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RESUMO 
 
 
 

CRUZ CARDOSO, L. C.  Aprendizagem da língua francesa em um Centro de 

Estudo de Línguas do estado de São Paulo: desenvolvimento da produção escrita 

em aplicativos para tabletes. 2016, 228f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Na sociedade atual, a Internet e as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) transformam nosso cotidiano, promovendo mudanças em vários níveis, 

profissional, familiar, escolar e acadêmico. Modificam-se as relações, os modos de 

pensar e de fazer descobertas para construir conhecimentos e agir socialmente. Uma 

simultaneidade de processos faz da organização da sociedade da informação e da 

comunicação uma grande rede, plena de conexões e interações. Podemos observar 

estas transformações presentes no contexto de ensino-aprendizagem de línguas na 

medida em que professor e aprendiz trazem para a sala de aula uma série de 

informações obtidas na Internet ou experiências de interações nas redes sociais, nos 

grupos de discussão, entre outros recursos que as TIC promovem continuadamente. O 

espaço escolar deixa de ser o único a transmitir e construir conhecimentos e novas 

relações se estabelecem entre o ensinar e o aprender. Esta pesquisa foi desenvolvida 

em um Centro de Estudo de Línguas do estado de São Paulo, no contexto de ensino-

aprendizagem da Língua Francesa, em uma sala multisseriada  que reúne alunos de 

vários níveis em um mesmo grupo. Nossos objetivos de pesquisa são investigar em 

que medida o uso de recursos digitais para tabletes nas aulas presenciais podem 

contribuir para a realização de tarefas, identificar quais relações os aprendizes 

estabelecem entre o uso das TIC e a produção escrita de textos em língua francesa e, 

finalmente, identificar como se dá o papel mediador do professor na realização do 

projeto Mon livret de voyage que relaciona ensino de línguas e TIC. Nossa pesquisa é 

de natureza qualitativa-interpretativa e a orientação metodológica está fundamentada 

na Pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009). O referencial teórico que orientou nossa 

pesquisa remete aos conceitos de abordagem comunicativa e acional (RICHARDS, 

2006; ELLIS, 2008; GUICHON, 2012; ALMEIDA FILHO, 2013), de mediação 

pedagógica (VYGOTSKY, 1999, 2010; MASETTO, 2013), de desenvolvimento de 

atividades por tarefas e do conceito de roteiro pedagógico (MANGENOT e 



LOUVEAU, 2006) e do uso dos recursos digitais nas práticas pedagógicas 

(GUICHON, 2012; LEFFA, 2012; BRAGA, 2013).  Os resultados mostraram que o 

planejamento pedagógico feito pelo professor, promovendo a produção escrita de 

textos em língua francesa pela mobilização de conhecimentos linguísticos dos 

aprendizes por meio de recursos digitais para tabletes, potencializou o aprendizado da 

língua. A contribuição da pesquisa, no contexto de formação de professores permite 

desenvolver reflexões e futuras ações sobre as possibilidades de aprendizado de 

línguas com o uso das TIC, em classes multisseriadas, tendo como referência uma 

metodologia baseada em tarefas visando à realização de um projeto final, no caso 

desta pesquisa, o Livret de voyage. 

 

Palavras-chave:  ensino-aprendizagem da língua francesa; tecnologias; produção 

escrita; aplicativos para tabletes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

CRUZ CARDOSO, L. C. French Language learning at a Language Study Center 

in the state of São Paulo: development of writing production in applications for 

tablets. 2016, 228f. Dissertation (Masters) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Nowadays, the Internet and the Information and Communication Technologies (ICT) 

transform our daily lives, promoting changes in the professional, domestic, and 

academic levels. The relationships are changed, as well as the ways of thinking and 

discovering in order to build knowledge and act socially.  A  simultaneity of processes 

makes the organization of the information and communication society a big network, 

full of connections and interactions. We can observe these transformations in the 

context of teaching and learning languages, where teacher and pupil bring to the 

classroom a series of internet-gathered information or experiences of interaction in 

social media, discussion groups, among other resources that ICT continually promote. 

The school is no longer the only one to transmit and construct knowledges, and new 

relationships are created between teaching and learning. This research was developed 

in a Language Study Centre in the state of Sao Paulo, in the context of teaching and 

learning French, in a multilevel class. Our research goals are to investigate to what 

extent the use of digital resources for tablets in classes can contribute to the  ICT and 

the production of written texts in French, and, finally, identify how the role of 

mediator is established by the professor in the implementation of the project Mon 

livret de voyage, which connects the teaching of languages and ICT. Our qualitative-

interpretative research draws on methods of Action Research (THIOLLENT, 2009). 

The theoretical approach that guided our research refers to concepts of 

communicative approach and task-based approaches (RICHARDS, 2006; ELLIS, 

2008; GUICHON, 2012; ALMEIDA FILHO, 2013), pedagogical mediation 

(VYGOTSKY, 1999, 2010; MASETTO, 2013), development of activities by tasks 

and the concept of pedagogical map (MANGENOT e LOUVEAU, 2006), and the use 

of digital resources in pedagogy  (GUICHON, 2012; LEFFA, 2012; BRAGA, 2013).  

The results show that the pedagogical planning done by the teacher, promoting the 



production of written texts in French by the mobilization of pupil’s linguistic 

knowledges by using digital resources for tablets, maximized the learning of 

language. The research contribution, in the context of teacher training allows for the 

development of reflections and future actions about the possibilities of learning 

languages by using  ICT in multilevel classrooms, having as reference a methodology 

based on tasks aiming at the accomplishment of a final project, in the context of this 

research, the Livret de voyage. 

 

Keywords: teaching and learning French; technologies; written production; 

applications for tablets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

RÉSUMÉ 

 

 

CRUZ CARDOSO, L. C. L'apprentissage du français dans un Centre d'Étude des 

Langues de l'État de São Paulo: développer la production écrite via des 

applications pour les tablettes. 2016, 228f. Mémoire (Master) – Faculté de 

Philosophie, Lettres et Sciences Humaines, Université de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

De nos jours, l'Internet et les Technologies de l'Information et de la Communication 

(TIC) modifient notre quotidien  impliquant des changements aux niveaux 

professionnel, familial, scolaire et académique.  Les relations changent, ainsi que les 

façons de penser et de promouvoir des découvertes afin de construire des savoirs et 

agir socialement.  Des processus simultanés transforment l'organisation de la société 

de l'information et de la communication dans un grand réseau, plein de connexions et 

d'interactions. Nous pouvons remarquer ces transformations présentes dans le 

contexte de l'enseignement-apprentissage des langues, dans la mesure où l'enseignant 

et l'apprennant apportent dans la salle de classe une série d'informations obtenues sur 

Internet ou bien des expériences d'interactions issues des réseaux sociaux, des groupes 

de discussion, parmi d'autres ressources que les TIC favorisent en continu. L'espace 

scolaire n'est désormais le seul à communiquer et développer des savoirs et de 

nouvelles relations s'établissent entre l'acte d'enseigner et d'apprendre.  Cette 

recherche a été développée dans un Centre d'Études des Langues de l'état de São 

Paulo, dans le contexte de l'enseignement-apprentissage du français, dans une "classe 

unique" regroupant des élèves de plusieurs niveaux dans un seul groupe. Nos objectifs 

de recherche sont d'analyser  dans quelle mesure l'usage des ressources numériques 

pour les tablettes dans les classes  en présentiel peuvent contribuer de surcroît pour 

l'accomplissement de tâches,  identifier quelles relations les apprenants tissent entre 

l'usage des TIC et la production écrite des textes en français et, finalement,  identifier 

comment se développe le rôle médiateur de l'enseignant dans la réalisation du projet  

Mon livret de voyage  qui met en rapport l'enseignement-apprentissage des langues et 

les TIC. Notre recherche est de nature qualitative-interpretative et l'orientation 

méthodologique est fondée dans la Recherche-action (THIOLLENT, 2009). La base 

théorique qui a guidé notre recherche renvoie aux concepts d'approche 



communicative et actionnelle (RICHARDS, 2006; ELLIS, 2008; GUICHON, 2012; 

ALMEIDA FILHO, 2013), de médiation pédagogique (VYGOTSKY, 1999, 2010; 

MASETTO, 2013), de développement d'activités par tâches et du concept de scénario 

pédagogique (MANGENOT et LOUVEAU, 2006); et de l'usage des ressources 

numériques dans les pratiques pédagogiques (GUICHON, 2012; LEFFA, 2012; 

BRAGA, 2013). Les résultats ont indiqué que le plan pédagogique élaboré par 

l'enseignant favorise la production écrite des textes en français par la mobilisation des 

connaissances linguistiques des apprenants par moyen des ressources numériques 

pour les tablettes, renforçant l'apprentissage de la langue. La contribution de cette 

recherche, dans le contexte de formation des enseignants permet de développer des 

réflexions et de futures actions sur les possibilités de l'apprentissage des langues 

étrangères par moyen des TIC, dans les "classes uniques",  ayant comme référence 

une méthodologie basée sur les tâches visant à la réalisation d'un produit final,  dans 

le  cas de cette recherche, le Livret de voyage. 

 

Mots-clés: l'enseignement-apprentissage de la langue française; la technologie; la 

production écrite; les applications pour les tablettes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ensino da língua estrangeira na atualidade está inserido em um contexto de 

profundas mudanças nas relações entre os indivíduos, ocorridas sobretudo após o 

advento da Internet, e atende às novas necessidades de comunicação, que se dão 

rapidamente nos mais diversos contextos, com diferentes finalidades. O homem se 

comunica o tempo todo em sociedade no anseio de estabelecer relações e espera, 

dentro dessas relações, também interagir. As práticas sociais acontecem a partir de 

recursos digitais e favorecem trocas rápidas de informação. O que era impresso 

transportou-se para os meios digitais, integrando novas linguagens, novas maneiras de 

se comunicar com o outro, por meio das tecnologias de comunicação e informação. 

