base, 

no entanto não trazem todos os conteúdos. O mesmo ocorre com a dupla Pilar/Isabel; já a 

dupla Maria/Laura não traz na produção inicial todos os conteúdos do texto de base e os que 

apresenta não estão na mesma ordem; na produção final, elas realizam parcialmente essa 

dimensão, pois seguem a ordem dos conteúdos, mas não apresentam todos os conteúdos 

necessários. O fato de seguir a ordem do texto pode ter sido uma influência do vídeo que 

assistiram. Na produção inicial, a dupla Miguel/Lucas apresenta todos os conteúdos do texto 

de base e na mesma ordem em que aparecem. Portanto, ressaltamos aqui que a primeira 

produção foi realizada efetivamente apenas por Miguel, que pode ter decidido produzir seu 

résumé desse modo, pois o texto de base não era tão simples, seguir a ordem proposta pode 

tê-lo ajudado na sua produção. Mas, na produção final, a dupla Miguel/Lucas não segue a 

ordem do texto de base. Esse fato é coerente com o que ensinamos em nossa SD: como 

vimos, essa dimensão não foi trabalhada em nossa sequência didática a partir dos textos 

apresentados, ela foi apenas mencionada no vídeo sobre résumés. Então, não consideramos 

que os alunos devessem ter respeitado essa ordem. Apenas, como dissemos acima, preferimos 

comparar as produções dos alunos com os dois modelos, pois queríamos ver se eles poderiam 

produzir résumés nos dois contextos, mostrando que compreendem a complexidade desse 

gênero textual.  

Com relação aos tipos de discurso, embora os especialistas não deem nenhum 

conselho sobre isso, nossa análise dos résumés, aponta que o discurso deve ser teórico; tendo 

isso em vista analisamos as produções dos alunos. A dupla Cecília/Giovane realiza uma 

produção inicial em que o discurso é implicado, há várias marcas de pronomes pessoais de 

primeira pessoa do plural, « ces deux textes nous presente » (sic), « nous vivons », « nous 

sommes devenus », o que desaparece totalmente na produção final. O mesmo ocorre com a 

dupla Miguel/Lucas, na produção inicial há muita implicação, temos marcas de primeira 
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pessoa do plural e de « on » significando “a gente”, exemplos: « on a aussi changé », « on a 

presque dévéloppé », « on ne sorte pas et on devient habitué aux petits (...) » (sic), o que 

desaparece na produção final. Já as duplas Pilar/Isabel e Maria/Laura usam o discurso teórico 

nas duas produções. Em nossa sequência didática não trabalhamos especificamente com essa 

dimensão, por isso levantamos a hipótese de que as duplas Pilar/Isabel e Maria/Laura já 

tivessem desenvolvido a mobilização do discurso teórico  a partir de outras produções que 

elas realizaram e/ou tiveram contato ao longo da vida escolar e universitária. Mas, como 

dissemos, as duplas Cecília/Giovane e Miguel/Lucas utilizaram o discurso teórico em suas 

produções finais, portanto, levantamos a hipótese de que isso de deu, pois foram expostos ao 

longo da SD a résumés cujo discurso teórico era predominante. 

Os especialistas que consultamos não falam nada específico a respeito de sequências 

textuais, porém em nossa análise dos résumés, vimos que o comum é o emprego da 

esquematização (BRONCKART, 1999, p. 239), que são sequências expositivas e/ou 

informativas que pertencem à planificação da ordem do expor, ou seja, é o grau zero das 

sequências argumentativas e explicativas. Essa foi uma dimensão trabalhada em nossa SD: 

informar e expor, de maneira concisa e neutra, o conteúdo do texto de base. Em nossas 

análises das produções dos alunos chegamos ao seguinte resultado: as duplas Cecília/Giovane, 

Pilar/Isabel e Miguel/Lucas realizaram parcialmente essa dimensão na produção inicial, pois 

apesar de apresentarem frases meramente expositivas e/ou informativas, empregam também 

frases com opinião pessoal, ainda que discreta, sobre o tema ou o texto de base, vejamos os 

exemplos: 

Frases expositivas e/ou informativas: 

Cecília/Giovane:  

- « Ces deux textes nous présente (sic) une idée selon laquelle nous vivons dans 

une nouvelle subjectivité »  

- « L’article ‘Technologie. Comment les réseaux sociaux ont fait de nous des 

touristes de nos propes vies’, publié au Courriel International » 

Pilar/Isabel : 

- « C’est un reportage publié sur le Courrier International qui montre les 

comportements contemporains des gens face des (sic) réseaux sociaux »  

- « Silverman affirme que le fait de publier sur Facebook est plus important que 

le contenu lui-même » 
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Miguel/Lucas : 

- « Selon lui (o autor), ils (as redes sociais) ont vraiment modifié notre rapport à 

ce que nous faisons » 

 

Frases com opinião : 

Cecília/Giovane : 

- « L’article ‘Technologie. Comment les réseaux sociaux ont fait de nous des 

touristes de nos propes vies’, publié au Courriel International (...) discute une 

question chère à notre temps » 

Pilar/Isabel : 

- « On a l’illusion que nous sommes sur des réseaux sociaux pour interagir avec 

les autres, mais en verité nous ne sommes là que pour nourrir nos propres 

egos » 

Miguel/Lucas : 

- « Le ‘Courrier International’ a publié un bref commentaire sur un long article 

de Jacob Silverman sur les réseaux sociaux » 

 

 

Em suas produções finais, as três duplas conseguem usar apenas frases expositivas 

e/ou informativas sobre o texto de base. Já a dupla Maria/Laura usa frases expositivas e/ou 

informativas nas duas produções. Podemos levantar a hipótese de que as três duplas que 

usaram opinião pessoal nas produções iniciais aprenderam com a SD que isso não é uma 

característica do gênero résumé, por isso não a empregaram em suas produções finais. Já a 

dupla Maria/Laura já sabia, antes da SD, que dar opinião pessoal não era uma característica 

do gênero résumé, portanto não a utilizaram na produção inicial. Aqui ressaltamos mais uma 

vez o papel do arquitexto, pois as alunas, possivelmente, tiveram contato ao longo de sua vida 

escolar com outros resumos e résumés, o que pode tê-las influenciado em sua produção 

inicial. 

Exporemos agora o quadro síntese referente às capacidades linguístico-discursivas. 
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Quadro 19: Síntese da análise da mobilização das capacidades linguístico-discursivas 

 

A conexão, segundo o modelo didático de nossa análise, deve ser garantida pela 

pontuação e pelo uso de poucos conectores. De acordo com os especialistas as frases no 

résumé devem ser claras e precisas e para isso a pontuação tem papel importante; ainda 

segundo eles, é preciso respeitar as palavras de ligação ou ligação lógica entre as ideias, frases 

etc. Nesse aspecto, tanto os conselhos sobre a escrita de résumés para provas e concursos, 

quanto os résumés encontrados em sites especializados coincidem e para os dois obtivemos os 

mesmos resultados com relação à análise das produções dos alunos, como apresentaremos a 

seguir. A dupla Cecília e Giovane utiliza parcialmente os mecanismos de conexão em sua 

produção inicial, pois apresenta frases longas e apenas um conector (tout d’abord) e como 

conjunção empregam somente o « et ». Na produção final as frases são mais curtas, há o 

emprego de mais conectores que organizam o conteúdo temático, são eles: « ensuite », 
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« c’est-à-dire » e « L’auteur commence par (...) » e o emprego da conjunção « cependant ». 

Com relação às dimensões ensináveis relacionadas à nossa sequência didática, utilizar frases 

curtas ligadas por pontuação e fazer uso de conectores necessários para respeitar as ideias do 

texto de base, podemos dizer que a dupla não realiza a primeira em sua produção inicial, pois 

emprega frases longas, e que não realiza plenamente a segunda, pois usa apenas um conector 

e uma conjunção. Na produção final, a dupla realiza totalmente as duas dimensões, a 

sequência didática pode ter contribuído para isso.   

As duplas Pilar/Isabel e Maria/Laura tiveram resultados parecidos: as duas 

empregaram frases longas e poucas conjunções, a dupla Pilar/Isabel emprega o conector 

« mais », que organiza o conteúdo temático nas produções iniciais. Na produção final, a dupla 

Maria e Laura apresenta frases um pouco mais curtas e emprega o conector « car », mas 

continuam utilizando apenas a conjunção « et ». Na produção final, a dupla Pilar e Isabel 

utiliza frases curtas e poucas conjunções, no entanto emprega mais conectores, o « mais » e 

« mais aussi » .  

Os alunos Miguel e Lucas utilizam em sua produção inicial frases curtas, nenhum 

conector e a conjunção « mais »; na produção final, eles continuam a empregar frases curtas, 

continuam a não utilizar conectores, mas apresentam duas conjunções « à fin de » (sic) e 

« pour que », portanto, podemos dizer que houve um desenvolvimento de uma produção para 

a outra.  

Com relação à coesão verbal, o modelo didático do résumé aponta que a maioria dos 

verbos deve estar no presente do indicativo. As quatro duplas empregam, em sua grande 

maioria, verbos no presente. Essa dimensão não foi trabalhada especificamente em nossa 

sequência didática, porém os textos que apresentamos tinham verbos no presente do 

indicativo. Levantamos, então, a hipótese do arquitexto, mais uma vez, no caso das produções 

iniciais, possivelmente, os resumos e résumés com os quais os alunos tiveram contato ao 

longo da vida escolar influenciaram suas produções. No caso das produções finais, é possível 

dizer que os résumés aos quais foram expostos em nossa sequência os ajudaram a manter o 

uso dos verbos no presente do indicativo. A coesão nominal, segundo o modelo didático que 

elaboramos, deve ser garantida pelo emprego de pronomes pessoais de terceira pessoa que 

retomem nomes anteriormente apresentados, assim como o pronome relativo « qui », 

possessivos, demonstrativos e sintagmas nominais, tudo isso para evitar a repetição e garantir 

um texto coeso. Nossas análises mostraram que as duplas Cecília/Giovane e Maria/Laura 
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apresentaram resultados parecidos: na produção inicial, as duplas utilizam poucos elementos 

de retomada nominal, a primeira dupla usa alguns pronomes pessoais de terceira pessoa « il » 

e « ils », um pronome relativo « qui » e uma frase com demonstrativo « ces deux textes ». Na 

produção final, a dupla utiliza um pouco mais de elementos e o sintagma nominal « la langue 

de Rousseau » para evitar a repetição de “a língua francesa”. Maria e Laura usam poucos 

elementos em sua produção inicial, utilizam um pronome de terceira pessoa « il » e dois 

pronomes relativos « qui ». Em sua produção final, a dupla emprega um pouco mais de 

elementos, além dos pronomes de terceira pessoa e dos pronomes relativos, usam um 

demonstrativo « cette sommot (sic)». 

As duplas Pilar/Isabel e Miguel/Lucas apresentam resultados semelhantes, pois 

empregam poucos elementos coesivos na produção inicial e final. No caso das primeiras 

duplas, (Cecília/Giovane e Maria/Laura) é possível dizer que a sequência pode ter auxiliado 

os estudantes em sua produção final, pois isso foi trabalhado em aula e os alunos ainda 

realizaram exercícios sobre o tema em casa. Já no caso das segundas duplas (Pilar/Isabel e 

Miguel/Lucas), não é possível dizer que a sequência didática os tenha influenciado em suas 

produções finais.  

Nesse aspecto, ressaltamos que as produções dos alunos diferiram do que aconselham 

os especialistas, já que estes apontam a necessidade de usar elementos para evitar a repetição, 

mas indicam também que o autor do résumé deve se colocar na posição do autor do texto de 

base, o que significa que não pode haver referências nem ao texto de base nem ao seu autor. 

No entanto, como explicamos, nossa escolha didática foi a de trabalhar com résumés de sites 

especializados e, portanto, não trabalhamos a ausência de referência ao autor ou à obra na SD. 

Portanto, nenhuma de nossas duplas se posicionou segundo afirmam os especialistas. Com 

relação às modalizações, os résumés de sites especializados e os conselhos dos especialistas 

coincidem: em nossas análises vimos que deve ser empregada a asserção, grau zero da 

modalização lógica, quando os fatos são apresentados como certos; os especialistas afirmam 

que em um résumé não se deve deformar as ideias do texto de base e que o autor deve 

reformulá-las sem tomar posição. A dupla Maria e Laura realiza totalmente essa dimensão em 

suas duas produções, as outras três duplas só a realizam em suas produções finais, pois em 

suas produções iniciais há apreciação. Portanto, podemos dizer que houve desenvolvimento 

dos alunos, influenciado pelas atividades da SD. 
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De acordo com o modelo didático, não deve haver citação longa de partes do texto de 

base em um résumé: é permitido retomar palavras e/ou frases curtas entre aspas, os títulos 

podem ser retomados entre aspas ou em itálico e é possível haver vozes do texto de base 

inseridas por verbos, como « ce livre explique », « ce livre propose ». Três de nossas duplas 

apresentaram resultados parecidos: as duplas Cecília/Giovane, Pilar/Isabel e Miguel/Lucas 

apresentam citações em suas produções iniciais o que já não ocorre nas produções finais, o 

que mostra que eles se apropriaram de aspectos importantes do gênero textual résumé. 