As tecnologias encontram-se, deste modo, cada vez mais presentes e oferecem  

múltiplas maneiras de estabelecer a comunicação entre os indivíduos e com grupos, 

por meio de uma variedade de aparelhos que os usuários carregam consigo 

(smartphones, tabletes, netbooks, notebooks), para que possam usá-los diariamente 

sem limite de tempo e de espaço, indo do lazer, de situações pessoais às profissionais 

ou acadêmicas.  Todas estas mudanças acabam por alterar hábitos e costumes e, por 

consequência, modificam os comportamentos sociais,  culturais e de comunicação. 

A revolução tecnológica, desde a tecnologia do rádio e do telégrafo, até 

chegarmos às imagens da televisão e à interatividade com o computador, passou por 

vários avanços. A informação veiculada estava endereçada a receptores passivos. As 

tecnologias interativas a partir da Web 2.0 modificaram este quadro, transformando-

nos em interactantes  e redefinindo nossas práticas sociais. Considerar a integração da 

tecnologia na educação parece ser inevitável. Os recursos digitais conquistaram 

espaço em vários meios e participam da vida dos jovens, com os quais trabalhamos 

em sala de aula.  

Ao abordarmos a questão da integração das tecnologias da informação e da 

comunicação  às práticas pedagógicas somos levados a considerar uma multiplicidade 

de fatores. O impacto dessas mudanças nos contextos de ensino e aprendizagem de 

línguas encontrou professores despreparados para mudanças tão rápidas nas formas de 

comunicação. A partir disso, ocorre uma demanda significativa de professores que 
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manifestem o interesse de discutir como as tecnologias podem estar presentes nos 

contextos de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, mesmo considerando que, 

no nível pessoal, este professor seja capaz de usar a tecnologia para utilizar uma rede 

social, enviar um documento por e-mail, entre outras funções. 

Integrar as tecnologias da informação e comunicação ao ensino (TIC) 

pressupõe que os professores tenham o domínio das competências tecnológicas, o que 

não é uma realidade. Um dos desafios está, portanto, em superar a ausência de 

formação do professor neste sentido. Os aspectos institucionais também são 

determinantes, uma vez que os espaços escolares, em geral, não estão equipados para 

amparar o ensino com as tecnologias em sala de aula.  

Além disso, as mudanças tecnológicas implicam principalmente  repensar a 

prática pedagógica.  É certo que a prática ganha dinamicidade com tantas inovações 

que permitem expandir as atividades desenvolvidas em sala de aula. No entanto, o 

aspecto motivador que as TIC podem representar para os aprendizes não pode estar 

acima dos objetivos pedagógicos.  Neste sentido, podemos discutir de que maneira 

essa integração se dará. Ela poderá fazer parte do conjunto das atividades 

desenvolvidas ou simplesmente ter um caráter pontual e fazer parte de aplicações 

isoladas.  

Muitos educadores são resistentes a tantas mudanças e observam com muita 

desconfiança estas discussões, sentindo-se oprimidos pela invasão tecnológica. Para 

Nicolas Guichon (2012) é importante que a integração das tecnologias seja 

compreendida como um processo de elaboração de uma cultura pedagógica por parte 

dos professores para o uso das tecnologias. E para François Mangenot (2002), esta 

integração se dará efetivamente "quand l'outil informatique est mis avec efficacité au 

service des apprentissages". 1   Portanto, além de tempo para reflexão sobre as 

mudanças e adaptações, faz-se necessário que o professor, por sua vez, assuma um 

novo papel, consciente e crítico. 

Diante de tantas possibilidades e recursos amparados pela tecnologia, 

devemos nos posicionar a certa distância para conseguirmos avaliar a diferença entre 

o significado das TIC no ensino e, sob outra perspectiva, das TIC a favor do ensino. 

(MAYRINK; ALBUQUERQUE-COSTA, 2013). Olhar para estas inovações a partir 
																																																								
1  "quando a ferramenta tecnológica é colocada a serviço da aprendizagem de maneira eficaz". 
(Tradução nossa) 
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de critérios pedagógicos nos parece ser o primeiro passo para adotarmos um 

posicionamento crítico enquanto educadores. Observar as mudanças que podem 

ocorrer em sala de aula, a partir de novas práticas sustentadas pelas TIC, só pode 

ocorrer se houver disposição do professor neste sentido. Ao menos, ter o gosto por 

descobrir o incerto, ser curioso e gostar do trabalho colaborativo, segundo Greg 

Kessler (2007). 

Ao realizar esta pesquisa trazemos à reflexão o uso das TIC no ensino 

presencial, uma vez que o nosso objetivo é analisar se elas podem contribuir com as 

atividades em sala de aula, ou mesmo potencializá-las, favorecendo a produção escrita 

na língua francesa. 

Estas questões vem sendo analisadas por estudiosos que apontam em seus 

trabalhos que a integração das tecnologias ao ensino da língua estrangeira favorece o 

surgimento de novas relações entre professor e aprendizes, discutindo as relações de 

interação e interatividade que se desenvolvem entre o professor e o aluno, mas 

também mediada pelas tecnologias (SILVA, 2014). 

Abordaremos estas questões à luz do conceito vygotskyano de mediação, 

assim como do conceito de mediação pedagógica de Marcos T. Masetto (2013). 

Nosso interesse está em  investigar como os recursos digitais passam a integrar o 

processo de aprendizagem e a apoiar o aprendiz, exercendo um papel de 

intermediação e ganhando o status de signo, segundo Vygotsky. Entendemos, a 

princípio, que o uso das TIC provoca grandes transformações nas práticas de sala de 

aula, uma vez que um aparato tecnológico, um dispositivo,  pode ser apropriado por 

um indivíduo, que o converte em instrumento a serviço do processo de aprendizagem. 

Transformam-se, assim, as estratégias de ensino-aprendizagem, mais adequadas com 

os novos papeis delineados, em uma realidade onde o aprendiz é muito mais 

participativo do processo e pode contribuir com o professor com a própria linguagem 

tecnológica dos recursos digitais. O professor deixa, portanto, de ser o transmissor do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que o aprendiz não é mais o receptor passivo, 

tornando-se participativo no processo construtivo de seu próprio aprendizado. Ele 

pode explorar todo um mundo conectado às redes que estão à sua disposição, 

utilizando diferentes recursos e promovendo sua interação em diferentes espaços. 
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 I - Histórico da pesquisa 

 

 As motivações que me levaram a esta investigação surgiram no meu próprio 

contexto de atuação profissional. Professora de língua francesa, minha experiência se 

deu até 2010 com aulas particulares ou como professora em escolas particulares de 

idiomas, atendendo a um público predominantemente adulto. Ensinar a língua 

francesa a um público adolescente na rede pública levou-me a repensar minha atuação 

enquanto professora de Francês Língua Estrangeira (FLE) e transformou minhas 

práticas didáticas em função do novo perfil dos meus alunos. 

  Os cursos de formação oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo em parceria com o Consulado da França em São Paulo tiveram grande 

contribuição para o início destas mudanças, pois a partir destes encontros surgiram  

reflexões que resultaram em mudanças nas minhas práticas de sala de aula. A 

participação nos Colóquios da Aliança Francesa também foi de grande importância, 

pois despertou meu interesse pelas novas linhas de pesquisa em torno do ensino-

aprendizagem do francês e pelos estudos sobre as tecnologias.  

 Minha atuação como professora de língua francesa em uma unidade do Centro 

de Estudos de Línguas do Estado de São Paulo (doravante CEL) nos últimos sete anos 

reúne uma diversidade de experiências acompanhadas de  oportunidades de 

aperfeiçoamento profissional.  Em particular, posso citar a participação no Projeto 

FLELIMM (Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies pour favoriser la 

littératie médiatique multimodale) que trouxe novos desafios no que se refere ao uso 

das TIC em sala de aula e suscitou minhas primeiras reflexões sobre o novo papel do 

professor de língua estrangeira na atualidade e sua relação com as tecnologias.

 Mais recentemente, instalaram-se nos Centros de Língua do Estado de São 

Paulo as classes multisseriadas. Estas salas reúnem alunos de diferentes estágios e 

justificam-se, segundo a Secretaria da Educação do estado de São Paulo, pelo número 

insuficiente de alunos matriculados para a abertura das turmas. Trata-se de uma 

alternativa, portanto, para que as salas não sejam fechadas e que aos alunos 

matriculados  seja garantida a continuidade do curso.  As classes multisseriadas 

representam, deste modo,  uma nova condição para nossa atuação enquanto 

professores do CEL. Um novo contexto, em que o professor deve equacionar os 

conteúdos, preocupar-se com práticas diferenciadas que possam minimizar a 
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heterogeneidade da convivência de estágios diferentes no mesmo espaço da sala de 

aula.  Nossa pesquisa ganha relevância por abarcar mais este contexto e por 

representar uma inovação nas pesquisas acadêmicas até o momento.  

 Minhas motivações para a realização desta pesquisa pretendem contribuir com 

a formação dos professores, no sentido de ampliar as práticas pedagógicas em sala de 

aula com o uso das tecnologias, mais especificamente,  com o uso de aplicativos para 

tabletes do tipo storytelling, para favorecer a produção escrita na língua francesa. 

 

 

 II - Objetivos e perguntas de pesquisa 

  

 Esta pesquisa tem por objetivos: 

 

a) identificar as diferentes dimensões do papel do professor como mediador no ensino 

com as tecnologias; 

b) avaliar a importância  das competências linguísticas trazidas pelo livro didático 

para a realização de um projeto pedagógico desenvolvido por tarefas; 

c) analisar o potencial dos aplicativos storytelling para o desenvolvimento da 

produção escrita da narrativa na língua francesa; 

d) analisar se o uso dos recursos digitais pode favorecer no processo de ensino-

aprendizagem da língua francesa. 

 

 Para atingir nossos objetivos elaboramos o projeto pedagógico "Mon livret de 

voyage".  Este projeto foi aplicado em uma unidade do Centro de Línguas do estado 

de São Paulo onde atuo, com uma sala multisseriada, que reúne alunos de 2º e 3º 

estágios. Para a concepção do projeto, foi considerado o uso do livro didático Le Mag' 

(volumes 1 e 2) e observados a temática e  o conteúdo gramatical das unidades em 

estudo no momento da aplicação. A proposta do projeto aborda a temática viagem a 

um país francófono e, ao final das atividades, o aluno deve elaborar um pequeno livro 

de histórias construído em um aplicativo para tablete do tipo storytelling, para 

desenvolver a produção escrita da narrativa. 

 A partir do desenvolvimento destas atividades buscamos responder às 

seguintes perguntas de pesquisa: 
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1. Em que medida as TIC e as orientações dadas pelo professor contribuíram para a 

produção dos alunos?  

2. Em que medida as competências linguísticas presentes em cada uma das unidades 

dos dois volumes do LD (Le Mag'1 e Le Mag'2) contribuíram para a realização 

das tarefas?  

3. Em que medida o uso dos recursos digitais, mais especificamente o uso de 

aplicativos para tabletes, contribuiu para a execução das tarefas? 

 

Para conferir a sustentação teórica de nossa pesquisa, baseamos nossos estudos 

nos conceitos de mediação pedagógica (VYGOTSKY, 1999, 2010; MASETTO, 

2013), recursos digitais nas práticas pedagógicas (GUICHON, 2012; LEFFA, 2012; 

BRAGA, 2013), desenvolvimento de atividades por tarefas e conceito de roteiro 

pedagógico (MANGENOT e LOUVEAU, 2006) e  conceitos de abordagem 

comunicativa e acional (RICHARDS, 2006; ELLIS, 2008; GUICHON, 2012; 

ALMEIDA FILHO, 2013). 

 Outras leituras foram integradas aos nossos estudos, no que se refere aos 

conceitos de ensino virtual e construção do conhecimento (LÉVY, 1996,1999; 

DEVELOTTE, 2007; SILVA, 2012, 2014) . 

 

III - Organização da dissertação 

 

 O presente trabalho apresenta-se organizado em três capítulos, que se seguem 

após esta Introdução. 

 

 Capítulo 1 -  Referencial teórico 

 Este primeiro capítulo apresenta três seções que colocam em discussão os 

aspectos teóricos que abordam os temas da nossa pesquisa. São eles: 

  1. A construção do conhecimento no século XXI.  Neste subcapítulo 

apresentamos as transformações ocorridas na sociedade desde a metade do século 

XX, a partir do advento da Internet e que mudam a maneira como o indivíduo se 

apropria do conhecimento. Professores e aprendizes assumem novos papeis e as 

relações são mediadas. 

   2.  Ensino-aprendizagem de língua estrangeira e tecnologias. Discutimos 

neste subcapítulo as relações entre o ensino-aprendizagem de língua estrangeira e as 
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tecnologias, ressaltando as transformações dos papeis de   professores e alunos no 

contexto da sociedade de informação e comunicação. 

  3. Abordagem por tarefas no ensino-aprendizagem de línguas. Neste 

terceiro momento, tratamos da abordagem comunicativa e da acional, seus princípios 

metodológicos que estão na base de uma concepção de ensino-aprendizagem na qual 

o aluno é um sujeito participante e ativo na construção e desenvolvimento de sua 

aprendizagem. Ressaltamos que a noção de tarefa é fundamental para atingir o 

resultado final. 

 

 

 Capítulo 2 - Metodologia da pesquisa 

 Apresentamos neste segundo capítulo as escolhas metodológicas que 

orientaram nossa pesquisa, bem como o contexto em que se desenvolveu e o perfil 

dos participantes. Em seguida, foram descritos o processo de produção de dados, seus 

instrumentos e sua organização. 

 

 

 Capítulo 3 - Análise e discussão dos dados 

 O terceiro capítulo de nosso trabalho apresenta a análise detalhada dos dados à 

luz do referencial teórico que norteou nossas perguntas de pesquisa. Buscamos, neste 

momento, respondê-las e discuti-las de acordo com os objetivos propostos. 

 

 Apresentamos posteriormente as considerações finais, nas quais trazemos as 

contribuições teórico-metodológicas de nossa pesquisa, as reflexões a respeito das 

estratégias de aplicação da pesquisa e seus resultados, registros de dificuldades e de 

outras relevâncias do desenvolvimento do projeto. 

  

  

 

   

 
 



	 28	

CAPÍTULO 1 

 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 
1.1.  A construção do conhecimento no século XXI 
 
 
 Para imaginar o futuro das relações e das necessidades de comunicação que 

surgirão nos próximos anos, devemos procurar entender primeiramente as mudanças 

que  já ocorreram num passado bem próximo e que nos mostram a realidade 

contemporânea da construção do saber: um saber que se constrói rapidamente,  a 

partir de uma grande exposição a informações, mas que necessita ser renovado, 

ampliado e modificado segundo os contextos em que iremos aplicar este 

conhecimento. 

 Estas mudanças vem ocorrendo desde a metade do século XX com o 

progresso tecnológico e o advento da Internet. O acesso  a informações 

disponibilizadas  na rede torna possível ao indivíduo estabelecer um novo modo de 

relacionar-se com o conhecimento, muito mais amplo e democrático. Observa-se um 

crescente desenvolvimento das tecnologias e uma nova organização da sociedade, que 

vem sendo objeto de estudo de diversos autores (LÉVY,1996; DRUCKER,1997;  

MONEREO, 2010;  BRAGA, 2013).  

   
Estamos assistindo já há algumas décadas o surgimento de uma 
nova organização social, econômica, política e cultural, 
identificada como Sociedade da Informação (SI), que comporta 
novas maneiras de trabalhar, de comunicar-se, de relacionar-se, de 
aprender, de pensar, e, em suma, de viver. 
           (MONEREO, C. e COLL, C., 2010, p. 15) 
 

 

 Pierre Lévy (1999) já fazia alusão em seus trabalhos à importância de se 

compreender esta transformação histórica e as respectivas mudanças na organização 

social, definindo novas relações de comunicação, de interação e de produção de 

conhecimento.  Nesse contexto, estas relações provocam mudanças nos modos de 

pensar, conhecer, descobrir, construir conhecimento e, por conseguinte, modificam 

nossas práticas sociais.  O  indivíduo tem à sua disposição um conjunto de 
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documentos orais, escritos, imagens estáticas e em movimento, além de softwares que 

permitem que a informação disponibilizada na rede possa ser acessada, transmitida,  

modificada e compartilhada  segundo seus objetivos: 

 
A maior parte dos produtos e dos procedimentos simbólicos da 
humanidade está digitalizado ou ao menos representado por documentos 
digitais, e disponível on line sob a forma de textos, imagens, sons, música 
e softwares de todos os tipos.1 (LÉVY, 2007) 
 

  Manuel Castells aponta a necessidade de se mudar também a maneira como 

nos apropriamos do conhecimento. Para Castells, não há necessidade de usarmos 

nossa capacidade de memorização se temos um grande banco de dados à disposição 

na Internet. As informações devem ser modificadas ao serem apropriadas pelos 

indivíduos na construção de novos conhecimentos. Segundo Castells (1999), a 

informação é fundamental para conduzir a criação de conhecimentos e atender às 

necessidades dos indivíduos e das organizações por uma melhor qualidade de vida. 

Constatamos, portanto, a necessidade de acesso a informações  com responsabilidade 

social e política.  

 O conhecimento, por sua vez,  é “um conjunto de declarações organizadas 

sobre fatos e ideias, apresentando um julgamento ponderado ou resultado 

experimental que é transmitido a outros por intermédio de algum meio de 

comunicação.” (CASTELLS, 1999).  Na sociedade contemporânea, uma grande 

revolução se deu no que se refere à comunicação, como consequência de uma nova 

ordem  econômica e social, iniciada com o capitalismo.   Senão em toda a sociedade, 

ao menos nos centros urbanos, os meios de comunicação mudaram radicalmente. 

Assim, informação e conhecimento são as principais fontes de produtividade e 

competitividade na nova economia informacional e esta dependerá basicamente da 

capacidade de gerar, processar e aplicar a informação baseada em conhecimento. 

 Lévy (1996), por sua vez, também estabelece uma relação entre a informação 

e o conhecimento como um ato de criação: 

 

																																																								
1	Tradução nossa. Texto original, "La majeure partie des produits et des procédures symboliques de 
l’humanité est digitalisée, ou tout au moins représentée par des documents numériques, et disponible 
en ligne sous forme de textes, d’images, de sons, de musiques et de logiciels de toutes sortes."  In:  
Colloque de Tokyo sur les intelectuels au XXIe. Siècle, 2007. 
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Quando utilizo a informação, ou seja, quando a interpreto, ligo-a a outras 
informações para fazer sentido, ou, quando me sirvo dela para tomar uma 
decisão, atualizo-a. Efetuo, portanto um ato criativo, produtivo. O 
conhecimento, por sua vez, é o fruto de uma aprendizagem, ou seja, o 
resultado de uma virtualização da experiência imediata. Em sentido in- 
verso, esse conhecimento pode ser aplicado, ou melhor, ser atualizado em 
situações diferentes daquelas da aprendizagem inicial. Toda aplicação efe- 
tiva de um saber é uma resolução inventiva de um problema, uma pequena 
criação. (LÉVY, 1996, p. 58) 

 

Denise Braga (2013) aponta para as mudanças comportamentais, com a 

criação de novos hábitos, novos costumes, que foram e estão sendo, de forma 

contínua, responsáveis pela formação de um  novo perfil social, escolar, acadêmico e 

profissional do indivíduo.  Criou-se uma nova cultura: a cultura digital. A quantidade 

de informações é enorme, contínua, rapidamente acessível e quase que  

instantaneamente assimilada e transmitida.  No entanto, se olharmos atentamente o 

modo de compreensão dessas informações, verificamos, em Braga (2013, p.41),  que: 

 a) os modos de ler e de escrever exigiram adaptações; 

 b) ao invés de um texto, o leitor está diante de uma rede de textos, o 

hipertexto, carregado de múltiplos significados, caminhos de leitura e interpretações;  

 c) a construção de sentidos vem acompanhada de marcas multimodais, pois 

são utilizados recursos verbais e não verbais: palavras, sons e imagens, apresentando 

links que permitem ter acesso a outras informações, criando-se assim uma relação em 

rede.  