Levantamos a hipótese de que nossa sequência didática pode ter influenciado o 

desaparecimento de citação longa na produção final. A dupla Maria e Laura não apresenta 

citação em nenhuma das produções e, por isso, levantamos a hipótese de que houve influência 

do arquitexto na produção inicial.  

O textos de especialistas consultados afirmam que não é permitido o uso de citação e 

que o autor do résumé deve se colocar no lugar do autor do texto de base, logo não deve haver 

fórmulas que façam referência ao texto de base ou ao seu autor. Como esse elemento é 

bastante diferente do que se espera de um résumé (ou resumo) nas práticas sociais com as 

quais os alunos estão habituados e, sobretudo, como os alunos não viram esse aspecto na 

sequência didática, eles não utilizaram. No entanto, exatamente pelo que apontamos, o fato de 

os alunos não terem utilizado esse posicionamento enunciativo, não quer dizer que não houve 

desenvolvimento das capacidades de linguagem, ao contrário. 

Em suma, após a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pelos alunos na 

produção final, em comparação com a produção inicial, podemos dizer que, os alunos, em 

geral, desenvolveram as dimensões ensináveis trabalhadas na sequência didática, pois em suas 

produções finais passam a usar um pouco mais de conectores, reformulam o texto de base sem 

copiar partes dele, não realizam apreciações e não citam partes do texto de base.  

 

2. Análise das produções iniciais e finais da note de lecture 

 

Analisamos as produções dos alunos selecionados, comparando-as com o modelo 

didático do gênero note de lecture elaborado segundo o modelo de análise do Interacionismo 

sociodiscursivo, a partir de 20 textos do gênero, mas, sobretudo, analisando o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos entre a produção inicial e a final, 
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baseando-nos nas dimensões ensináveis que escolhemos para trabalhar na sequência didática 

do gênero em questão. 

Retomamos, a seguir, nossa legenda, criada para facilitar a visualização dos 

resultados: 

  

Total  

Parcialmente  

Não  

 

A cor preta representará que a dupla conseguiu realizar as operações de linguagem 

trabalhadas em nossa sequência didática, a cor cinza representará que a dupla realizou 

parcialmente as operações de linguagem trabalhadas na sequência didática, por fim, a cor 

branca, representará que o aluno não conseguiu realizar as operações de linguagem 

trabalhadas na SD. Dessa forma, a cor preta indica um maior desenvolvimento das 

capacidades de linguagem dos alunos, e assim por diante. 

Como fizemos para a análise do résumé, nos quadros síntese que elaboramos para a 

visualização dos resultados, veremos, primeiramente, o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem dos alunos entre a produção inicial e a produção final segundo as dimensões 

ensináveis que escolhemos para trabalhar em nossa sequência didática. É a partir dessa análise 

e das cores no quadro que podemos ter uma ideia sobre o desenvolvimento da produção 

textual dos alunos. No entanto, optamos por mostrar, também, de que forma as notes de 

lecture dos alunos se aproximavam, ou não, do modelo didático da note de lecture. 

Apresentaremos, agora, o quadro síntese referente às capacidades de ação.  
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       Quadro 20: Síntese das capacidades de ação 

 

Segundo nosso modelo didático do gênero, uma note de lecture tem como objetivo 

apresentar uma obra resumindo-a e inserindo apreciações. Em suas produções iniciais, os 

alunos Cecília, Pilar e Miguel apresentaram diferentes graus de inserção de apreciações. A 

aluna Cecília apresenta apenas uma frase apreciativa em toda a sua produção inicial, a aluna 

Pilar apresenta duas frases apreciativas em todo seu texto, diferentemente de Miguel que 

apresenta em sua produção inicial um parágrafo de apreciação. Nas produções finais dos três 

alunos o parágrafo final apresenta apreciação sobre a obra. A produção inicial de Luiza não 

tem apreciação, seu texto é basicamente um résumé do texto de base; porém, em sua produção 

final, os dois últimos parágrafos são apreciativos. Nos casos de Luiza, Cecília e Pilar é 

possível levantar a hipótese de que a sequência didática trabalhada em sala tenha influenciado 

as suas produções finais; no caso de Miguel, podemos dizer que houve participação do 

arquitexto em sua produção inicial, pois é possível que o aluno tenha tido contato com notes 

de lecture ao longo de sua vida escolar e isso o tenha influenciado em sua produção. O aluno 

Lucas não realiza nenhuma apreciação em sua produção inicial; em sua produção final há um 

ponto de vista sobre o autor do texto de base em apenas uma frase, portanto podemos levantar 

a hipótese de que a sequência didática tenha o influenciado, mas não totalmente. Já a aluna 

Adriana emprega em sua produção inicial uma frase apreciativa e, em sua produção final, a 

aluna usa apenas duas frases apreciativas; não houve, portanto, muita diferença em relação à 

sua produção inicial.  

De acordo com nosso modelo didático do gênero, o enunciador de uma note de lecture 

é, normalmente, um estudante/pesquisador ou um professor/pesquisador especialista no 

assunto tratado na obra. Nossos alunos não são especialistas no tema da revista alvo da note 

de lecture realizada, no entanto, em sua produção inicial, eles tentam assumir tal posição ao 
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explicar ao seu destinatário do que o tema trata. Nesse sentido, eles se inserem em um espaço 

de ficção, como apontam Schneuwly e Dolz (2014). Em suas produções finais, os alunos 

deveriam escrever uma note de lecture de um livro que tivessem lido e que tivesse um caráter 

inédito. Sendo assim, também não é possível dizer que os alunos são especialistas na obra 

alvo da note de lecture ou em literatura, no entanto eles têm conhecimentos adquiridos a partir 

de sua leitura do livro, além de estarem cursando graduação e pós-graduação, o que os 

aproxima desse contexto; são esses conhecimentos que são apresentados em suas produções. 

Tendo isso em vista, é possível dizer que todos os alunos mobilizaram as capacidades de 

ação, pois se imaginam no contexto de produção de uma note de lecture.  

O que trabalhamos em nossa sequência didática referente ao enunciador foi a 

capacidade de estabelecer um esquema enunciativo que fizesse referência ao livro objeto da 

note de lecture. Nesse caso, temos os seguintes resultados: os alunos Cecília, Miguel e Luiza 

estabelecem esse esquema enunciativo em suas produções iniciais e finais, portanto, 

levantamos a hipótese de que eles adotam esse posicionamento enunciativo já em sua 

produção inicial, por influência dos résumés aos quais foram expostos ao longo da sequência 

didática desse gênero, em que havia essa referência ao texto de base. O aluno Lucas 

estabelece o esquema em sua produção inicial, mas não em sua produção final, já que ele mal 

fala do livro, se concentra em seu autor. As alunas Pilar e Adriana não utilizam totalmente o 

esquema enunciativo que faz referência à obra de base em suas produções iniciais, já nas 

produções finais elas o fazem; portanto, é possível dizer que a sequência didática pode tê-las 

ajudado.  

No que diz respeito ao destinatário, nosso modelo didático nos apontou que as notes 

de lecture têm como destinatário estudantes, pesquisadores e professores especializados na 

área a qual a obra pertence ou, ainda, pessoas comuns que se interessam pelos temas tratados 

na obra. Na produção inicial, os alunos deveriam escrever notes de lecture que seriam 

publicadas no Bulletin le Français à l’Université, portanto eles estariam escrevendo para 

estudantes, pesquisadores especialistas na temática ou pessoas interessadas. Todos os alunos 

tinham esse destinatário em mente em suas produções iniciais. Nas produções finais, tínhamos 

dois contextos de produção dentre os quais os alunos poderiam escolher um: em um dos 

contextos os alunos deveriam produzir uma note de lecture para um professor sobre um livro 

lido recentemente, esse professor poderia ser um especialista ou alguém interessado na obra; 

no outro contexto, os alunos escreveriam uma note de lecture que seria publicada no Bulletin 

le Français à l’Université. As alunas Cecília, Pilar e Adriana escolheram o primeiro contexto 



133 

 

e pensaram em seu destinatário ao produzir suas produções finais; já, os alunos Lucas, Miguel 

e Luiza não indicaram qual contexto escolheram, só o que podemos saber, nesses casos, é que 

eles desejam apresentar a obra lida, de modo apreciativo, a alguém.  

Apresentaremos, a seguir, o quadro síntese referente à mobilização das capacidades 

discursivas pelos alunos. 

 

       Quadro 21: Síntese da análise da mobilização das capacidades discursivas 

 

No que diz respeito ao plano global, nosso modelo didático nos mostrou o seguinte: a 

note de lecture tem sempre um cabeçalho com a referência bibliográfica completa do livro 

resenhado, no final do texto há sempre o nome de seu produtor e o nome da instituição à qual 

ele é vinculado. Outro elemento que vemos é a organização dos conteúdos temáticos: tem-se, 

primeiramente, uma contextualização do tema e/ou da obra, seguida de um detalhamento do 

conteúdo da mesma e, no final, a apreciação do livro. A aluna Cecília organiza os conteúdos 

temáticos do modo esperado em suas duas produções; apesar de só haver uma frase 

apreciativa, ela vem no último parágrafo. O aluno Lucas, por sua vez, não organiza os 

conteúdos como o esperado em sua produção inicial, há uma contextualização e o início de 

um detalhamento, mas o texto acaba na metade, sem um final; em sua produção final, seu 
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detalhamento não fala das partes da obra e também não apresenta um parágrafo final de 

apreciação. Em sua produção inicial, o aluno Miguel apresenta todas as partes esperadas, no 

entanto em seu detalhamento ele não explora muito as partes que compõem a obra. Em sua 

produção final ele ainda apresenta problemas em relação ao detalhamento, não resume o livro 

(a história). A aluna Luiza não apresenta o parágrafo de apreciação, apesar de trazer a 

contextualização e o detalhamento; já em sua produção final ela realiza o esperado. A aluna 

Pilar, não realiza o detalhamento em sua produção final, mas realiza todas as partes esperadas 

em sua produção final. A aluna Adriana não tem um detalhamento explorando as partes da 

revista em sua produção inicial; já em sua produção final, seu detalhamento continua a não 

explorar o livro e não há um parágrafo final de apreciação. Nas produções iniciais, nenhum 

aluno utiliza um cabeçalho nem coloca seu nome como produtor da note de lecture no final do 

texto. Isso se modifica para alguns alunos após a aplicação das sequências, pois, nas 

produções finais, os alunos Cecília, Lucas e Miguel apresentam o cabeçalho e o nome no final 

do texto.  

Com relação aos tipos de discurso, nosso modelo didático nos mostrou que há o 

emprego do discurso teórico nas notes de lecture. No entanto, por não termos considerado que 

isso seria um problema para os alunos, não o trabalhamos em nossa SD. Como resultado, 

vemos que todos os alunos, com exceção de Adriana, o utilizam em suas produções iniciais e 

finais; aqui, podemos levantar a hipótese da influência do trabalho com o gênero résumé, em 

que esse discurso também fora empregado, além do fato de que os textos escolhidos para 

compor a SD apresentassem, todos, uma organização em discurso teórico. 

No que diz respeito às sequências textuais, nosso modelo didático aponta a utilização 

de esquematizações, sequências expositivas e/ou informativas ao apresentar as partes nas 

quais a obra alvo da note de lecture se divide e os conteúdos que ela contém. Há ainda o 

emprego de sequências argumentativas para defender um ponto de vista. Apenas as alunas 

Cecília, Pilar e Luiza fazem uso da esquematização; já em relação às sequências 

argumentativas, todos os alunos fazem uso dela, com exceção de Adriana. Podemos dizer que 

nossa sequência didática pode ter contribuído para o resultado positivo dos alunos, pois 

tínhamos atividades em que os alunos deveriam elaborar argumentos para defender um ponto 

de vista. Além disso, levantamos a hipótese de que a atuação da professora também pode ter 

tido influência no desenvolvimento dos alunos com relação à essa capacidade discursiva; esse 

ponto será desenvolvido mais a frente na seção intitulada Análise da atuação da professora.    
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Apresentaremos, agora, o quadro síntese referente às capacidades linguístico-

discursivas. 

       Quadro 22: Síntese da análise da mobilização das capacidades linguístico-discursivas 

 

Segundo nosso modelo didático do gênero, a conexão nas notes de lecture é garantida 

pela presença de conectores que articulam frases, sequências e parágrafos além das 

conjunções. Dentre nossos alunos participantes, Cecília, Pilar e Adriana usam poucos 

conectores em suas produções iniciais. Cecília utiliza dois conectores, « ainsi que » e « mais 

aussi »; já em sua produção final ela emprega mais conectores como « étant donné », « en 

plus » além da conjunção « pourtant ». Pilar apresenta a conjunção « mais » e nenhum 

conector em sua produção inicial, já em sua produção final ela emprega mais conjunções e 

conectores tais como « aussi » e « et aussi ». Adriana, por sua vez não utiliza conectores em 

sua produção inicial e apenas a conjunção « et », em sua produção final, ela faz uso de três 

conectores, são eles: « donc », « le premier » e « le deuxième » como organizadores do 

conteúdo temático. Nesses três exemplos, acreditamos que nossa sequência didática tenha 

influenciado os alunos em suas produções finais, pois tínhamos atividades que trabalhavam 
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com os conectores além de exemplos de notes de lecture em que conectores e conjunções 

eram empregados.  