 Se observarmos a comunicação sob esse aspecto, devemos também considerar 

que o interlocutor pode ser um só, mas também podemos ter vários interlocutores, 

estabelecendo trocas comunicativas, interações em diferentes espaços e contextos.  

 Com o avanço das tecnologias e da Internet, a complexidade das relações traz 

novas possibilidades de interação, o que caracteriza a Web 2.0, como marca da 

sociedade atual. O leitor não é mais o espectador passivo que assistia a um programa 

televisivo, como ilustra Braga (2013): 

 
(...) como hoje está cada vez mais comum os ambientes digitais oferecerem 
espaços para comentários e publicação de leitores, na Web 2.0 o leitor 
contribui diretamente com o sentido do texto lido na medida em que 
assume o papel de autor, publicando seus comentários ou relacionando o 
contexto lido a outras publicações que circulam na rede. (BRAGA, 2013, 
p. 45) 
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 Lévy (1999, p.49) afirma que a comunicação contínua, com o digital, encoraja 

um estilo de relacionamento quase independente dos lugares geográficos e da 

coincidência dos tempos, ou seja, é uma comunicação assíncrona. As particularidades 

do ciberespaço permitem que os elementos de um grupo humano se coordenem, 

alimentem e consultem uma memória comum, e isto quase que instantaneamente. A 

construção de uma inteligência coletiva coloca em sinergia as competências dos 

indivíduos da atualidade. 

 Para Drucker (1997), o conhecimento não reside em um livro, em um banco 

de dados, em um programa de software: estes contêm informações. O indivíduo se 

apropria do conhecimento, sendo capaz de ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo. Este 

conhecimento pode ser aplicado, ensinado e transmitido por ele, de acordo com 

objetivos específicos.  Drucker ressalta que a sociedade do conhecimento coloca a 

pessoa no centro, respeitada como ser humano.  Preparar o indivíduo para atuar neste 

novo contexto é o desafio da educação  em nosso século, uma vez que o seu papel é 

agregar conhecimento e transformá-lo.  

 Estas questões fazem com que os educadores de nosso tempo considerem o 

momento histórico em que vivem para compreender as relações que se estabelecem 

entre os indivíduos, entre os indivíduos e as informações e, indo além, entre os 

indivíduos e as tecnologias e recursos digitais, para definir as finalidades que devem 

ser atribuídas ao contexto educacional na atualidade. Dessa forma, cria-se a 

necessidade da formação de um professor reflexivo, consciente dos novos papéis que 

se apresentam na sociedade atual. 

 Henry Giroux (1990) aponta os desafios para o professor reflexivo na 

sociedade da informação e do conhecimento, pois a construção do conhecimento se dá 

ao analisar, organizar, contextualizar, transformar as informações disponíveis. Operar 

esta transformação, para o autor, é uma tarefa da escola. O professor reflexivo, neste 

sentido, respeita a valorização e o desenvolvimento dos saberes. São estes que 

possibilitam a construção do conhecimento e,  dentro de uma visão da escola 

democrática, assumem a responsabilidade de transformar as desigualdades sociais.  

 Donald Schön (2000) propõe a formação de profissionais fora dos moldes do 

currículo normativo, valorizando a experiência e a reflexão na experiência, formada 

na epistemologia da prática. O conhecimento não é suficiente. Surgem situações 
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novas e os profissionais constróem novas soluções através da reflexão na ação. As 

experiências acumuladas na vida profissional constituem um repertório de ações que 

são mobilizadas em situações similares, mas novas investigações e análises são 

necessárias diante de novas situações-problema, como afirma o autor: 

 
[...] é possível através da observação e da reflexão sobre nossas ações, 
fazermos uma descrição do saber tácito que está implícito nelas. Nossas 
descrições serão de diferentes tipos, dependendo de nossos propósitos e 
das linguagens disponíveis para essas descrições. Podemos fazer 
referência, por exemplo, às seqüências de operações e procedimentos que 
executamos; aos indícios que observamos e às regras que seguimos; ou aos 
valores, às estratégias e aos pressupostos que formam nossas "teorias da 
ação". (SCHÖN, 2000, p. 31) 

 
 
 Destaca-se, deste modo, a importância da construção de uma prática reflexiva 

que possibilite a reformulação de conceitos, a discussão sobre os conhecimentos e que 

favoreça a participação crítica do educador, bem como uma posição ativa do 

educando, desmistificando a concepção de que o professor é um mero transmissor, 

renovando sua identidade enquanto profissional.  E estas mudanças de fato só serão 

possíveis se estiver explícita neste ato a reflexão crítica da própria prática. 

 Neste contexto, há que se ressaltar a importância da formação do professor 

reflexivo e pesquisador, que busque sua autonomia, que observe a elaboração do 

projeto pedagógico, que valorize a importância do trabalho coletivo. Assim, a 

formação contínua dos professores não deve ser reduzida a treinamentos ou 

capacitações, mas ir além da compreensão anterior que se tinha da educação 

permanente. A formação do professor crítico-reflexivo é resultado de um processo de 

consciência crítica, que se constrói através da prática, que se dá na relação com o 

outro, o que nos leva ao conceito de interação e formação do conhecimento concebido 

por Vygotsky. 

 Dentro da perspectiva vygotskiana, o conhecimento (ou aprendizagem) é 

construído pela interação do sujeito com outros indivíduos. Para Lev Semenovich 

Vygotsky, há um vínculo entre os indivíduos e a sociedade. Assim, o autor russo 

insere a mediação cultural no centro da cognição adulta, aliada ao desenvolvimento 

do processo cognitivo.  As origens sociais assumem um papel preponderante, na 

concepção do autor.  O aprendizado, deste modo, surgiria das interações, conforme 

podemos atestar no seguinte trecho:  
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[...] a colaboração entre pares durante a aprendizagem pode ajudar a 
desenvolver estratégias e habilidades gerais de soluções de problemas 
através da internalização do processo cognitivo implícito na interação e na 
comunicação. (VYGOTSKY, 1999) 
 

 Segundo Vygotsky, o potencial de desenvolvimento cognitivo fica limitado 

quando não há o compartilhamento de informações. A aprendizagem tem um papel 

relevante e estimulante no desenvolvimento.  Para esclarecer este assunto, ele 

desenvolveu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 2, apresentando a 

distância entre o nível de desenvolvimento atual (real) e o nível de desenvolvimento 

potencial (com intervenção e orientação de outros). Ajudar a criança a dominar de 

forma autônoma os comportamentos que fazem parte da ZDP superior significa 

estimular o desenvolvimento cognitivo desta criança, criando zonas de 

desenvolvimento proximal. O conceito vygotskyano é importante para  

compreendermos que o aprendiz interage, atuando num jogo de papéis regido por 

regras de caráter cultural. Dentro das experiências sociais ele constrói, através da 

observação, da experimentação e da problematização, conexões com experiências 

anteriores, melhor dizendo, conhecimentos anteriores. Vygotsky identifica este 

desenvolvimento como sendo passível de intervenção, favorecido pela mediação do 

professor, por exemplo. A interferência pode provocar transformações, que podem 

não ser visíveis na prática, mas que compõem um movimento contínuo no 

desenvolvimento do indivíduo. Justifica-se, assim, a importância que o psicólogo 

confere à intervenção pedagógica. Interferir intencionalmente é essencial na 

promoção do desenvolvimento, pois a intenção passou por um processo de reflexão e 

estabeleceu objetivos a serem alcançados, por meio de estratégias que a favoreçam. 

Dessa maneira,  o professor reflexivo promove suas intervenções através do 

planejamento pedagógico, dentro de novos papéis redefinidos pelo contexto atual. 

Cabe ao professor ser um problematizador,  o mediador que provoca intencionalmente 

conflitos, que crie questionamentos que apoiem o processo de construção do 

conhecimento. Construir juntos, professores e aprendizes, preocupando-se com o 

																																																								
2 Trata-se do conceito de ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) que define a distância entre o 
nível de desenvolvimento atual e o nível potencial, mais avançado, que ocorre por intermédio da 
interação entre participantes mais ou menos experientes. Um aspecto deste conceito é que o  nível de 
habilidade desenvolvido com os pares mais experientes  excede o que poderia ser obtido sozinho. Ou 
seja, a ZDP  depende diretamente da interação social. 
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processo, o movimento contínuo, e não só com o produto.  Aí está a importância do 

educador e reconhece-se o papel de mediação defendido por Vygotsky:  "A relação do 

homem com o mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada, sendo os 

sistemas simbólicos  os elementos intermediários entre o sujeito e o mundo" 

(VYGOTSKY, 2010, p.25). 

Ao tratar da mediação, identifica-a como um processo essencial para tornar 

possíveis atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio 

indivíduo. O educador, para ser efetivo, deve atuar na Zona de Desenvolvimento 

Proximal e auxiliar, desta maneira, o aprendiz,  na passagem do desenvolvimento real 

para o desenvolvimento potencial: 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de "brotos" ou "flores" do 
desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento.  (VYGOTSKY, 
1984, p. 97) 

 Vygotsky atribui à linguagem um papel fundamental: participar da 

estruturação do pensamento e da aprendizagem, pois propicia a interação.  Na fala 

humana está o comportamento de uso dos signos mais importante ao longo do 

desenvolvimento da criança, pois, através dela supera as limitações imediatas do seu 

ambiente. A linguagem é, ao mesmo tempo,  um processo pessoal e social. Para isso, 

precisamos ter uma comunicação que seja cooperativa, colaborativa e que 

compartilhe. A linguagem é, assim, na sua essência, um elemento de mediação. 