De acordo com nosso modelo didático, os verbos no presente do indicativo e no 

infinitivo presente são maioria nas notes de lecture. Não trabalhamos com essa dimensão em 

nossa sequência didática, no entanto, todos os alunos, com exceção de Adriana e Lucas, 

empregaram o presente do indicativo, em sua maioria, em suas produções inicias e finais. 

Neste ponto, acreditamos que pode ter havido influência do arquitexto, os alunos podem ter 

tido contato com notes de lecture em sua vida escolar e isso os teria influenciado; além disso, 

eles já haviam sido expostos a résumés, cujo tempo predominante é o presente do indicativo. 

Finalmente, lembramos que todos os textos da SD elaborada tinham os verbos no presente 

como característica principal.  

Com relação à coesão nominal, nosso modelo didático indica o emprego de pronomes 

pessoais de terceira pessoa que retomam nomes anteriormente citados, evitando, assim, a 

repetição, bem como, o pronome relativo « qui », os possessivos e os demonstrativos. Todos 

os nossos alunos utilizaram esses elementos em suas produções, alguns os empregaram já em 

suas produções iniciais. Uma hipótese é o fato de termos trabalhado com isso em nossa 

sequência didática do gênero résumé, além do fato de também termos trabalhado esses 

aspectos linguísticos em nossa sequência da note de lecture. Lembramos, também, que foram 

dados exercícios para casa para trabalhar esses aspectos, o que pode ter sido uma influência 

na produção dos alunos. 

De acordo com nosso modelo didático do gênero, o mais comum em notes de lecture é 

o emprego da asserção, grau zero da modalização lógica, quando os fatos são apresentados 

como certos, além da modalização apreciativa sobre a obra ou partes dela. As alunas Cecília e 

Pilar só haviam utilizado uma frase apreciativa em suas produções iniciais, a aluna Luiza não 

havia realizado nenhuma apreciação em sua produção inicial; em suas produções finais, no 

entanto, as três encerram suas notes de lecture com parágrafos apreciativos. Além disso, 

Miguel que já havia feito uso da apreciação em sua produção inicial continua utilizando-a em 

sua produção final. Neste ponto, podemos dizer que nossa sequência didática pode ter 

influenciado os alunos, pois tínhamos exercícios em que eles deveriam expor seus pontos de 

vista. Além disso, levantamos a hipótese de que a atuação da professora também pode ter tido 

influência no desenvolvimento dos alunos com relação à essa capacidade linguístico-
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discursiva; esse ponto também será desenvolvido mais a frente na seção intitulada Análise da 

atuação da professora.    

O emprego correto de índices de inserção de vozes, trechos da obra alvo da note de 

lecture ou de outras obras, e a inserção das vozes do autor da obra alvo através de verbos, 

também são características do gênero note de lecture, segundo nos mostrou nosso modelo 

didático. Nem todos os alunos fizeram uso de citação, mas quando a empregaram, em sua 

produção inicial e final, colocaram-na entre aspas indicando que havia sido retirada da obra 

resenhada. Em sua maioria, os alunos também deram destaque aos títulos retirados da obra de 

base, logo, podemos dizer que os alunos já traziam esse conhecimento: todos os alunos cujas 

produções foram analisadas faziam ou já tinham feito parte do contexto acadêmico, talvez, 

por isso, já traziam esse conhecimento em suas produções iniciais. Isso não modifica o fato de 

que nossa sequência didática possa também ter ajudado bastante a reforçar a importância 

dessa dimensão. Quatro alunos, Cecília, Pilar, Lucas e Luiza fazem o uso de verbos em suas 

produções finais, inserindo vozes dos autores das obras alvo das notes de lecture; esse 

também foi um ponto muito trabalhado em nossa sequência didática, o que pode tê-los 

influenciado, uma vez que não realizaram essa característica em suas produções iniciais. 

Fazendo dessa forma, os alunos demonstraram terem se apropriado das características 

essenciais da note de lecture. 

Em suma, após a análise das capacidades de linguagem mobilizadas pelos alunos na 

produção final, em comparação com a produção inicial, podemos dizer que, os alunos, em 

geral se desenvolveram, em sua maioria, com relação às dimensões que foram trabalhadas em 

nossa sequência didática. Houve o desenvolvimento da operação linguageira ligada à 

organização dos conteúdos temáticos e ao uso de cabeçalho; com relação à esquematização, 

houve desenvolvimento ao apresentar as partes nas quais o texto se divide e os conteúdos que 

ele contém de modo informativo/expositivo e usar elementos para evitar a repetição no texto. 

Além disso, tivemos a influência da atuação da professora com relação às sequências 

argumentativas, pois os alunos demonstraram terem desenvolvido a argumentação para 

defender um ponto de vista, e o uso da apreciação para expressar opiniões.  
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3. Análise das transferências de capacidades de linguagem do gênero 

résumé ao gênero note de lecture 

Dentre as dimensões ensináveis trabalhadas na sequência didática do gênero résumé, 

duas podem ter sido desenvolvidas através do trabalho com esse gênero e transferidas para a 

produção da note de lecture. Elas pertencem às capacidades linguístico-discursivas ligadas à 

coesão nominal: a retomada nominal para evitar repetição e o ato de resumir. Como explicado 

em nosso capítulo de Metodologia, para a análise da transferência de capacidades, quatro 

alunos foram analisados, são eles: Cecília, Pilar, Miguel e Lucas.  

Daremos início à nossa exposição com a capacidade linguístico-discursiva de 

retomada nominal. Essa dimensão foi trabalhada na sequência didática do gênero résumé nas 

atividades 2, 3, 4 e 5 da parte II do módulo 4. Na sequência didática do gênero note de 

lecture, não voltamos a trabalhar com essa capacidade; no entanto, em textos desse gênero 

também se espera coesão e que os conteúdos temáticos sejam organizados de forma a não 

haver repetição, por isso essa é uma capacidade esperada nas notes de lecture.  Vejamos o 

quadro das capacidades linguístico-discursivas e os resultados obtidos pelos alunos, com 

relação à essa dimensão, nos résumés:  

Capacidades de 

linguagem 

Dimensões ensináveis 

(SD) 

Cecília  Pilar  Lucas Miguel  

PI PF PI PF PI PF PI PF 

Capacidades 

linguístico-discursivas 

- coesão nominal 

- evitar repetições fazendo 

uso de elementos que 

garantam a retomada 

nominal 

     

_ 

   

            Quadro 23: Capacidade linguístico-discursiva – retomada nominal
53

 – résumé   

  

Como podemos ver no quadro acima, a aluna Cecília não utilizou muitos elementos de 

retomada nominal em sua produção inicial do résumé; em sua produção final, por sua vez, ela 

faz uso de mais elementos e emprega sintagmas nominais. Os alunos Pilar e Miguel usam 

poucos elementos de retomada nominal em suas produções iniciais e finais. 

Já o aluno Lucas, que não realizou a produção inicial, apresenta em sua produção final 

poucos elementos de retomada nominal. Apesar de não ter realizado a produção inicial, Lucas 

participou das aulas sobre o résumé e pode ter desenvolvido esses aspectos durante a SD do 

résumé. 

                                                             
53

 Lembramos aqui, que as produções dos résumés foram feitas em duplas, no entanto, como essas duplas foram 

desfeitas nas produções das notes de lecture, estamos considerando apenas os alunos que permaneceram no 

curso e que realizaram as notes de lecture.  
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Vejamos, agora, o quadro das capacidades linguístico-discursivas e os resultados 

obtidos pelos alunos, com relação à essa dimensão, nas notes de lecture:  

Capacidades de 

linguagem 

Dimensões ensináveis 

(SD) 

Cecília Pilar Lucas Miguel 

PI PF PI PF PI PF PI PF 

Capacidades 

linguístico-discursivas 

- coesão nominal 

- evitar repetições fazendo 

uso de elementos que 

garantam a retomada 

nominal 

        

   Quadro 24: Capacidade linguístico-discursiva – retomada nominal – note de lecture 

 

Como é possível observar, a aluna Cecília e o aluno Miguel empregam, em suas 

produções iniciais e finais, muitos elementos de retomada nominal; já os alunos Pilar e Lucas 

passam a empregar mais elementos em suas produções finais. Diante dos resultados, vemos 

que os alunos passam a utilizar mais elementos de retomada nominal nas suas notes de 

lecture; no entanto, como vimos acima, essa capacidade não fora trabalhada na sequência 

didática desse gênero. Podemos, portanto, levantar a hipótese de que o trabalho com essa 

capacidade na sequência didática do gênero résumé tenha sido desenvolvida e transferida para 

a produção do gênero note de lecture.  

Veremos, agora, as análises da mobilização de capacidades linguístico-discursiva 

referentes ao ato de resumir. Tal dimensão foi trabalhada na sequência didática do gênero 

résumé nas atividades 1, 2, 3 e 4 da parte II do módulo 2, nas atividades 1, 2, 3, 4 e 5 da parte 

I do módulo 3 e nas atividades 2, 3 e 4 da parte I do módulo 4. Não voltamos a trabalhar com 

essa capacidade na sequência didática do gênero note de lecture, os alunos tiveram apenas que 

identificá-la como característica do gênero note de lecture em duas atividades (atividade 2 da 

parte 1 do módulo 5 e atividade 4 da parte 1 do módulo 6). Vejamos, a seguir, o quadro das 

capacidades linguístico-discursivas e os resultados obtidos pelos alunos, com relação à essa 

dimensão, nos résumés:  

Capacidades de 

linguagem 

Dimensões ensináveis 

(SD) 

Cecília  Pilar  Lucas Miguel  

PI PF PI PF PI PF PI PF 

Capacidades 

linguístico-discursivas 

- coesão nominal 

- retomar as informações 

principais e as palavras 

chave do texto de base 

(ato de resumir) 

     

_ 

   

            Quadro 25: Capacidade linguístico-discursiva – ato de resumir – résumé  

 

Para realizar essa análise nos résumés produzidos pelos alunos, fizemos uma análise 

quantitativa: levantamos, nos textos de base, as informações principais, as ideias globais e 
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obtivemos o número de cinco informações no texto de base da produção inicial e o número de 

seis informações no texto de base da produção final. Portanto, consideramos nas produções 

dos alunos a quantidade de informações principais apontadas em suas produções para realizar 

essa análise. Obtivemos o resultado do quadro acima: a aluna Cecília retomou 3 informações 

na produção inicial e 4 na produção final; a aluna Pilar retomou 3 informações nas duas 

produções;  já o aluno Lucas retomou 5 informações em sua produção final (não há resultados 

quanto à produção inicial, pois ele não há realizou) e Miguel retomou as cinco informações do 

texto de base em sua produção inicial e 4 informações em sua produção final.  

Vejamos, agora, o quadro das capacidades linguístico-discursivas e os resultados 

obtidos pelos alunos, com relação à essa dimensão, nas notes de lecture:  

Capacidades de 

linguagem 

Dimensões ensináveis 

(SD) 

Cecília Pilar Lucas Miguel 

PI PF PI PF PI PF PI PF 

Capacidades 

linguístico-discursivas 

- coesão nominal 

- retomar as informações 

principais e as palavras 

chave do texto de base 

(ato de resumir) 

        

      Quadro 26: Capacidade linguístico-discursiva – ato de resumir – note de lecture 

 

Para a análise das notes de lecture, procedemos de maneira um pouco diferente dos 

résumés: como as produções iniciais foram feitas a partir de prefácios, que já apresentam as 

principais ideias do texto de base, analisamos se os alunos realizaram uma parte de resumo e 

outra de apreciação em seu texto e analisamos a parte do resumo vendo quais estratégias os 

alunos haviam utilizado. Agimos do mesmo modo para a analise das produções finais, 

observando se os alunos haviam resumido, e através de quais estratégias, a história da obra 

alvo da note de lecture. Os resultados obtidos para os quatro alunos analisados foi o que 

vemos no quadro acima: a aluna Cecília realiza o ato de resumir em suas duas produções, 

assim como o aluno Miguel; já, a aluna Pilar fala, em sua produção inicial, de como a revista 

foi organizada, no entanto não aponta as partes que a compõem, logo a parte do resumo não 

está completa. O aluno Lucas, por sua vez, tenta falar das partes que compõem a obra em sua 

produção inicial, mas não se estende, pois seu texto acaba antes que ele possa fazê-lo; em sua 

produção final ele não resume a história, nós não conseguimos saber sobre o que ela trata; no 

entanto, ele faz um resumo sobre a publicação da mesma. Expomos como exemplo as 

produções dos alunos: 
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Cecília 

Produção inicial: 

 

 

Produção final: 
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Pilar 

Produção inicial: 
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Produção final: 

 

 

Lucas 

Produção inicial: 
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Produção final: 

 

 

Miguel 

Produção inicial: 

 

Produção final: 
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A partir do que foi explorado, é possível perceber que, em suas notes de lecture, os 

alunos fazem uso, em sua maioria, do ato de resumir para falar das partes nas quais a obra se 

divide ou para contar a história do livro resenhado. Como dissemos, essa capacidade não foi 

trabalhada na sequência didática do gênero note de lecture, mas, ainda assim, os alunos a 

empregaram. Podemos levantar, assim, a hipótese de que o trabalho com essa capacidade na 

sequência didática do gênero résumé tenha sido desenvolvida e transferida para a produção da 

note de lecture.  