Vygotsky afirmou a centralidade da linguagem para a compreensão do ser humano 

social e histórico. Segundo o autor, "a função primordial da fala é a comunicação, o 

intercâmbio social". (VYGOTSKY, 1999: 5)   

 Para Vygotsky há dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os 

signos. O primeiro corresponde a um objeto social e mediador da relação entre o 

indivíduo e o mundo, pois,  de forma distinta dos animais, o ser humano pode criar 

seus instrumentos para determinados fins e transmitir a função deste instrumento ou 

como é elaborado a outro grupo social. Os signos, por sua vez, correspondem a 

instrumentos de atividade psicológica:  

 
Os instrumentos (...) são elementos externos ao indivíduo, voltados para 
fora dele; sua função é provocar mudanças nos objetos, controlar processos 
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da natureza. Os signos, por sua vez, também chamados por Vygotsky de 
"instrumentos psicológicos", são orientados para o próprio sujeito, para 
dentro do indivíduo; dirigem-se ao controle de ações psicológicas, seja do 
próprio indivíduo, seja de outras pessoas. São ferramentas que auxiliam 
nos processos psicológicos e não nas ações concretas, como os 
instrumentos  (VYGOSTSKY, 2010, p. 32) 
 

  Vygotsky defende que a associação entre pensamento e linguagem se dará a 

partir do encontro entre indivíduos, e assim estes dois sistemas passarão a interagir 

em um sistema de signos. A partir deste momento, um processo biológico passa a ser 

sócio-histórico.  

 No palco das interações na sociedade atual,  Masetto (2013)  nos convida a 

compreender o novo papel do  aluno dentro do contexto de ensino e aprendizagem de 

línguas. Trata-se de um aprendiz ativo e participante, agente de ações que o levam a 

aprender. O processo da mediação inicia-se neste momento. Há uma atuação 

individual para aprender e uma atuação em equipe para colaborar com os colegas, 

com o grupo e com o próprio professor. O professor mediador colabora para 

estabelecer conexões entre o conhecimento adquirido e novos conceitos. A forma 

como ele aborda um dado tema ou conteúdo ajuda o aprendiz a coletar as 

informações, relacioná-las, organizá-las e discuti-las, até construir o sentido, ou seja, 

um conhecimento que se torne significativo para ele e que se incorpore ao seu mundo 

intelectual e vivencial. 

 
 
 
 
1.2.  Ensino-aprendizagem de língua estrangeira e tecnologias  
 

 

A inovação e as  novas direções estratégicas requerem  o 
desenvolvimento de novos modelos mentais, de novos mapas, 
para cada situação nova. (CELANI, 2009) 
 

 Ensinar a língua estrangeira na atualidade, considerando-se a integração das 

tecnologias, demanda da parte do professor o desenvolvimento de algumas 

competências tecnológicas e pedagógicas. 

Para o professor de línguas estrangeiras, as tecnologias presentes na sala de 

aula constituem um desafio e, ao mesmo tempo, uma inquietação, na medida em que 
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há um desejo de incorporar seu uso, num primeiro momento para tornar o curso mais 

dinâmico e inovador. Podemos observar isso ao longo da história da didática das 

línguas. Se nos anos 1950 tivemos o surgimento dos laboratórios de língua, com os 

gravadores, mais tarde, os projetores de slides, os filmes em vídeo, a partir daí, as 

inovações tecnológicas só progrediram até os dias de hoje com a Internet e os 

recursos digitais.  

 Wildner (1999), ao investigar a formação inicial do professor para o  uso das 

tecnologias, buscou identificar quais seriam os desafios profissionais  que estes 

professores enfrentariam, além dos conhecimentos relativos ao ensino da língua 

estrangeira (LE).  Para o autor, os professores deveriam aprender a utilizar vários 

recursos tecnológicos para sua prática de sala de aula, assumindo novos papéis,  

inéditos para eles, como os de acompanhamento, de mediação, de concepção de 

atividades com o uso de tecnologias.  

 Os resultados obtidos nas pesquisas de Wildner  apontam que,  com a 

constante inovação tecnológica presente no nosso dia-a-dia e no nosso contexto 

profissional, o professor tende a criar, continuadamente, um repertório de 

competências tecnológicas e pedagógicas que trazem modificações em sua prática de 

ensinar e, também, nas diferentes maneiras do aprender.  

Cada vez mais, tendo à sua disposição uma variedade de recursos tecnológicos 

ao elaborar suas aulas com o uso das tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC), o professor, a princípio, segundo Guichon (2009, p.9) consideraria que as TIC 

poderiam "aumentar a motivação, individualizar as aprendizagens, respeitar os perfis 

cognitivos, tornar a aprendizagem mais lúdica, mais atraente, mais interativa"3. 

Contudo, o autor ressalta que as TIC somente podem trazer mudanças nas formas de 

ensinar e aprender se, de fato, contribuírem para o efetivo aprendizado do aluno.  O 

pressuposto é que as TIC estejam a serviço do aprendizado, mediando as produções 

orais e escritas dos aprendizes, a partir de um maior acesso à informação e às 

diversidades cultural e linguística. 

Para  Develotte (2007) na década de 90 vimos nascer a primeira geração dos 

suportes midiáticos, os cd-roms, o que para o professor de línguas representou uma 

fonte rica de ferramentas, mas fez levantar inúmeras perguntas quanto à integração 

destes recursos na sala de aula. A multicanalidade é uma característica dos suportes 
																																																								
3 Tradução nossa. Texto original. (...) accroître  la motivation, individualiser les apprentissages, 
respecter les profils cognitifs, rendre l’apprentissage plus ludique, plus attrayant, plus interactif". 
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midiáticos que interessa à didática de línguas, uma vez que favorece explorações 

pedagógicas a partir da presença das ordens oral e escrita. 

 Se considerarmos que, atualmente, vivemos imersos em inovações 

tecnológicas que aparecem a cada instante, as questões relativas ao ensinar tornam-se 

mais complexas, pois não se trata de usar o recurso tecnológico em si mesmo, como já 

dissemos, mas sim de identificar como a sua utilização promoverá o aprendizado. Isto 

significa ter a consciência de  saber avaliar o que as TIC apresentam  enquanto ganhos 

e limitações para o ensino-aprendizagem da LE; saber analisar a necessidade de 

integrá-las em uma sequência pedagógica; saber resolver problemas técnicos simples; 

perceber que o espaço da sala de aula deixa de ser o único a promover aprendizagem, 

uma vez que com as TIC as questões de espaço e tempo são relativizadas; saber 

flexibilizar conteúdos e tarefas solicitadas aos alunos que podem ser motivados a 

gerenciar seu tempo para cumprir o que foi proposto pelo professor, enfim,  

poderíamos enumerar uma quantidade maior de outras situações nas quais 

observaríamos mudanças nos atos de ensinar e aprender.  

 O papel do professor, face aos novos recursos que aparecem continuadamente, 

é estudar as possibilidades de integração à prática, distinguindo os aspectos positivos  

dos limites de sua utilização. O que  muda, portanto,  e representa inovação,  é o que o 

professor faz com os recursos disponíveis na Internet e com as TIC.  

  
(...) a integração das TIC os (os professores) incita antes a assumir suas 
funções de treinadores e mediadores afim de apoiar os alunos nas suas 
ações de aprendizagem. (TARDIF, 1998, p. 17)4 

   
 Segundo Guichon (2012, p. 53), tomando como referência o ensino secundário 

na França, as TIC são utilizadas em contexto pedagógico sobretudo para desenvolver 

competências de compreensão (oral ou escrita), ou competências sócio-culturais. A 

maioria dos professores utiliza as tecnologias para realizar algumas práticas 

pedagógicas, objetivando um enriquecimento das aulas, expondo os alunos a uma 

situação de imersão na língua autêntica e à cultura daquele país. No entanto, observa 

que as práticas de produção oral ultrapassam espantosamente as atividades de 

produção escrita por meio das TIC, que é objeto de estudo em nossa pesquisa:  

																																																								
4 Tradução nossa. Texto original: (...) l'intégration des  TIC  les (les enseignants) incite plutôt à 
assumer des fonctions d'entraîneurs et de médiateurs afin de soutenir les élèves dans leurs démarches 
d'apprentissage. 
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 Estes resultados vêm ressaltar que para a maioria dos professores as TIC 

são utilizadas principalmente para apresentar aos alunos  uma língua 
autêntica e seus elementos culturais. Por outro lado, pode-se supor que as 
TIC sejam raramente percebidas como meios de manipulação ou de 
produção da língua pelos alunos. (GUICHON, 2012, p. 53)5  

 
  Ao professor cabe, desta maneira, buscar, analisar e selecionar o que pode 

favorecer suas práticas pedagógicas e, consequentemente, o aprendizado de seus 

estudantes. A Internet contribui na medida em que disponibiliza uma infinidade de 

documentos autênticos, que podem atender a interesses dos mais diversos, permitindo 

ao professor preparar seu próprio material didático de acordo com a realidade do seu 

grupo.  Todas essas informações disponíveis podem desenvolver no aprendiz 

capacidades intuitivas e imaginativas, levando-o a ter mais autonomia e a rever sua 

maneira de pensar e agir. Ele pode realizar tarefas inéditas, como a reserva de um 

alojamento ou a compra de uma passagem aérea, por exemplo. Dentro destas novas 

relações, o aluno deixa de ser um receptor passivo e  o papel do professor assume 

novos contornos.   