 

4. Análise da atuação da professora 

 

Para investigar se a atuação da professora ministrante do curso na aplicação das 

sequências didáticas teve influência nas produções finais dos alunos, nos voltamos para os 

vídeos das aulas, comparando-os aos módulos das sequências didáticas e às fichas do 

professor previamente elaboradas pela pesquisadora, e para a sinopse, descrição minuciosa 

das aulas elaborada a partir dos vídeos, das notas de aula feitas pela pesquisadora e pelos 

módulos das sequências didáticas.   Nosso objetivo era observar como a professora conduziu 

as atividades das sequências didáticas, se ela as reproduziu tal como estavam previstas nos 

módulos e na ficha do professor ou se as aplicou de maneira diferente do previsto. Como 

podemos ver em nossa sinopse, nos apêndices desse trabalho, a professora realiza 

modificações nas sequências didáticas, seja alterando a forma de aplicação de algumas 

atividades, seja inserindo atividades que não estavam previstas e que foram elaboradas por 
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ela.  Após identificar todas as situações de modificação de atividades das sequências didáticas 

realizadas pela professora ministrante do curso, nos voltamos para as produções finais dos 

alunos visando a identificar se tais ações haviam influenciado de alguma forma essas 

produções.  

A partir do que foi observado, é possível afirmar que a atuação da professora 

contribuiu para o desenvolvimento de duas dimensões ensináveis, a argumentação e a 

apreciação, nas produções finais do gênero note de lecture. Mostraremos, a seguir, como isso 

se deu.  

Começaremos nossa explanação pela operação linguageira “argumentar”, que se 

realiza por meio da capacidade discursiva. Nossa sequência didática previa uma atividade em 

que a argumentação fosse trabalhada; nessa atividade (atividade 3/ parte II/ módulo 6) os 

alunos deveriam elaborar argumentos para defender um ponto de vista. No entanto, em uma 

atividade anterior a essa (atividade 2/ parte I/ módulo 6), os alunos deveriam apenas 

identificar qual era a opinião do autor do texto trabalhado naquela atividade sobre o tema 

abordado, a professora, porém, conduziu a atividade de uma maneira diferente incitando os 

alunos a certos questionamentos, ela fez com que eles dessem seu ponto de vista sobre o 

assunto, o que resultou em uma discussão reflexiva sobre o tema abordado na qual os alunos 

deveriam argumentar para defender sua opinião [37:38 – 01:05:00]. A discussão se estende 

por 23 minutos, período em que a professora incita os alunos a discutir sobre o tema 

apresentando seus pontos de vista sobre ele; ao longo da discussão, ela pede aos alunos que 

apresentem argumentos para defender sua opinião; ela faz com que todos os alunos 

participem, colocando-se com relação ao tema e argumentando. 

A partir da comparação entre as produções iniciais da note de lecture, momento em 

que essa atividade ainda não havia acontecido, e as produções finais, é possível perceber uma 

diferença entre elas: se, nas produções iniciais, a maioria dos alunos não utilizou argumentos 

para defender seu ponto de vista, na produção final eles se valem de um número considerável 

de argumentos. Nas produções iniciais, apenas Miguel utilizou argumentos, já nas produções 

finais, além de Miguel, Cecília, Pilar, Lucas e Luíza se valem de argumentos para defender 

um ponto de vista. Apresentamos o exemplo de Cecília:  

Produção inicial – Cecília 
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« Dans la deuxième partie, ce numéro rassemble des textes issus d’un autre congrès qui a lieu 

en 2009 et qui s’interessait à mettre en discussion la langue et le discours ainsi que les 

rapports culturels entre les cultures francophones et le Brésil. Ces articles pontent sur les 

différentes manifestations culturelles appartenants à chacun, mais aussi les relations  entre 

eux grâce à la mondialisation » 

 

Produção final – Cecília 

 

« Soigneusement écrite, l’oeuvre de Pilcher est divisée en seize chapitres, chacun reçoit le 

nom d’un personnage. Et pourtant, la lecture n’est pas exactement explicite, car l’auteur 

anglais crée tellement bien les liens entre les personnages qu’il peut se produire une 

erreur en jugeant savoir d’avantage de qui (sic) elle parle » 

 

 

Como é possível ver, em suas duas produções, Cecília fala de como as obras estão 

divididas, no entanto na produção inicial ela apenas explica ao leitor do que fala cada parte ( 

no caso de nosso exemplo vemos que ela fala sobre a segunda parte). Na produção final, ao 

contrário, ela informa ao leitor em quantas partes a obra está dividida, afirma que cada parte 

recebe o nome de um personagem, mas que a leitura não é explícita por conta disso e 

argumenta para defender sua posição.  

Podemos dizer que nossa sequência didática pode ter contribuído para o resultado 

positivo dos alunos, uma vez que previmos uma atividade em que eles deveriam elaborar 

argumentos para defender um ponto de vista. No entanto, somando-se a essa atividade 

presente na sequência didática, temos a atuação da professora, que, ao modificar uma 

atividade visando a fazer os alunos argumentarem sobre o tema trabalhado, contribuiu para o 

desenvolvimento dessa capacidade.  

Passaremos, agora, para a operação de linguagem “apreciar”, que se realiza por meio 

da capacidade linguístico-discursiva. Em nossa sequência didática do gênero note de lecture, 

havia uma atividade cujo objetivo era fazer com que os alunos identificassem no texto 

proposto quais elementos seu autor utilizou para expressar seu ponto de vista sobre o assunto 

tratado. Essa atividade era a quarta da segunda parte do módulo 6, segunda aula sobre a note 

de lecture. Na primeira aula sobre o gênero (módulo 5/ parte I), havia uma atividade em que 
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os alunos deveriam responder a questões sobre uma note de lecture proposta, a questão (e) 

perguntava qual era o ponto de vista do autor do texto. A professora, no entanto, conduziu a 

atividade de uma maneira diferente do que estava proposto promovendo uma discussão além 

do esperado ao perguntar aos alunos quais eram os elementos do texto a partir dos quais o 

autor mostrava seu ponto de vista. Ela discute com os alunos sobre as formas que podem ser 

utilizadas para dar opinião, de modo que não seja necessário utilizar expressões como « je 

trouve que », ela utiliza os exemplos do texto trabalhado como os adjetivos, mas também fala 

dos outros elementos que foram utilizados, como advérbios e frases nominais como 

« l’ouvrage [...] est une mine de renseignements ».   

A partir da comparação entre as produções iniciais e as produções finais da note de 

lecture foi possível observar uma diferença entre elas com relação à apreciação: se, nas 

produções iniciais, a maioria dos alunos utiliza apenas uma frase apreciativa em todo o texto, 

na produção final essas frases aparecem em maior quantidade ao longo dos textos cujos 

parágrafos finais são apreciativos, característica do gênero trabalhada em nossa SD. Além de 

Miguel, que já havia utilizado frases apreciativas em sua produção inicial, Cecília e Pilar, que 

só haviam empregado uma frase, e Luiza, que não empregou nenhuma, passam a utilizar 

frases apreciativas ao longo de seus textos. Vejamos o exemplo de Pilar:  

Produção final – Pilar 

« Le texte de présentation est original parce qu’il nous raconte l’histoire et le processus de 

réflexion derrière l’écriture de ces textes, ce qui nous attire plus fortement l’interet (sic) à les 

lire » 

 

Produção final – Pilar 

« Sans une position definie,  M. Karlsson arrive à circuler dans des différents contextes 

ideologiques, et c’est ce caracter ouvert, un peu naïf et à la fois malin, qui nous fait 

aimer ce passage » 

 

« Jonassan écrit de façon legere (sic) et comique et nous fait traverser le dernier siècle de 

l’histoire mondiale à partir du point de vue une (sic) homme vulgaire, mais, extraordinaire 

pour avoir vécu et être temoin de plusieurs evenements historiques » 

 

« Petit à petit on s’apperçoit que ce n’est pas la belle couverture qui nous gagne mais 
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vraiment c’est la thematique liée à la trés bonne écriture de Jonassan qui font de cette 

oeuvre une belle production » 

  

Como podemos ver nesse exemplo, em sua produção inicial Pilar utiliza apenas uma 

frase apreciativa, já em sua produção final ela utiliza três frases apreciativas e se vale de 

elementos como o adjetivo (caracter ouvert/ trés bonne écriture/ une belle production) e o 

advérbio (Jonassan écrit de façon legere (sic) et comique) para mostrar seu ponto de vista 

sobre a obra.  

É possível afirmar que nossa sequência didática pode ter contribuído para o 

desenvolvimento dos alunos, uma vez que tínhamos uma atividade prevista para trabalhar 

com os elementos através dos quais é possível expressar o ponto de vista em um texto. No 

entanto, não podemos deixar de considerar a atuação da professora no desenvolvimento dos 

alunos. Acreditamos que o fato de ter promovido a discussão sobre os elementos apreciativos 

em uma atividade em que isso não estava previsto pode ter funcionado como um reforço à 

sequência didática, contribuindo para que os alunos desenvolvessem essa capacidade de 

linguagem.  

Podemos dizer, portanto, que assim como a SD elaborada para trabalhar com o gênero 

note de lecture, a atuação da professora contribuiu para o desenvolvimento das capacidades 

de linguagem ligadas a esse gênero funcionando, portanto, como um instrumento psicológico 

no qual os alunos se apoiaram na escrita de suas produções finais.  

 

5. Síntese e discussão dos resultados  

Após termos apresentado as análises do nosso corpus, faremos, agora, uma síntese 

acompanhada de uma discussão dos resultados obtidos em nossa pesquisa. Para isso, 

retomaremos os objetivos de nosso estudo e retomaremos alguns pontos importantes, tais 

como, o trabalho com os gêneros résumé e note de lecture, os modelos didáticos criados, as 

sequências didáticas elaboradas para ensiná-los (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) e os aspectos 

das produções realizadas pelos alunos participantes do curso Gêneros textuais acadêmicos: 

produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto universitário.  
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Esta pesquisa teve como objetivo analisar o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem mobilizadas na produção dos gêneros résumé e note de lecture através de 

sequências didáticas elaboradas para um curso de escrita acadêmica; também era nosso 

objetivo verificar se os alunos, ao produzirem o gênero résumé, desenvolveriam capacidades 

de linguagem que poderiam transferir para a produção da note de lecture; por fim, tínhamos 

por objetivo investigar se a atuação do professor na aplicação das sequências didáticas teve 

influência na produção dos alunos.  

Os gêneros trabalhados em nossa pesquisa, résumé e note de lecture, circulam no 

contexto das esferas dos estudos universitários e da carreira acadêmica (LOUSADA; 

DEZUTTER, 2016). Além de serem gêneros com os quais os alunos podem se deparar ao 

longo de sua formação universitária, eles nos permitem trabalhar com os atos de resumir e 

apreciar, importantes na produção de diversos outros gêneros que também circulam nesse 

contexto. Vale lembrar que nosso objetivo não era o de que os alunos produzissem, por 

exemplo, um résumé tal como é esperado exatamente no contexto escolar na França, ou seja, 

nos concursos e exames, mas que desenvolvessem as capacidades de linguagem necessárias 

para produzir esse gênero adaptando-se às diferentes situações de produção nas quais eles 

podem ter que produzi-lo. Portanto, queríamos que eles fossem capazes de refletir sobre os 

diferentes contextos de produção e conhecessem as características invariáveis do gênero de 

modo a poder se adaptar às diferentes situações de produção nas quais ele é pedido; isso vale 

também para a note de lecture, o que significa que os alunos, ao terem desenvolvido as 

capacidades de linguagem necessárias para produzirem uma note de lecture, podem inclusive 

ser capazes de produzir outros gêneros semelhantes, até mesmo o compte rendu ou a 

recension des écrits.  

Apresentaremos, agora, nossas perguntas de pesquisa, às quais buscaremos responder. 

1) Qual o modelo didático do gênero résumé e do gênero note de lecture? 2) Quais sequências 

didáticas podem ser elaboradas para que os alunos desenvolvam as capacidades de linguagem 

necessárias para a produção desses gêneros? 3) Há diferenças entre as produções iniciais e as 

produções finais dos alunos em relação a esses gêneros? Quais? O que isso indica sobre o 

desenvolvimento de suas capacidades de linguagem? : 4) Quais capacidades de linguagem, 

desenvolvidas a partir da produção do résumé, podem ser transferidas para a produção da note 

de lecture? Os alunos realizam essa transferência? 5) A atuação do professor na aplicação das 

sequências didáticas tem influência nas produções finais dos alunos.  
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Respondemos as duas primeiras perguntas de nossa pesquisa no capítulo 3 de nossa 

dissertação, intitulado Modelos didáticos dos gêneros e Sequências didáticas elaboradas. 

Nesse capítulo, apresentamos os modelos didáticos elaborados para os dois gêneros, bem 

como, as sequências didáticas criadas para ensiná-los em um curso de escrita acadêmica. Os 

modelos didáticos elaborados se mostraram apropriados para a elaboração da SD, já que eles 

permitiram trabalhar com as dimensões ensináveis dos dois gêneros, como pudemos observar 

nas produções textuais dos alunos. Durante sua aplicação, as sequências didáticas que 

elaboramos também se revelaram adequadas, pois trabalharam com as características mais 

importantes dos dois gêneros. Uma das atividades que acrescentamos na SD do résumé, 

depois de realizarmos o curso piloto, foi o trabalho com o vídeo que ressaltava as 

características do gênero résumé tal como é pedido em concursos e exames na França. Essa 

atividade se revelou particularmente interessante, pois permitiu que os alunos entrassem em 

contato com o fato de que não há um modelo fixo do gênero résumé, ou seja, suas fronteiras 

não são nítidas, exatamente como indicam Bronckart (1999) e Bulea & Bronckart (2012) ao 

falar da nebulosa que caracteriza os gêneros. Outra atividade interessante também ocorreu na 

sequência didática do gênero résumé, os alunos deveriam produzir um pequeno résumé (50 a 

80 palavras) sobre um vídeo assistido, depois eles deveriam trocar os résumés produzidos 

com um colega e observar se haviam retomado as mesmas informações do vídeo e quais eram 

as informações principais, essa atividade foi muito interessante, pois os alunos puderam 

refletir sobre o fato de que há informações principais nos textos e que devemos dar atenção a 

elas no momento de realizar um résumé.  

Na sequência didática do gênero note de lecture citamos uma das atividades que se 

revelou interessante. Os alunos deveriam ler um texto teórico e formular formas de utilizar 

extratos do texto como citação, os alunos colocaram em prática o que aprenderam sobre a 

inserção de vozes. Talvez nas duas sequências tenha faltado quadros com as principais 

características do gênero, como uma revisão antes da produção final.   

Respondemos as três últimas perguntas no capítulo 4, intitulado Análise dos dados. É 

possível afirmar, a partir dos dados analisados, que a maioria dos alunos desenvolveu as 

capacidades de linguagem trabalhadas nas duas sequências didáticas propostas. Se 

observarmos as produções iniciais e finais do gênero résumé, vemos que a maioria dos alunos 

participantes do curso Gêneros textuais acadêmicos: produção de textos orais e escritos em 

francês para participação no contexto universitário desenvolveu as capacidades de 
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linguagem necessárias para a produção desse gênero. Destacamos a dupla Cecília e Giovane 

como aquela que mais se desenvolveu. 

Do mesmo modo, se olharmos para as produções iniciais e finais do gênero note de 

lecture, podemos constatar que a maioria dos alunos desenvolveu as capacidades de 

linguagem necessárias para a produção desse gênero. Destacamos os alunos Cecília e Miguel 

como aqueles que mais se desenvolveram. 

Nesse sentido, podemos dizer que tanto a SD quanto a atuação da professora na aula 

forneceram uma grande contribuição para o desenvolvimento das capacidades de linguagem 

dos alunos. A SD permitiu desenvolver algumas das dimensões ensináveis trabalhadas, tais 

como o uso de apreciação e a organização dos conteúdos temáticos nas notes de lecture e a 

apresentar um texto sem expor opinião sobre ele nos résumés. A atuação da professora foi 

importante, pois permitiu o desenvolvimento de duas dimensões ensináveis, a apreciação e a 

argumentação para defender um ponto de vista. Nesse sentido, o curso que propusemos, com 

as SDs elaboradas por nós e, também, a atuação da professora que mostrou saber ensinar um 

curso sobre escrita acadêmica, contribuíram bastante para as reflexões sobre a escrita 

acadêmica e o seu ensino. 

Além disso, nossas análises das produções dos alunos participantes do curso de escrita 

acadêmica nos mostraram que, através do trabalho com o gênero résumé, os alunos 

desenvolveram capacidades de linguagem necessárias para a produção do gênero note de 

lecture. Foi possível observar isso ao realizarmos a análise da transferência de duas 

capacidades linguístico-discursivas, são elas: a retomada nominal e o ato de resumir.  

Percebemos que os alunos, em sua maioria, desenvolveram essas capacidades durante a 

sequência didática do gênero résumé; mais tarde, ao realizarem as produções iniciais e finais 

do gênero note de lecture, foi possível constatar o emprego de tais capacidades, que, de fato, 

não foram trabalhadas na sequência didática proposta para esse gênero. Nossos resultados 

mostram, sobretudo, o fato de que há capacidades de linguagem potencialmente transferíveis 

de um gênero para outro, de um texto para outro, o que nos faz refletir sobre o que apontam 

Schneuwly e Dolz (2004) ao dizerem que através do trabalho com um gênero é possível 

desenvolver capacidades de linguagem que podem ser utilizadas para esse gênero, mas 

também para outros em que elas sejam necessárias. Em nosso caso, podemos dizer que o 

gênero résumé funcionou como um “megainstrumento” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), pois 

permitiu o desenvolvimento das capacidades de linguagem que foram transferidas para a 
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produção do gênero note de lecture e que só o puderam ser porque se transformaram em 

instrumentos psicológicos nos quais os alunos se apoiaram para produzir outro gênero que 

não o gênero previamente estudado. Nesse sentido, acreditamos que as sequências didáticas 

desenvolvidas para trabalhar com os gêneros propostos em sala de aula, bem como suas 

atividades e as explicações ou intervenções da professora, podem ter funcionado como 

instrumentos psicológicos (FRIEDRICH, 2012) que ajudaram os alunos a desenvolver as 

capacidades de linguagem ligadas a esses gêneros. Como nos afirma Friedrich (2012) o 

instrumento psicológico permite ao homem que aja sobre suas atividades psíquicas e, por 

intermédio desse instrumento, é possível desenvolver as funções psicológicas superiores. Nos 

parece que pudemos observar isso em nossa pesquisa. 

Voltando a um de nossos objetivos de pesquisa, lembramos que visávamos a permitir 

aos alunos o desenvolvimento de capacidades de linguagem necessárias para a produção dos 

gêneros résumé e note de lecture, pois, tendo desenvolvido tais capacidades, eles poderiam se 

adaptar aos diferentes contextos e produzir tais gêneros, mas também outros gêneros para os 

quais essas mesmas capacidades também são necessárias. Entre os gêneros résumé e note de 

lecture, nos parece que nosso objetivo foi atingido. Porém, só um estudo mais longo poderia 

mostrar se essas capacidades foram transferidas para outros gêneros. 

Além das sequências didáticas, não podemos deixar de lado a figura do professor, 

como nos mostraram os vídeos das aulas e a sinopse realizada. Sua atuação foi importante 

para o ensino das dimensões ensináveis dos dois gêneros aos alunos participantes do curso. O 

professor não é em si um instrumento, mas o modo como ele conduziu as atividades e as 

discussões, em sala de aula, funcionou como um instrumento que pode agir na Zona de 

Desenvolvimento Próximo dos alunos (VIGOTSKI, 1934/1997); como dissemos em nosso 

capítulo de Pressupostos Teóricos, os alunos podem se lembrar das explicações da professora, 

das discussões motivadas por ela, ao escreverem seu texto e é essa lembrança que pode atuar 

como um instrumento psicológico na produção textual dos alunos. Assim, em colaboração 

com a professora, eles puderam realizar suas produções finais da note de lecture realizando 

apreciações melhor elaboradas, com adjetivos, por exemplo, e produzindo argumentos para 

defender seus pontos de vista. 

Destacamos que nossos alunos preencheram um questionário, para que pudéssemos 

conhecê-los melhor, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido e uma enquete 

de satisfação sobre o curso.  
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Tendo discutido os aspectos essenciais que podemos sintetizar de nossa pesquisa, 

passemos a nossas conclusões. 
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Considerações finais 

Como dissemos, a presente pesquisa teve como objetivos i) analisar o 

desenvolvimento das capacidades de linguagem mobilizadas na produção dos gêneros résumé 

e note de lecture através de sequências didáticas elaboradas para um curso de escrita 

acadêmica; ii) verificar se os alunos, ao produzirem o gênero résumé, desenvolvem 

capacidades de linguagem que podem transferir para a produção do gênero note de lecture; 

iii) investigar se a atuação do professor na aplicação das sequências didáticas tem influência 

na produção dos alunos. Para isso, modelos didáticos (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) dos dois 

gêneros foram produzidos a partir da análise de 20 résumés e de 20 notes de lecture; além 

disso, às características encontradas foram acrescidas outras advindas de especialistas na 

produção desses gêneros.  

Visando a permitir o desenvolvimento de capacidades de linguagem ligadas aos 

gêneros estudados, duas sequências didáticas (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004) foram 

elaboradas para ensiná-los em um curso de escrita acadêmica, intitulado Gêneros textuais 

acadêmicos: produção de textos orais e escritos em francês para participação no contexto 

universitário, que ocorreu no contexto dos Cursos Extracurriculares de Francês da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O curso foi aplicado por uma professora de 

francês que tinha alguma experiência na área de ensino de línguas e que desenvolve pesquisas 

na área do letramento acadêmico. Como dissemos, escolhemos outra pessoa para aplicar as 

sequências, pois também era nosso objetivo analisar se a atuação da professora havia 

influenciado as produções finais dos alunos.  

Nossa pesquisa mostrou que as sequências didáticas elaboradas podem ter funcionado 

como instrumentos psicológicos (FRIEDRICH, 2012) que atuaram na Zona de 

Desenvolvimento Próximo (VIGOTSKI, 1934/1997) dos alunos participantes do curso. Em 

sua maioria, os alunos desenvolveram as capacidades de linguagem necessárias para a 

produção dos gêneros trabalhados a partir de nossas sequências didáticas. Acreditamos que, 

uma vez tendo desenvolvido tais capacidades, eles poderão produzir outros gêneros em 

diferentes contextos nos quais as mesmas capacidades desenvolvidas sejam necessárias. A 

atuação do professor também funcionou como um instrumento psicológico, pois o modo 

como ele conduziu as atividades influenciou as produções dos alunos. Nesse sentido, 

acreditamos que os modelos didáticos elaborados foram pertinentes e as sequências didáticas 

foram positivas para o ensino dos dois gêneros textuais: trata-se de um material inédito em 
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nosso contexto e isso já é um avanço de nossa pesquisa, pois ele pode ser reutilizado em 

outros cursos. Ao mesmo tempo, com as filmagens que fizemos da atuação da professora, 

acreditamos ter um material interessante para a formação de futuros professores que desejem 

trabalhar com a escrita acadêmica. Sendo assim, ambos, material didático elaborado e 

filmagem de aulas contribuem para construir o que os pesquisadores de Genebra (DOLZ, 

2016) chamam de “engenharia didática”, nesse caso voltada para o ensino da escrita 

acadêmica. 

Nossa pesquisa apresenta algumas limitações, já que não analisamos um número 

extenso de textos dos dois gêneros estudados para a elaboração de seus respectivos modelos 

didáticos. Da mesma forma, nossa sequência foi aplicada apenas duas vezes, em um curso 

piloto e na versão em que recolhemos as produções realizadas pelos alunos. Nessas duas 

aplicações, percebemos que existem algumas atividades de nossas sequências que poderiam 

ser reelaboradas para a obtenção de resultados mais eficientes, citamos como exemplo uma 

atividade em que os alunos deveriam indicar o que continha em um résumé, teria sido mais 

interessante comparar dois résumés e dizer o que eles tinham em comum. No entanto, essas 

limitações não invalidam os resultados a que chegamos, e nem todo o trabalho de pesquisa 

que realizamos. Ao contrário, nossas reflexões permitiram já fazer algumas modificações nas 

sequências didáticas elaboradas, que já foram aplicadas em seis outras versões do curso que já 

fizemos e que têm ocorrido semestralmente, cada vez com mais alunos. 

Como dissemos em nossa Introdução, esta pesquisa está relacionada aos estudos 

desenvolvidos pelo Grupo ALTER-AGE-CNPq, uma vez que procura investigar o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem de alunos de francês ao produzirem gêneros 

acadêmicos. Ela contribui com os estudos sobre gêneros textuais já realizados pelo grupo, 

mas busca ir além ao voltar-se para a questão de dois gêneros muito presentes na esfera dos 

estudos universitários, o résumé e a note de lecture, e ao procurar compreender as 

capacidades transferíveis entre os dois e a atuação da professora ao aplicá-las. Nossa pesquisa 

também contribui com os estudos que têm sido desenvolvidos sobre a escrita acadêmica e 

com os trabalhos já realizados sobre o tema do desenvolvimento da escrita acadêmica por 

estudantes da esfera universitária. Nesse sentido, esta pesquisa também contribui com as 

pesquisas que têm sido desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Letramento Acadêmico da 

FFLCH-USP, sendo uma das primeiras pesquisas a serem defendidas nesse âmbito.  
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Por outro lado, podemos dizer que o curso elaborado para nossa pesquisa foi o 

primeiro oferecido pelo Serviço de Cultura e Extensão da Faculdade de Letras da USP sobre 

escrita acadêmica. Nesse sentido, destacamos o pioneirismo de nossa pesquisa. O curso já está 

em sua oitava edição e conta com público variado e interessado no desenvolvimento da escrita 

acadêmica em francês, a avaliação e o retorno do público em relação ao curso também têm 

sido excelentes, na nossa segunda versão, em que os dados foram recolhidos, os alunos 

fizeram muitos elogios ao curso e foram eles que recomendaram que ele fosse reaplicado 

durante o semestre letivo.  