 Todas as mudanças envolvidas neste processo devem ocorrer gradativamente,  

mesmo porque somente o uso que o professor fará das possibilidades e recursos 

oferecidos pelas TIC poderá resultar em práticas de ensino diferentes, tornando-se 

pedagogicamente produtivo. (BRAGA, 2013)  

 A princípio, a questão do letramento digital do professor parece ser um dos 

aspectos mais relevantes. Muitos colegas se referem à dificuldade que enfrentam ao 

lidar com os aparelhos tecnológicos, com a linguagem da informática e assumem uma 

posição realmente desfavorável ao uso das tecnologias.  Vão além... preocupam-se 

com um possível reducionismo do ensino e uma superficialidade nas relações de 

aprendizagem.  

 Denominamos os aprendizes do século XXI de "nativos digitais", referindo-

nos à população mais jovem que cresceu familiarizada com as TIC. Segundo Braga 

(2013), certos estudos  buscaram discriminar algumas características que os definem e 

constatam que usuários que são "nativos digitais" desenvolveram estratégias e modos 

particulares de encontrar pessoas e de socializar-se, de buscar e trocar informações, 

																																																								
5 Tradução nossa. Texto original: Ces résultats viennent souligner que pour une majorité d'enseignants 
les TIC sont principalemente utilisées pour exposer les élèves à  une langue authentique et à des 
éléments culturels. En revanche, on peut supposer que les TIC sont rarement perçues comme des 
moyens de manipulation ou de production de la langue par les élèves.  
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com grande competência em compartilhar informação visando a construção de um 

produto ou resultado comum, como jogos, por exemplo. Para a autora, este perfil é 

solicitado pela sociedade atual, "... na qual os indivíduos são avaliados não pelo 

conhecimento que dominam, mas sim pela sua capacidade de localizar informações, 

construir conhecimentos relevantes para questões específicas e compartilhá-los...". 

(BRAGA, 2013, p. 64) 

 Adotar novas práticas pedagógicas integrando as TIC demanda do professor a 

observação da intencionalidade na elaboração de suas atividades promovendo a 

construção do conhecimento. É isso que trará aos aprendizes o progresso no 

desenvolvimento das suas potencialidades. Por sua vez, o letramento digital dos 

estudantes também se faz necessário, pois estes devem aprender a definir estratégias 

para buscar informações na Internet, critérios para selecioná-las e desenvolver sua 

consciência crítica. 

 Com o objetivo de explorarmos em nossa pesquisa as potencialidades que o 

uso das TIC pode apresentar no processo de ensino-aprendizagem da LE, tratamos a 

seguir da relevância que  a abordagem por tarefas no ensino pode conferir a este 

trabalho. 

  

 

1.3. Abordagem por tarefas no ensino-aprendizagem de línguas 

  

 Tomamos, inicialmente, uma perspectiva do movimento comunicativo no 

ensino de línguas (ALMEIDA FILHO, 2013),  para em seguida desenvolver a  

propósito da abordagem por tarefas no ensino-aprendizagem de LE.  

 O ensinar e o aprender uma língua estrangeira, segundo o autor, estão 

relacionados a um princípio geral que se refere à experiência educacional voltada, 

num primeiro momento, ao aprendiz. Os objetivos educacionais devem levar em 

consideração a situação de ensino  voltada "para" e "pelo" aprendiz, como reflexo de 

valores específicos do grupo social/e ou étnico que mantém esta escola:  

 
São esses valores transformados em interesses (na dificuldade inerente à 
faixa etária de expressar necessidades de fato) que fazem o currículo 
abrigar uma ou mais línguas estrangeiras. São ainda esses valores que 
contribuem para determinar quais línguas, com quais razões declaradas, 
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em que níveis, por quanto tempo e com que intensidade ensinar nos 
diferentes níveis escolares. (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 19) 

   
 De acordo com o autor, aprender uma  língua estrangeira envolve uma 

abertura para conhecer outras culturas, outros povos, a história de antepassados ou de 

estranhos. Trata-se de  um conceito amplo  na medida em que o aprendiz vai se 

apropriando de novas linguagens, de um novo código e da complexidade de relações  

sócio-culturais que a língua estrangeira traz, criando várias situações nas quais o 

aprendiz se envolve e, aos poucos vai  se  desestrangeirizando:  

 
Aprender uma língua nessa perspectiva é aprender a significar nessa  nova 
língua e isso implica entrar em relações com outros numa busca de 
experiências profundas, válidas, pessoalmente relevantes, capacitadoras de 
novas compreensões e mobilizadoras para ações subsequentes. Aprender 
LE  assim é crescer numa matriz de relações interativas na língua-alvo que 
gradualmente se desestrangeiriza para quem a aprende.  (ALMEIDA 
FILHO, 2013, p. 25) 

 

 A LE, assim, tem um papel determinante na construção das relações 

interculturais, nas quais várias culturas, incluindo  a do aprendiz, estão em contato. A 

nova língua será falada por ele a partir de contextos autênticos de comunicação, 

trazendo a confluência de saberes e conhecimentos prévios e os que está adquirindo. 

Podemos dizer que esse processo é revelador de marcas de sua identidade e de outras 

significações comunicativas, linguísticas, culturais que são próprias da língua-alvo.  

 Para Almeida Filho (2013), há duas modalidades de aprendizagem: a primeira 

diz respeito ao aprender consciente das regras e formalizações, típicos da realidade 

escolar; a segunda tem como objetivo alcançar a aquisição subconsciente, quando o 

aprendiz é envolvido em situações reais de construção de significados na interação 

com outros falantes da mesma língua.  

 Na figura abaixo, o autor apresenta os fatores que intervêm no processo de 

ensinar e aprender de outras línguas. O ensinar do professor está relacionado ao 

aprender do aluno que participam de um processo no qual vários elementos estão 

presentes.  As mudanças e as inovações não são suficientes apenas no plano didático, 

mobiliário, nas técnicas renovadas e nos atraentes recursos visuais. Consideram-se 

também, as relações afetivas e estratégias vivenciadas pelo aprender dos alunos e pelo 

ensinar do professor.   
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Figura 1 - Fatores intervenientes no processo de ensinar e aprender outras línguas 

(ALMEIDA FILHO,  17ª ed., 2013, p. 21) 

 

 As abordagens ou "culturas" de aprender do aprendiz representam as maneiras 

de estudar, de se preparar para o uso real da língua estrangeira, dentro de seu contexto 

sócio-cultural. Estas abordagens podem evoluir  com o  tempo, como consequência de 

novas tradições que surgem e que informam, natural e implicitamente, as maneiras 

pelas quais uma nova língua pode ser aprendida.  

 O autor conceitua "abordagem" como uma força potencial, que imprime 

movimento à ação de ensinar ou aprender, a partir de suas motivações, profissionais 

ou pessoais. A abordagem de ensinar do professor, por sua vez,  representa o conjunto 

de disposições /estratégias que ele mobiliza para orientar suas ações no planejamento 

global que ele elabora para ensinar uma LE, o que  inclui os planos de aula, as 

atividades que serão realizadas, a seleção criteriosa de materiais, a escolha e a 

construção dos procedimentos para experienciar a língua-alvo, além das maneiras de 

avaliar o desempenho dos participantes. Um professor  consciente de seus objetivos e 

estratégias de ensino é levado a desenvolver práticas reflexivas, avaliando as 

necessidades de seus aprendizes para promover ou não as alterações na sua própria  

prática de ensinar. 

 Entendemos que nos diferentes contextos de ensino-aprendizagem de línguas 

estrangeiras, considerando todas as especificidades em termos de organização de 
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grupos, dos níveis de conhecimentos dos aprendizes, das condições de infraestrutura 

das escolas, da própria formação do professor e, também, do percurso escolar dos 

aprendizes, a postura reflexiva do professor é fundamental. Diante de tantas variáveis, 

é necessária uma atitude que compreenda a flexibilidade e a capacidade de mudar.  

Em contextos como os dos Centros de Línguas do estado de São Paulo, os 

grupos são formados, por determinação da Secretaria do Estado,  reunindo vários 

níveis de aprendizagem, sendo de responsabilidade do professor lidar com esta 

situação, sem ter, no entanto, formação para isso. Nesta relação entre a abordagem de 

aprender do aprendiz e a abordagem de ensinar do professor, um dos fatores que deve 

ser considerado  se refere aos filtros afetivos, tanto do professor, quanto do aprendiz.  

 Os filtros afetivos (KRASHEN, 1982) compreendem as atitudes e as 

motivações envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Ao considerá-los como 

parte integrante desse processo, o professor se mostra sensível para identificar e  

reconhecer os bloqueios, o grau de identificação ou tolerância com a cultura-alvo, os 

níveis de ansiedade do aluno ao se expor a riscos: 

 
Pode ocorrer que uma cultura de aprender a que se prende um aluno para 
abordar uma língua estrangeira não seja compatível ou convergente com 
uma abordagem específica de ensinar de um professor, de uma escola ou 
de  um livro didático. O desencontro seria assim fonte básica de 
problemas, resistências e dificuldades, fracasso e desânimo no ensino e na 
aprendizagem da língua-alvo. (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 22) 
   

 
 Através da análise das abordagens, segundo o autor, podemos explicar com 

plausibilidade por que os professores ensinam como ensinam e os alunos aprendem 

como aprendem. 

 Os alunos do CEL, na rede pública, por exemplo, apresentam uma abordagem 

de aprender que reflete questões sociais importantes. Ter acesso ao aprendizado da  

língua francesa pode ser inédito não só para eles como dentro de suas famílias. 

Representa mudanças significativas, que vão além do acréscimo de um ganho 

linguístico.  Conscientizam-se da existência de uma nova cultura, com outros valores. 