Como apontamos em nossa Introdução, nossa pesquisa também está vinculada a um 

projeto de cooperação internacional intitulado Le developpement des competences en litteratie 

academique, une cle de la reussite universitaire. Ele engloba três instituições de ensino 

superior, são elas: a Universidade de Sherbrooke, a Universidade São Francisco e a 

Universidade de São Paulo. Um dos objetivos do projeto é produzir material para ensino da 

escrita acadêmica aos alunos e, também, material para a formação de professores para tanto. 

Sendo assim, podemos dizer que dados de nossa pesquisa serão utilizados pelo projeto, o que 

mostra mais uma de nossas contribuições.  

Finalmente, lembramos que esta pesquisa serviu para abrir caminhos de estudos 

possíveis no âmbito do Grupo ALTER-AGE, do Laboratório de Letramento Acadêmico da 

FFLCH-USP e do projeto interuniversitário que mencionamos e isso já representa uma grande 

contribuição. A partir de nossa pesquisa, outros estudos com outros gêneros textuais 

acadêmicos poderão ser desenvolvidas, quer seja em outras edições de cursos presenciais ou 

mesmo virtuais, visando a atender um público mais amplo. Ela contribui, também, para 

pensar no trabalho do professor com o ensino de gêneros acadêmicos e abre caminhos para 

que pesquisas sobre formação de professores para o ensino da escrita acadêmica sejam 

desenvolvidas. Ressaltamos, ainda, a abordagem pioneira da questão da transferência das 

capacidades de linguagem para a produção de outros gêneros. Trata-se de um tema importante 

de nossa pesquisa e ainda pouco explorado e, portanto, acreditamos que abrimos caminhos 

para que outras pesquisas sobre o tema sejam realizadas, além de ser um ponto que pode vir a 

ser explorado em próximas pesquisas que podemos vir a realizar.  
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ANEXOS E APÊNDICES (impressos) 

  

Apêndices: - As sequências didáticas elaboradas (8 módulos) 

                   - A ficha do professor  

                   - Sinopse 

Anexos: - Produções iniciais e finais – résumé 

              - Produções iniciais e finais – note de lecture 

 

CD COM ANEXOS E APÊNDICES 

 Anexos : 

Atividades propostas pela professora do curso 

Material extra usado nas sequências (tabela de articuladores lógicos) 

Notes de lecture selecionadas para o corpus 

Produções dos alunos 

Résumés de sites selecionados para o corpus 

Textos para a produção inicial das notes de lecture 

Textos para a produção inicial e final dos résumés 

Textos usados nas sequências didáticas 

 Apêndices: 

A ficha do professor 

Anotações das aulas 

As sequências didáticas elaboradas (8 módulos) 

Enquete de satisfação 

Questionário 

Sinopse 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Transcrições das aulas (8 módulos) 
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Anexo: Produções iniciais e finais – résumé 
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Anexo: Produção inicial e final – note de lecture 
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Apêndice: Enquete de satisfação 
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Apêndice: Sinopse 
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Aulas 

Dadas 

01/07/15 – VM1 03/07/15 – VM2 06/07/15 – VM3 08/07/15 – VM4 

Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 

Gravadas  X X X X X X X X 

Resumidas e 

Descritas 

X X X X X X X X 

 

Aulas 

Dadas 

13/07/15 - VM5 15/07/15 - VM5 17/07/15 - VM6 20/07/15 - VM7 22/07/15 - VM8 

Parte 1 Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 

Gravadas X X X X X X X X X 

Resumidas e 

Descritas 

X X X X X X X X X 

 

VM – vídeo módulo 

 

Módulo 1 

1ª Parte 

do vídeo 

Referências FTS Material Descrição 

00:55 – 09:34 TD 

TP 

Ficha da aula A professora mostra a ficha da aula para os alunos e explica que em cada aula trabalharemos 1 módulo, 

ela fala que não utilizaremos um livro e que o material do curso será preparado por nós. Depois ela 

explica o que eles devem fazer na primeira atividade e escolhe a dupla de alguns alunos. A professora 

dá um tempo para que os alunos realizem a atividade e circula pela sala falando com as duplas.  
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09:35 – 20:23 TC 

TD 

TPC 

Ficha da aula A professora faz a correção da atividade 2, que retoma a atividade 1, perguntando para cada dupla 

quais são os objetivos mais importantes para realizarem o curso. A professora reformula algumas das 

respostas dadas e complementa outras com uma pequena explicação. Ela pergunta se há pessoas que 

querem fazer coisas que não estão no exercício (isso não estava na SD). A professora pede aos alunos 

que discutam nas duplas como eles acham que o curso poderá ajuda-los a alcançar seus objetivos e o 

que eles gostariam de desenvolver no curso (isso não estava na SD), os alunos respondem a questão. A 

professora faz um comentário geral sobre o que os alunos apontaram e explica um pouco sobre o curso, 

diz que trabalharemos gramática nessa versão do curso. Ela retoma as respostas dos alunos ao 

exercício, diz que os objetivos são parecidos e lê a atividade 3. Os alunos discutem a atividade com as 

mesmas duplas, enquanto eles trabalham a professora tira dúvidas sobre os nomes de certos gêneros em 

português e em francês. 

 

 20:24 – 35:13 TC 

TD 

TPC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede as respostas dos alunos e explica que existem diferentes tipos de rapport, que 

depende do contexto. Ela coloca na lousa os gêneros citados pelos alunos e dá algumas explicações 

sobre alguns deles. Ela explica a atividade 4 dando exemplos de como eles devem realiza-la e dá 

alguns minutos para a discussão em duplas, enquanto os alunos discutem ela circula pela sala.  

 

2ª Parte 

do vídeo  

35:13 – 45:19 TC 

TD 

TPC 

Ficha da aula/ a lousa A professora começa a correção da atividade 4, ela pede que os alunos falem dos textos que eles já 

escreveram em francês e pergunta quais foram suas dificuldades ao produzirem esses textos (diferente 

da SD). Ela indica as duplas para responderem. A partir da resposta de uma dupla, a professora sugere 

que falemos sobre como buscar palavras na Internet, ela anota na lousa o nome de um site dado por um 

aluno e diz que depois do intervalo vai mostrar os sites que podem ser utilizados. A professora faz 

comentários depois das respostas das duplas. A professora diz que será feito o intervalo e que durará 

sempre 15 minutos. 

 

00:00 – 14:30 TP Sites da Internet/ 

aparelhos de multimídia 

Na volta do intervalo, a professora explica aos alunos o funcionamento do curso (os gêneros estudados, 

a avaliação, as produções, quantos módulos serão trabalhados etc.) e o contexto no qual ele está 

(Cursos Extracurriculares de Francês, minha pesquisa de mestrado). A professora selecionou durante o 

intervalo sites de dicionários, de corretores ortográficos em francês e mostrou alguns deles aos alunos 

lhes explicando e dando exemplos de como deveriam usá-los (isso não estava na SD, a professora teve 

essa ideia a partir de uma questão de um aluno).  

 

14:31 -  43:46 TC 

TD 

TPC 

Ficha da aula/ a lousa A professora lê o enunciado da atividade 5 e vai acrescentando informações (explicações), em seguida 

pede aos alunos que façam a atividade em duplas. A professora circula pela sala e fala com a 

pesquisadora. Depois de alguns minutos ela pergunta para as duplas as suas respostas à atividade 5 e as 
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TP anota na lousa. Em seguida, ela explica porque não será possível trabalhar com o gênero essai e 

comenta as demais opções dadas pelos alunos. A professora explica a diferença entre folle e foule (ela 

faz isso, pois ouviu um aluno falando incorretamente – isso não estava na SD). A professora parte para 

o exercício 1 da segunda parte da ficha e explica sobre o que essa parte trata, em seguida explica o 

enunciado da atividade e pede aos alunos que a façam, dando um tempo para isso. A professora 

conversa com a pesquisadora. A professora começa a correção perguntando aos alunos se eles já 

ouviram a frase proposta na atividade « Le monde académique est um terrain de luttes ». Ela escuta as 

opiniões dos alunos e faz comentários. A professora pede aos alunos que façam a atividade 2 e explica 

como eles devem fazê-la, ela dá um tempo para isso (os alunos trabalham em duplas enquanto a 

professora circula pela sala). A professora escreve uma palavra na lousa para dar uma explicação a uma 

dupla. 

  

43:47 – 58:41 TC 

TD 

TPC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A professora começa a correção da atividade 2 perguntando aos alunos as respostas dadas às questões 

da atividade, ela dá exemplos para que os alunos compreendam melhor, faz outras perguntas sobre o 

contexto dos textos produzidos na universidade, faz complementações ao que foi dito pelos alunos. Ela 

escreve na lousa, de forma correta, uma palavra dita por um aluno de modo incorreto.  

 

58:42 – 01:21:42 TP 

TI 

Ficha da aula/ texto para 

leitura/ questionário/ 

termo de consentimento/ 

atividades de gramática 

A professora distribui as atividades de gramática aos alunos e explica que vamos começar com o 

pronome, dizendo que ele é importante para a escrita. Distribui aos alunos um texto que eles deverão 

ler em casa. Entrega aos alunos um questionário e pede que eles o respondam para que possamos 

conhecê-los melhor e distribui o termo de consentimento. Os alunos preenchem o questionário em sala, 

em seguida o entregam para a professora. 

 

Módulo 2 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 35:18 TD A lousa/ folha separada 

para a produção 

Quando a gravação começa, os alunos já estão realizando a primeira produção do gênero résumé, a 

professora havia escrito na lousa o enunciado da atividade, antes disso, realizou a correção dos 

exercícios de gramática do módulo 1. 

 

35:58 – 40:28 TP Sites da Internet/ 

aparelhos de multimídia  

A professora utiliza a Internet (alguns sites) para responder a uma dúvida que um aluno apresentou 

durante a correção dos exercícios de gramática, ele queria saber por que o certo é « être aprecié de » e 

não « être aprecié par » (isso não estava na SD). A professora explica a diferença aos alunos.  

 

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 32:35 TP 

TD 

TC 

Ficha da aula/ a lousa/ 

aparelhos multimídia 

Após o intervalo, a professora explica aos alunos que a partir da produção que eles realizaram será 

possível saber qual o conhecimento que eles têm a respeito do gênero résumé (ela utiliza exemplos para 

explicar aos alunos). A professora pede aos alunos que façam a atividade 1 e dá um tempo pra que eles 
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TI 

TPC 

discutam com seus colegas, enquanto os alunos discutem a professora circula pela sala e tira dúvidas de 

alguns alunos. Após alguns minutos a professora pergunta as respostas da atividade 1 aos alunos. A 

professora pede aos alunos que façam individualmente a atividade 2 e dá um tempo para isso. A 

professora pede as respostas dos alunos. A professora faz uma correção sobre a pronunciação e duas 

palavras que escreveu na lousa « teste » e « texte ». Em seguida, a professora explica o que deve ser 

feito na atividade 3 e coloca o vídeo proposto na atividade. Os alunos assistem ao vídeo uma vez e 

respondem oralmente as questões propostas na atividade (A professora muda o que é proposto na SD, 

ela não faz a atividade 4 em que os alunos deveriam comparar com os colegas sua respostas às 

questões). A professora ressalta que uma das características apontadas no vídeo é “ser neutro” na 

produção de um résumé, em seguida pede aos alunos que façam a atividade 5 e dá alguns minutos pra 

isso. A professora faz a correção.  

 

32:36 – 01:04:11 TD 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula/ aparelhos 

multimídia 

A professora explica aos alunos o que deve ser feito na atividade 1 da segunda parte do módulo. Os 

alunos assistem ao vídeo proposto na atividade e em seguida discutem as questões com seus colegas. A 

professora corrige a atividade com o grupo. A professora explica aos alunos o que deve ser feito na 

atividade 2. Os alunos veem o vídeo proposto na atividade. Antes das respostas dos alunos à atividade, 

a professora faz uma rápida explicação, utilizando a lousa, da diferença entre « réseaux sociaux » e 

« réseau social ». Após essa explicação, a professora faz as questões propostas na atividade para os 

alunos, que respondem oralmente. Um aluno começa a dar exemplos sobre o tema do vídeo assistido, o 

que gera uma conversa entre alunos e professora sobre o tema. A professora passa pra atividade 3 e 

pede que os alunos discutam apenas a questão (a) (Isso não estava na SD - haviam 3 questões), os 

alunos discutem com os colegas e a professora circula pela classe, ela não corrige a atividade. A 

professora discute com os alunos a mudança do horário de início do curso (os alunos haviam proposto a 

mudança), em seguida, pede aos alunos que façam a atividade 4, mas os alunos pedem para fazer em 

casa e a pesquisadora autoriza. Antes de terminar a aula, a professora pergunta aos alunos a questão (c) 

da atividade 3 e todos discutem em voz alta.    