Modificam-se e ampliam seus conhecimentos, preparando-se para um papel no 

mercado de trabalho. Por vezes, os alunos trazem para a sala de aula no projeto do 

CEL a realidade do ensino escolar, que muitas vezes se resume ao ler e ao copiar. E 

essa forma de aprender também deve passar por transformações, pois se distancia dos 

objetivos da abordagem de ensinar do professor de LE dentro do ensino 
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comunicativo, em que o processo de aquisição6 prevalece sobre o processo da 

aprendizagem: 

 
Aquisição é um processo que ocorre em nível de subsconsciente, 
funcionando por força da necessidade de comunicação enquanto impulso 
vital, uma função que o cérebro não pode evitar de cumprir ao ser exposto 
aos impulsos auditivos identificados como mensagem codificada em uma 
língua.  Aprendizagem significa saber as regras, ter consciência delas, 
poder falar sobre elas, exigindo, portanto, um esforço consciente. Em 
outras palavras, uma significa saber "usar" a língua, a outra saber "sobre" a 
língua.  (CARIONI,1988)  
 
  

 Para tanto, abre-se uma perspectiva em que aprender uma nova língua 

pressupõe entrar em relação com outros numa busca de experiências profundas, 

pessoalmente relevantes, que torne os aprendizes capazes de novas compreensões 

mobilizadoras para  outras ações.  Para Almeida Filho, envolve relações interativas na 

língua-alvo  que, segundo o autor, destrangeiriza gradualmente aquele que a aprende: 

 
Uma abordagem contemporânea de ensinar línguas toma entre outras 
coisas o sentido ou a significação como requisito central e os compreende 
como função de uma relação. Algo terá sentido se for tomado em conjunto 
e em relação a alguma coisa. (ALMEIDA FILHO, 2013, p. 25) 
 
 

 Desta maneira, o professor não atua mais como o único transmissor de 

conhecimento, nem mesmo o aluno pode ser considerado como receptor passivo desta 

relação. Os papéis são constantemente intercambiados nesta relação em que a 

interação se faz presente.  O sentido e a significação estão no eixo da aprendizagem e 

existem na interação  entre sujeitos na língua estrangeira. 

 Em outras palavras, o objetivo maior é o de propiciar o desenvolvimento nos 

aprendizes de competências na língua-alvo. Almeja-se, neste sentido, a  competência 

comunicativa e não apenas o conhecimento do sistema linguístico, em que se 

conhecem as regras, ao tomar posse de uma competência formal linguística, mas não 

																																																								
6 Neste trabalho, nos apropriamos dos conceitos de aquisição e aprendizagem trazidos por Krashen na 
construção das Cinco Hipóteses que ele abarca no seu Modelo do Monitor (1978). No entanto, estes 
conceitos surgem com  Terrel (1977)  quando propôs a Abordagem Natural, baseada nos princípios de 
interação significativa e prática, na qual tratou das duas formas de desenvolvimento linguístico:  a 
aquisição (como um processo inconsciente) e a aprendizagem (como um processo consciente). Para 
ele, as habilidades comunicativas básicas podem ser promovidas desde o início do processo, por meio 
de atividades que incluam insumo compreensível sobre as situações do "aqui e agora".  O foco do 
aprendizado está no significado e não na forma linguística isolada. 
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se é capaz de engajá-las no uso, na interação com outros falantes. Para comunicar-se 

na LE, portanto, é necessário contextualizar  a situação de comunicação, identificar os 

interlocutores, saber quando dizer, como dizer e com qual finalidade. Ensinamos a LE 

para que o aprendiz possa interagir nos mais diversos contextos. O mundo em geral, 

como vimos, libertou-se das fronteiras e favorece a comunicação. Os acontecimentos 

são compartilhados, assim como as opiniões. Os programas de mobilidade estudantil 

abrem possibilidades de formação acadêmica nos mais variados países. Ao 

ensinarmos uma LE, nosso aprendiz se apodera de uma nova visão sobre o mundo. E 

amplia a visão sobre sua própria cultura. 

 As relações que se constróem entre professor e aprendiz partem, ainda 

segundo Almeida Filho, de uma abordagem implícita, que vem das instituições pelas 

quais este profissional passou, por suas experiências anteriores, pelas crenças, 

inclusive.  Assim como também passam pela abordagem consciente, onde estão os 

conhecimentos teóricos, que capacitam o professor a ensinar de acordo com o que 

sabe, lhe conferem o modo como ensina. E finalmente, adquire uma competência 

profissional ao se engajar no exercício do magistério, mais especificamente do ensino 

de línguas e lhe faz reconhecer seu potencial, seus deveres e sua importância social.  

 Neste sentido, podemos trazer aos nossos estudos um olhar sobre a relação 

estabelecida entre a teoria e a prática de sala de aula, explorando um pouco mais 

sobre o que o linguista norte-americano Stephen Krashen7  postulou em seus estudos 

sobre o processo de ensino e aprendizagem de uma segunda língua.    

 O Modelo do Monitor de Krashen8 (1978) está baseado em cinco hipóteses: a 

da Aquisição, a do Insumo, a do Filtro Afetivo,  a da Ordem Natural e a do Monitor. 

A primeira delas, como mencionado acima, está na diferença que o autor identifica 

entre os processos de aquisição e de aprendizagem. Para ele, a aprendizagem 

dificilmente chegará à aquisição e a produção do aluno na língua estrangeira  não se 

aproximará à de um nativo e estará limitada à forma linguística, o que nos parece 

discutível. 

 Duas hipóteses que, a nosso ver, concernem nosso trabalho de pesquisa dizem 

respeito ao insumo linguístico e ao filtro afetivo, conforme Almeida Filho descreve, 

																																																								
7 KRASHEN, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon, 1982. 
8 Neste estudo nos pautamos no resumo-tradução de Lilia Caroni. 
CARONI, Lilia. Aquisição de segunda Língua: A Teoria de Krashen, In: H. Bohn; P. Vandresen (Org.) 
Tópicos de Linguística Aplicada: O Ensino de Línguas Estrangeiras. Editora da UFSC: Florianópolis, 
1988. 
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conferindo  relevância para o ensinar e o aprender uma língua.  O insumo (ou input) 

corresponde  ao que oferecemos ao aluno como mostras da língua, que para Krashen 

devem estar sempre um pouco acima de seu nível atual de competência linguística. 

Daí surge a famosa fórmula  i + 1, em que i  é o insumo ideal a ser oferecido.  A 

exposição do aluno a uma grande quantidade de input compreensível, correto, não-

sequenciado gramaticalmente, interessante e relevante  o leva à aquisição por uma 

ordem natural, sem que o professor precise se esforçar para introduzir as novas 

estruturas.  A compreensão de mensagens transmitidas através de formas linguísticas 

novas, ainda não adquiridas, é que permite o crescimento linguístico.  O contexto em 

que a comunicação está inserida é que irá determinar este resultado.  Vários fatores,  

de ordem emocional, cultural e social interferem e contribuem para caracterizar a 

língua enquanto instrumento de expressão, individual ou em grupo, facilitando ou 

então inibindo a aquisição. Para Krashen, um filtro afetivo forte (por exemplo, a 

ansiedade alta), impedirá que o input  alcance as partes do cérebro que são 

responsáveis pela aquisição da língua. O filtro afetivo representa, assim, obstáculos de 

várias ordens que se opõem à aquisição da língua.   Uma das críticas com relação a 

esta hipótese está no como mensurar o  i + 1 e não considerar a participação do aluno 

no processo.  

  Merrill Swain (1985), em contraposição, levantou a Hipótese da Produção 

Compreensível, ou ainda,  a hipótese do output.  Para a autora, o sucesso na 

aprendizagem de línguas também demanda oportunidades de produção (ELLIS, 

2008).  Deste modo, a produção de linguagem, ou ouptut, exerce o papel de gerar um 

insumo melhor através do feedback quando os alunos se esforçam em produzir. Eles 

prestam mais atenção à gramática deste modo,  e testam suas hipóteses sobre a 

gramática da língua-alvo. Para Swain, o output favorece o desenvolvimento de 

habilidades de discurso dos alunos, através da produção de conversas mais longas. E 

por fim, se os alunos podem observar sua própria produção de linguagem, como 

consequência oferece-se ao aluno um autoinsumo. 

 A hipótese da Ordem Natural diz que o aluno, a partir do momento em que 

recebe o insumo compreensível, irá construir seu conhecimento naturalmente, dentro 

da sua própria ordem, do seu próprio momento. A hipótese do Monitor, por sua vez, 

se refere ao controle que  o próprio usuário  faz do seu desempenho, a um mecanismo 

interno e de posicionamento crítico com relação à sua produção na língua. 
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 É evidente que nossas experiências anteriores, nossas práticas dentro da 

atividade do ensino nos aportam uma identidade, enquanto professores de língua 

estrangeira. A capacidade de sermos criativos e de certo modo curiosos dentro de um 

novo domínio,  nos referindo às tecnologias da informação e da comunicação  

redefine nossos papéis,  a partir de observações que fazemos à nossa volta. É como se 

partíssemos do conhecido e fôssemos na direção do inédito. Apropriar-nos de  um 

aplicativo para iPad como objeto e transformá-lo em um  instrumento a serviço de 

nossa prática, torna-se um exemplo da integração da tecnologia no ensino da língua 

estrangeira,  a partir da ressignificação deste instrumento, e amplia o repertório das 

nossas práticas.   

 A Abordagem Comunicativa (AC) precedeu a Abordagem Acional (AA), ou a 

abordagem por tarefas. Desde os anos 1980, a AC vem sendo adotada. Jack Richards 

(2006) posiciona, desde lá, o ensino baseado em tarefas como parte da Abordagem 

Comunicativa. O autor se refere a uma ausência de material para que o professor 

trabalhe com estas noções e prevê que o professor deverá preparar seu próprio 

material didático. A noção de tarefa é assim discutida por Richards: 

 
• é algo que os alunos fazem ou realizam utilizando os seus recursos 
existentes; 
• gera um resultado que não está simplesmente associado ao 
aprendizado de línguas, embora a aquisição de línguas possa ocorrer, 
à medida que o aluno realiza a tarefa; 
• envolve um enfoque no significado; 
• no caso de tarefas que envolvem dois ou mais alunos, podem 
requerer estratégias de comunicação e habilidades interacionais. 