 

Módulo 3 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 24:47 TD 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A professora dá início à aula falando dos textos dos alunos (produção inicial feita na aula anterior), ela 

fala que encontrou muitas repetições do texto a ser resumido (na maioria dos résumés), fala da 

importância de falar do conteúdo do texto base com suas palavras, sem copiar as palavras do texto. 

Depois ela fala para lerem os comentários deixados em cada produção para verem as coisas específicas 

de cada dupla. Ela ainda fala que eles fizeram frases muito longas, que podem fazer o leitor se perder. 

A professora fala das palavras formais e informais e dá um exemplo na lousa, em seguida entrega as 

fichas da aula para os alunos e pergunta se eles fizeram o résumé da atividade 4 (módulo 2). Ela pede 
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aos alunos que façam a atividade 1 e os separa em duplas para isso, os alunos trabalham durante alguns 

minutos. A professora retoma fazendo um comentário sobre os textos produzidos pelos alunos na 

atividade 4 (módulo 2), depois pergunta aos alunos se os textos do colega tem informações parecidas 

com as suas (uma adaptação da atividade 1). A professora explica algumas expressões que ela anotou 

na lousa. A professora passa para a atividade 2 e explica o que os alunos devem fazer, eles fazem o 

exercício. 

 

24:48 – 58:48  TPC 

TC 

TD 

 

Ficha da aula/ a lousa A professora pergunta o que os textos nos dão, informações ou explicações (reformula uma pouco, não 

pergunta exatamente o que está na atividade), os alunos respondem. A professora reformula as 

respostas dadas e faz uma explicação sobre os trechos. A professora diz aos alunos que eles devem ler 

o texto que está na atividade 3 para depois realizarem a atividade 4 e explica o que deve ser feito nessa 

atividade, em seguida ela escolhe 2 públicos dos 3 sugeridos na atividade para cada dupla (diferente da 

SD). Os alunos realizam a atividade. A professora coloca na lousa alguns vocabulários do texto e os 

explica aos alunos, depois, enquanto os alunos trabalham, ela circula pela sala tirando outras dúvidas 

de vocabulário. Após o tempo destinado para a realização da atividade, a professora passa para a 

atividade 5 e faz as perguntas aos alunos. A professora conduz para a reflexão sobre a importância do 

destinatário do résumé para a seleção das informações do texto fonte.  

 

58:49 – 01:32:50 TG Um papel com as 

perguntas que deveriam 

ser feitas/ a lousa 

A professora realiza uma atividade de « chercher quelqu’un qui » (essa atividade não estava na SD), 

ela explica a atividade e dá um tempo para que os alunos a realizem. Antes de escutar os alunos, que 

devem dar uma informação de uma pessoa com a qual tenham falado, a professora explica através de 

exemplos da lousa o uso de preposições para falar de país e de cidade (não estava na SD, ela ouviu os 

alunos utilizando de modo incorreto). Depois da atividade a professora propõe o intervalo de 15 

minutos.  

 

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 24:22 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa Depois do intervalo, a professora não realiza as atividades 6 e 7, pois precisávamos dos materiais de 

multimídia e eles não estavam disponíveis, então, em comum acordo com a pesquisadora, ela passa 

para a atividade 1 da segunda parte da ficha. Nessa atividade, a professora promove a discussão sobre o 

contexto de produção do résumé proposto na atividade, é um texto tirado de um site de Internet (a 

professora discute bastante com os alunos o contexto de produção do résumé – isso estava na ficha do 

professor). Após a exploração do contexto (atividade 1) a professora pede aos alunos que façam a 

atividade 2 e dá um tempo para isso, depois desse tempo ela pergunta as respostas dos alunos às 

questões. Durante a correção, a professora faz uma correção da pronúncia da palavra « but ». A 

professora passa para a atividade 3 e não dá um tempo para os alunos fazerem, ela faz oralmente com 

toda a turma (escolhe alguns alunos para responderem algumas das questões).  
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24:23 – 57:03 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede aos alunos que realizem a atividade 4 e explica o que deve ser feito, ela também 

pede que eles respondam as questões (a) e (b) da atividade 5 (ela decidiu conduzir dessa maneira, não 

havia nada na SD ou na ficha do professor que desse essa instrução). Depois de pedir a realização das 

atividades, a professora decide com os alunos o horário do curso (eles haviam pedido para mudar o 

horário na aula anterior). Os alunos trabalham em duplas e a professora circula pela sala. A professora 

começa a correção da atividade 4 ouvindo as respostas dos alunos e as colocando na lousa. Em seguida, 

faz a correção das questões (a) e (b) da atividade 5 colocando na lousa as respostas dos alunos. A partir 

das respostas dadas por alguns alunos, a professora explica quais são e quais não são conectores. 

Pergunta aos alunos quais conectores poderiam ser usados como sinônimos de alguns que foram dados 

como resposta (atividade 6).  

 

57:04 – 01:05:23 TI 

TPC 

Ficha da aula/ aparelhos 

multimídia/ texto para 

leitura 

A professora retoma o exercício 6 da primeira parte da ficha, os alunos assistem ao vídeo proposto e 

respondem as questões oralmente. Em seguida, a professora fala aos alunos dos exercícios de gramática 

que eles devem fazer em casa e distribui o texto que deve ser lido em casa. Em função do tempo, a 

professora pede que os alunos façam o exercício 7 da primeira parte da ficha em casa. 

 

Módulo 4 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 26:56 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula anterior/ a 

lousa 

A aula tem início com a correção dos exercícios de gramática (causa e consequência). A professora 

coloca as correções na lousa e dá algumas explicações sobre algumas das questões apontadas pelos 

alunos ou para aquelas que tiveram uma resposta incorreta. 

  

26:57 – 01:38:02 TPC 

TI 

TC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede aos alunos que façam a atividade 1 do módulo e dá um tempo para isso. Durante 

esse tempo ela distribui aos alunos suas produções corrigidas (résumé da atividade 4 – módulo 2). 

Antes da correção da atividade 1, a professora coloca na lousa algumas palavras cuja pronunciação os 

alunos têm dificuldade (but, reste/restent, texte). A professora pergunta as respostas dos alunos para a 

atividade 1, em seguida, pede que realizem a atividade 2 e escolhe a quantidade de frases que os alunos 

devem criar (não tinha essa informação no enunciado). Depois de alguns minutos dedicados à 

realização da atividade, a professora pede aos alunos que façam a atividade 3 (que está diretamente 

ligada à atividade anterior) e a atividade 4. Depois de alguns minutos, a professora pergunta às duplas 

suas respostas para a questão 3. 

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 18:16 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula A professora pede aos alunos que façam o exercício 1 da segunda parte da ficha e dá alguns minutos 

para isso. Os alunos dão suas respostas oralmente. A professora pede aos alunos que façam a atividade 

2, depois de alguns minutos, ela interrompe os alunos e diz que não vai corrigir essa atividade, mas 

pedir que eles façam a de número 3. Após alguns minutos, a professora pergunta aos alunos a resposta 
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da atividade 3, depois das respostas, ela explica aos alunos que no texto lido existem diferentes tipos de 

palavras que podem são usadas para retomar um nome já mencionado, ela pergunta quais são os tipos 

de palavras utilizados (isso não estava na SD – os alunos citam exemplos que não estão na atividade 

seguinte). Em seguida, ela faz oralmente com os alunos a atividade 4, após as respostas dos alunos, 

cujos exemplos ela põem na lousa, a professora inicia uma reflexão sobre a utilidade desses tipos de 

palavras em um texto, ela fala sobre a utilização de sintagmas nominais que também podem realizar 

essa função (não havia essa instrução, fazer a reflexão e falar dos sintagmas, na folha do professor). 

 

18:17 – 38:00 TD 

TC 

TPC 

 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede aos alunos que façam a atividade 5 e dá alguns minutos para isso. Depois do tempo 

dado, a professora diz aos alunos que não vai fazer uma correção, mas discutir com eles as 

possibilidades (que elementos poderiam ser usados em cada caso), a professora volta à questão da 

utilização de sintagmas nominais como uma opção. A professora diz aos alunos que as atividades 6 e 7 

não serão feitas em sala em função do pouco tempo disponível, pois antes da realização da produção 

final do gênero résumé, a professora propõe fazer uma revisão das características do gênero (isso não 

estava na SD). Os alunos vão apontando para a professora as características que eles julgam 

corresponder ao gênero résumé, a professora coloca essas características na lousa e discute com os 

alunos sobre elas. Depois da revisão, a professora diz aos alunos que eles têm exercícios para fazer em 

casa e um texto para ler, em seguida ela lê o enunciado da produção final. A professora separa as 

duplas e os alunos começam a produção final do gênero.  

 

38:01 – 01:15:12 TD Folha separada para a 

produção. 

Realização da produção final do gênero résumé. Enquanto os alunos produzem, a professora entrega o 

texto da atividade 6.  

 

Módulo 5 (13/07/15) 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 21:25 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula anterior/ a 

lousa 

A aula tem início com a correção dos exercícios de gramática do módulo anterior. A professora coloca 

as correções na lousa e dá algumas explicações sobre algumas das questões apontadas pelos alunos ou 

para aquelas que tiveram uma resposta incorreta. A professora não corrige o último exercício sobre a 

expressão « avoir beau », pois os alunos não a conheciam. Ela diz que enviará um link com 

explicações sobre o tema e que o corrigirá no início da próxima aula. 

 

21:26 – 49:49 TD 

TPC 

Produções finais do 

résumé realizadas pelos 

alunos no módulo 

anterior/ a lousa 

A professora realiza a atividade de entrega dos résumés produzidos, para isso distribui as produções 

realizadas aos alunos e explica o que eles devem fazer (ler as produções de outra dupla para identificar 

se há repetições e, se houver, sugerir elementos para evita-las; atribuir uma nota à produção do colega – 

a professora coloca na lousa a tabela de quesitos que devem ser analisados). A professora pergunta aos 

alunos se eles encontraram repetições nas produções dos colegas e eles respondem que há um pouco 
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(Aqui trabalhamos com o uso de elementos para evitar repetição). A professora levanta possibilidades 

de substituição com a ajuda dos alunos. A professora coloca na lousa alguns exemplos de erros 

encontrados nos textos, por exemplo: « de les » ao invés de « des » e diz aos alunos que as produções 

feitas por eles em sala não terão nota, que veremos o desenvolvimento de cada aluno ao longo do curso 

para atribuir uma nota final.  

 

 49:50 – 02:04:16 TD 

TI 

Folha separada para a 

produção. 

A professora pergunta aos alunos se eles leram o prefácio da revista Synergies e eles fazem 

comentários sobre ele. A professora lê o enunciado da produção inicial do gênero note de lecture e 

explica o contexto de produção (lugar onde o texto será publicado), em seguida, ela tenta organizar as 

duplas, no entanto é impossível porque vários alunos faltaram. Diante da situação, a pesquisadora toma 

a decisão de que os alunos vão realizar as produções individualmente, mas poderiam discutir sobre o 

prefácio com um colega. Os alunos realizam a produção.  

 

02:04:17 – 02:58:35 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa/ 

aparelhos multimídia 

A professora diz que os textos que eles acabaram de produzir nos mostrarão se eles têm conhecimentos 

prévios sobre o gênero que será estudado, em seguida ela pede aos alunos que façam a atividade 1. Os 

alunos respondem a atividade 1, apresentando as características que eles acham ser do gênero note de 

lecture, a professora anota as respostas na lousa. A professora pede aos alunos que façam a atividade 2 

e explica o que deve ser feito, ela dá alguns minutos para a realização da atividade. A professora faz a 

correção da atividade e, em seguida, apresenta aos alunos a revista Non Plus (da qual eles terão que 

fazer uma note de lecture na aula seguinte), explica o seu contexto e diz que lhes enviará por e-mail.  

 

Módulo 5 (15/07/15) 

1ª Parte 

do vídeo 

02:46 – 22:48 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha de aula do módulo 

4/ a lousa/ Ficha da aula 

(módulo 5) 

A professora começa a aula corrigindo um exercício de gramática proposto no módulo 4 e que não foi 

corrigido na aula anterior. Ela retoma as explicações dadas no link enviado por ela antes de corrigir o 

exercício. Depois da correção do exercício, a professora passa para a correção dos exercícios de 

gramática do módulo 5, que teve início na aula anterior, ela dá algumas explicações antes da correção. 

Os alunos não haviam feito os dois últimos exercícios, então a professora disse para que eles fizessem 

em casa e que os corrigiria na aula seguinte.  

 

22:49 – 23:29 TP _ A professora diz aos alunos que iremos para a sala dos computadores
54

, onde eles poderão ter acesso 

on-line à revista Non Plus. 

 

2ª Parte 00:00 – 20:54 TD Folha de atividade a parte Os alunos realizam uma atividade de entrega das notes de lecture produzidas na aula anterior (essa 

                                                             
54

 Na sala dos computadores, os alunos consultam a revista e realizam a produção inicial 2 do gênero note de lecture. A produção não foi gravada.  
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do vídeo TPC 

TC 

atividade não estava na SD, foi a professora que resolveu fazê-la e que a preparou – os alunos deveriam 

propor outra forma, diferente daquelas dos exemplos recebidos por eles, para começar a note de lecture 

da revista Synergies). A professora comenta os exemplos junto com os alunos e, após o comentário, 

entrega as produções para eles. Ela faz a correção ouvindo as propostas de reformulação dos alunos e 

construindo na lousa, com eles, um exemplo de como começar a note de lecture.  

 

20:55 – 47:54 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula/ aparelhos 

multimídia 

A professora pede aos alunos que retomem a ficha que começamos a utilizar na aula anterior (módulo 

5) e diz que faremos a atividade 3, para isso ela expõe aos alunos, através dos aparelhos de multimídia, 

o layout da página da note de lecture proposta na atividade. Em seguida, ela pede que eles leiam o 

trecho proposto e façam a atividade 4, depois de alguns minutos, ela corrige a atividade discutindo 

bastante o contexto de produção da note de lecture proposta, falando por exemplo da identificação do 

enunciador e da instituição à qual ele pertence. A professora fala com os alunos da importância de 

sempre perguntar ao professor o que ele espera do texto a ser produzido (as características podem 

variar de acordo com o professor-destinatário). Na questão (e) da atividade 4, os alunos deveriam 

identificar qual o ponto de vista do autor da note de lecture proposta na atividade, no entanto a 

professora vai além e promove uma discussão além do que é esperado na SD, ela pergunta aos alunos 

quais são os elementos do texto a partir dos quais o autor mostra seu ponto de vista e discute com eles 

sobre quais são as formas que podem ser utilizadas para dar opinião sem usar a expressão « je trouve 

que » (isso não estava na SD [37:27 – 41:16].  

 

 

 47:58 – 01:07:03 TP 

TG 

Ficha da aula/ Papeis 

separados para a atividade 

(entregues aos alunos e 

espalhados pela sala de 

aula) 

A professora passa para a segunda parte da ficha e explica aos alunos o que deve ser feito na atividade 

1. Os alunos circulam pela sala para realizar a atividade. Em seguida, a professora realiza as atividades 

2 e 3. A professora lembra aos alunos que eles devem fazer os dois últimos exercícios de gramática 

(que não foram feitos para essa aula), pois ela irá corrigir na aula seguinte.  

 

 

Módulo 6 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 13:01 TPC 

TC 

Ficha da aula anterior A aula tem início com os alunos comparando suas respostas aos dois exercícios de gramática que 

deveriam ser corrigidos nesta aula, a professora circula na sala e escuta as respostas dos alunos, ela 

discute as possibilidades de respostas para cada um dos exercícios.  

  

13:02 – 01:05:00 TI 

TD 

TC 

Ficha da aula/ a lousa A professora diz aos alunos que enviou por e-mail as produções realizadas na última aula (produção 

inicial 2) com correções e comentários, ela pergunta se alguém tem alguma pergunta ou dúvida e faz 

um comentário geral sobre as produções. Em seguida, a professora distribui as fichas da aula e pede aos 
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TPC alunos que realizem a atividade 1, depois de alguns minutos, ela pede aos alunos que façam todos 

juntos oralmente a atividade 2 (discussão sobre o contexto de produção do texto proposto na atividade 

1), as duas primeiras questões da atividade são feitas dessa forma, para as duas últimas ela pede que os 

alunos façam em duplas (diferente da SD). A professora discute as questões e o texto com os alunos e 

incita certos questionamentos, ela faz com que os alunos deem seu ponto de vista sobre o assunto, isso 

resulta em uma discussão reflexiva sobre o tema abordado (Era previsto nessa atividade que os alunos 

identificassem a opinião do autor do texto proposto, mas a professora pede a opinião dos alunos e 

promove uma grande discussão sobre o tema – isso não estava na SD [28:35 – 28:51]/ [37:38 – 

01:05:00]). 

 

01:05:01 – 01:21:07 TI 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ aparelhos 

multimídia 

A professora explica aos alunos o que deve ser feito na atividade 3 e dá alguns minutos para que eles a 

realizem, após algum tempo, ela realiza a correção. Logo após a correção, ela passa para a atividade 4 e 

realiza as questões oralmente com os alunos. A professora passa para a atividade 5, na qual os alunos 

devem assistir a um vídeo sobre o tema discutido, no entanto ocorre um problema com o som do 

computador utilizado, a professora decide então fazer o intervalo para que nesse tempo o problema 

possa ser resolvido. 

  

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 37:36 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula Como o problema com o computador não foi selecionado, na volta do intervalo a professora decidiu ir 

para a segunda parte da ficha e pediu aos alunos que realizassem a atividade 1. O responsável pelos 

equipamentos de multimídia entra na sala e resolve o problema enquanto a professora realiza a 

correção da atividade, depois da correção ela pede aos alunos que façam a atividade 2. Após o tempo 

destinado para a realização da atividade, a professora passa diretamente para a atividade 3 (a escolha 

foi dela, que ainda modificou um pouco a atividade, na qual os alunos deveriam escrever um 

comentário sobre o texto proposto, a professora sugeriu que cada dupla trocasse seu comentário com o 

de uma outra dupla e reagissem ao comentário feito pelos colegas [10:07 – 37:36]). 

   

 37:37 – 54:07 TI 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa/  A professora explica o que deve ser feito na atividade 4 e dá alguns minutos para que os alunos a 

realizem, depois dos minutos destinados, ela realiza a correção. Ela promove a discussão esperada na 

SD sobre os elementos que podemos utilizar em um texto para expressar nosso ponto de vista e faz 

uma tabela na lousa com os exemplos do texto proposto dados pelos alunos, os separando por 

categorias (advérbios, adjetivos, nomes e verbos). (Fazer a tabela foi ideia da professora, não estava na 

SD nem na ficha do professor).  

 

54:08 – 01:08:42 TI 

TPC 

Ficha da aula/ aparelhos 

multimídia 

A professora volta para a atividade 5 da primeira parte da ficha, na qual os alunos deveriam assistir a 

um vídeo. Após verem o vídeo, a professora faz perguntas de compreensão oral, tirando dos alunos o 
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que eles compreenderam. Os alunos pedem para fazer a atividade 6 da segunda parte da ficha em casa e 

a professora autoriza e diz aos alunos que eles devem ler uma note de lecture que será enviada por e-

mail. 

  

Módulo 7 

1ª Parte 

do vídeo 

03:00 – 32:46 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa A professora entrega a ficha da aula aos alunos e pede que eles façam a atividade 1, ela acrescenta uma 

questão às questões propostas. Uma das alunas entrega a produção da atividade 6 da ficha anterior. A 

professora discute as questões da atividade 1, durante a discussão ela fala da pronunciação de algumas 

palavras que contém nasais (a questão veio por conta do nome da escritora tema da note de lecture, 

Olympe), a professora também discute um pouco com os alunos sobre a influência da note de lecture 

para nos fazer querer ou não ler um livro. A atividade 2 é feita oralmente pelos alunos, a professora não 

deu um tempo para que ela fosse realizada, a professora segue o que é previsto e trabalha com as 

características do gênero. 

  

32:47 – 01:22:50 TD 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede aos alunos que façam a atividade 3 e dá alguns minutos para isso. Depois dos 

minutos destinados à realização da atividade, a professora pede as respostas dos alunos e organiza na 

lousa um quadro com as partes que compõem uma note de lecture, ao compor o quadro a professora dá 

algumas explicações sobre essas partes. A professora propõe uma atividade que não estava na SD, pede 

aos alunos que contem aos seus colegas, nas duplas ou trios em que estão, se realizam pesquisa 

acadêmica e, se sim, que digam qual é a justificativa de sua pesquisa. Depois de um tempo reservado 

para essa atividade, cada aluno deve apresentar a pesquisa de um colega.  

 

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 40:19 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A aula tem início, depois do intervalo, com a atividade 1 da segunda parte da ficha, os alunos têm um 

tempo para realiza-la. A professora pergunta aos alunos as suas respostas e dá alguns sinônimos para os 

articuladores apontados pelos alunos e pergunta quais outros eles conhecem, ela vai direto para a 

atividade 2 e a faz oralmente com os alunos (ela faz o que é esperado na atividade).  A professora 

explica a diferença entre os articuladores de oposição e os de concessão. Para a atividade 4, a 

professora entrega uma tabela com articuladores lógicos e a explica aos alunos. A professora explica a 

atividade 5 e os alunos a realizam, para ajuda-los ela coloca na lousa algumas expressões que podem 

ser usadas para dar opinião.   

 

 40:20 – 01:06:18 TI 

TPC 

TC 

TP 

Ficha da aula/ a lousa A professora pede aos alunos que façam a atividade 1 da terceira parte da ficha, eles devem ler os 

trechos teóricos propostos, depois de alguns minutos a professora pergunta sobre o que os trechos 

falam e explora um pouco o tema, como estava previsto na folha do professor. Em seguida, a 

professora pede aos alunos que realizem a atividade 2, depois de alguns minutos a corrige pedindo as 
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respostas dos alunos, ela retoma a reflexão feita na atividade anterior. A professora pede aos alunos que 

façam a atividade 3, depois de alguns minutos ela pede suas respostas para a correção e faz 

comentários sobre os trechos de notes de lecture propostos na atividade. A professora pede aos alunos 

que façam a atividade 4 em casa. 

 

01:06:19 – 01:23:37 TD Folha de atividade a parte A professora realiza uma atividade, pensada e preparada por ela, sobre o « discours rapporté », ela 

explica aos alunos que podemos utilizá-lo na produção de textos acadêmicos. Logo depois, ela explica 

como a atividade deve ser feita. Minutos antes do fim da aula, a professora pede aos alunos que tragam 

na próxima aula um livro que eles leram recentemente.  

 

Módulo 8 

1ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 27:07 TI 

TPC 

TC 

Ficha da aula anterior/ a 

lousa 

A aula tem início com a correção dos exercícios de gramática propostos na ficha do módulo anterior. 

27:08 – 01:19:45 TG 

TPC 

TC 

Ficha da aula/ a lousa/ 

texto a parte 

A professora distribui aos alunos a ficha da aula e explica o que deve ser feito na atividade 1. Os alunos 

realizam a atividade. A professora interrompe a atividade depois de alguns minutos e pede que os 

alunos apresentem as informações obtidas sobre um colega (atividade 2), depois ela pede aos alunos 

que façam a atividade 3 na qual eles devem ler um trecho teórico, a professora faz um breve 

comentário sobre o trecho e pede aos alunos que façam a atividade 4. Durante a correção da atividade, 

a professora faz comentários sobre as formas utilizadas no texto proposto para mostrar as diferentes 

vozes. A professora pede aos alunos que realizem a atividade 5 e entrega a eles o texto a partir do qual 

eles devem trabalhar, para a realização da atividade ela pede que eles leiam apenas o resumo do texto 

(diferente da SD). Depois de alguns minutos, ela realiza a correção das questões da atividade.  

 

2ª Parte 

do vídeo 

00:00 – 37:04 TPC 

TC 

Ficha da aula/ texto a 

parte/ a lousa 

Na volta do intervalo, a professora pede aos alunos que leiam a parte teórica do texto trabalhado para 

fazerem a atividade 7 (ela não faz a atividade 6). A professora corrige a atividade, colocando as 

respostas na lousa, e explica as formas utilizadas pelo autor do texto trabalhado para realizar a inserção 

de vozes. A professora pede aos alunos que façam a atividade 9 e 10 (ela não faz a atividade 8) e dá 

alguns minutos para isso, depois de um tempo ela os interrompe e sugere que eles façam a atividade 10 

juntos oralmente, por conto do tempo. A professora escreve na lousa as sugestões dos alunos e dá 

outras para a resposta da atividade.  

 

37:05 – 51:48 TPC A lousa Depois da correção, a professora realiza com os alunos uma revisão das principais características do 

gênero note de lecture e as coloca na lousa (isso não estava na SD). A professora lembra aos alunos 

que pediu que eles trouxessem um livro e pede para que eles justifiquem, em 5 minutos, ao colega do 
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lado porque querem fazer uma note de lecture do livro que trouxeram (isso não estava na SD), em 

seguida ela lê as duas proposições de produção.  

 

51:49 – 01:42:20 TI Folha separada para a 

produção  

Realização da produção final do gênero note de lecture.  

FTS – forma social de trabalho 

 

TI – trabalho individual 

TD – trabalho em duplas 

TG – trabalho em grupo (os alunos se movimentam para falar com os colegas de classe) 

TPC – trabalho de pergunta-resposta entre o professor e a classe 

TC – trabalho de correção (individual/ duplas ou trios/ grupo) 

TP – trabalho de escuta da explicação do professor 
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