     (RICHARDS, 2006, 59) 
  

  
 A Abordagem Acional, por sua vez, foi promovida pelo Quadro Europeu 

Comum de Referência para  as Línguas (QECRL). Puren (2006) apresenta a 

perspectiva acional despontando como o ensino de uma língua fundado em tarefas. 

Esta tarefa vem acrescida de uma complexidade e de uma autenticidade. A AA surgiu 

de uma das competências desenvolvidas a partir da AC nos anos 90: a competência 

comunicativa. O enfoque é dado, agora, na ação (PUREN, 2005) e o ensino é 

promovido através da realização de sequências didáticas: 
  

 (...) Trata-se de passar do ato de fala da abordagem comunicativa (que é 
um agir individual sobre o outro) à ação social da abordagem acional 
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(definida como um agir coletivo linguístico/ou não linguístico com os 
outros).9 (PUREN, 2009,155) 

  

  

 Três elementos podem definir uma tarefa: ela é uma unidade de uma atividade 

de aprendizagem, toda voltada para a realização de um projeto, no qual a tarefa 

proposta apresenta um desafio autêntico (ORTEGA, 2007); a tarefa desemboca em 

uma produção final (ROSEN, 2009) em que os aprendizes são capazes de se 

representar desde o início da aprendizagem; os aprendizes dispõem de etapas 

intermediárias organizadas em torno de micro-tâches (GUICHON, 2006) para 

desenvolver certas competências necessárias para a produção final. 

 Segundo Ellis (2003), é difícil anunciar com certeza a propriedade de um tipo 

de tarefa para um determinado aprendizado linguístico, mas afirma que tipos de 

tarefas diferentes podem contribuir para diferentes aquisições e que certas tarefas 

podem facilitar um certo tipo de produção.  

  Desta maneira, a aprendizagem e a comunicação se fazem através das tarefas 

(tâches) realizadas pelo aprendiz. O aluno é um ator social, que realiza diferentes 

ações em diversos contextos, para que se comunique. Dentro da perspectiva acional 

defendida por Puren,  o agir se volta para a ação coletiva  e a realização de projetos 

(tarefas), a partir de documentos fabricados pelos próprios aprendizes, na forma de 

notas, resumos, sínteses, exposições, etc.   

  
 [...] em uma orientação-ação, no início está definida a tarefa, e são 

os alunos mesmos que vão buscar (em particular na internet) os 
documentos necessários para suas tarefas, que eles vão pesquisar, 
avaliar, selecionar, hierarquizar, manipular, etc. (Encontram-se aí 
atividades pré-comunicativas de gerenciamento da informação).10 
(PUREN, 2010) 

   

  Segundo Mangenot (2008) a presença de uma tarefa (tâche)  associada a um 

cenário de comunicação remete a  um scénario pédagogique. No contexto 

pedagógico, o termo se refere à planificação de uma sequência didática pelo 

																																																								
9 	Tradução nossa. Texto original: (...) il s'agit de passer de l'acte de parole de l'approche 
communicative (qui est un agir individuel sur un autre) à l'action social de l'approche actionnelle 
(définie comme un agir collectif langagier et/ou non langagier avec d'autres). 
10 Tradução nossa. Texto original: (...) dans une orientation action, au début est définie la tâche, et ce 
sont les apprenants eux-mêmes qui vont chercher (en particulier sur Internet) les documents 
nécessaires à leurs tâches, qu’ils vont chercher, évaluer, sélectionner, hiérarchiser, manipuler, etc. 
(On retrouve des activités pré-communicatives de gestion de l’information.) 
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professor. Associada ao uso das TIC, deve comportar todos os elementos necessários 

para garantir a viabilidade de realização da tarefa, desde suportes tecnológicos, até 

recursos autênticos, interação social, auxílio linguístico, entre outros.  

  A inserção das tecnologias desenvolve a competência tecnológica, certamente, 

pois favorece que o aluno se aproprie do funcionamento e do uso das ferramentas 

tecnológicas. Da mesma forma, desenvolve a competência multimodal, uma vez que 

desenvolve a capacidade de ler e de se comunicar combinando a escrita, a imagem e o 

áudio nos diferentes suportes midiáticos. 

 Em uma situação de projeto, potencializam-se as competências e os alunos 

podem ser levados a ir além do que o referencial de competências do QECRL propõe. 

Dentro de nosso projeto de pesquisa, o objetivo é  ultrapassar as progressões 

alcançadas  em sala de aula e, dentro das competências desenvolvidas, perceber um 

melhoramento na produção escrita dos aprendizes.  Os participantes da pesquisa  

estão inscritos entre os níveis A 1 e  A 2 do QECRL.  A mobilização de competências 

para chegar à etapa final de elaboração do nosso projeto pode oscilar entre o que se 

compreende de um nível ou outro. Para Claire Bourguignon:  

  
Por meio da tarefa, institui-se um objetivo a atingir. Ele (o aprendiz) deve 
entender por que é preciso aprender, para poder aprender. O aprendiz 
torna-se assim, responsável por sua aprendizagem.11 (BOURGUIGNON, 
2014) 

 

  De acordo como QECRL (p. 89), para realizar tarefas comunicativas, 

os usuários terão que se empenhar em atividades comunicativas em língua e construir 

estratégias de comunicação. Quando privilegiamos a produção escrita, o "escrever" 

um texto é um acontecimento linguístico. E quem o produz o faz para expressar seus 

próprios significados. Para alcançar este objetivo enquanto usuário da língua, 

estratégias são exploradas para mobilizar as competências, ou seja, os recursos 

necessários para  ativar as capacidades e  procedimentos e,  desse modo, alcançar a 

realização da tarefa.   Entendemos por estratégias,  neste contexto, a adoção de uma 

linha de ação para potencializar a eficácia. Com efeito, o que se pretende é observar 

uma progressão significativa. 

																																																								
11	Tradução  nossa. Texto original: À travers la tâche on missionne par rapport à un objectif à 
atteindre. Il doit comprendre pourquoi il faut apprendre, pour pouvoir apprendre.  L'apprenant devient 
ainsi responsable de son apprentissage.   
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 Para encontrar parâmetros de avaliação de uma tâche-finale ao final de um 

projeto, Françoise Raby (2003) propõe três grandes modelos de atividades: o 

epistemológico, o pragmático e o misto, segundo o método de pesquisa em estratégias 

de aprendizagem: 

 O modelo epistemológico, modelo no qual o objetivo da tarefa de 

compreensão é  definido como a aquisição de conhecimentos linguísticos ou culturais. 

Aqui predomina o comportamento baseado na tomada de informações.  

 O modelo pragmático, por sua vez, no qual o objetivo ao concluir uma tarefa 

é definido como um treinamento para uma prova ou um exame. Aqui o aprendiz está 

preocupado com o resultado obtido por meio dos exercícios. As notas que foram 

tomadas no decorrer das atividades não constituem uma memória externa onde 

estocar os conhecimentos obtidos. A atividade tem aqui, como objetivo, automatizar 

um savoir-faire compreendido. 

 E finalmente, o modelo misto, que permite que os aprendizes considerem a 

tarefa final  como uma realização epistemológica (objetivos linguísticos e culturais) e 

pragmática (como resultado final).  Lembramos que, neste modelo, o aprendiz pode, 

ao mesmo tempo, observar os resultados de sucesso ou  de fracasso, mas também se 

guiar pelos meios pelos quais as suas atividades desenvolvidas durante uma tarefa 

podem fazê-lo chegar a um resultado final e melhorar seus conhecimentos.  

 Finalizando este capítulo, gostaríamos de concluir com a visão de  Philippe 

Perrenoud (2003) sobre a realização de um projeto pedagógico, para quem  "colocar 

em andamento um projeto é pensar em uma sociedade coletiva gerada em sala de 

aula, onde o professor-monitor não decide tudo". Há uma orientação na direção de 

uma produção concreta (um texto, um jornal, maquete, etc) para a qual todos os 

alunos são induzidos a se envolver em conjunto de tarefas e ter um papel ativo, que 

pode variar em função de seus meios e interesses. A atividade suscita a aprendizagem 

de saberes e de savoir-faire (decidir, planificar, coordenar). Favorece, ao mesmo 

tempo, aprendizagens identificáveis que figuram no programa da disciplina. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Desde o começo do projeto eu achei que seria muito interessante 
trabalhar com a viagem dos nossos sonhos já que eu pretendo conhecer 
vários países quando eu tiver oportunidade. A ideia de criar uma 
narrativa em francês foi um pouco assustador e me fez pensar se eu 
realmente conseguiria. Com o passar do projeto as ideias acabaram 
fluindo e quando me percebi já estava feito. Dar inicio para algo que 
achamos que não somos capazes e no enxergar que somos capazes basta 
nós nos esforçarmos e é completamente gratificante. (Aluna A5) 
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 Este capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa. Para tanto, o capítulo foi organizado em  cinco seções: 

 A primeira seção apresenta a natureza e a orientação metodológica da pesquisa. 

Justifica-se aqui a escolha pela abordagem  qualitativa e pela pesquisa-ação. O professor-

pesquisador e os participantes da pesquisa interagem durante todo o processo, acompanhando as 

ações, a realização das atividades propostas e compartilhando as produções do projeto. Cabe ao 

professor interpretar a realidade observada, questionar e refletir, modificando-a se necessário, de 

acordo com os objetivos a serem alcançados. 

  A segunda seção traz o contexto de pesquisa. Apresenta-se o local de sua aplicação, 

bem como se faz sua caracterização, destacando os elementos específicos  do contexto do Centro 

de Estudo de Línguas (doravante, CEL). 

 Na terceira seção,  descrevemos os participantes da pesquisa, ou seja:  a professora 

pesquisadora e os participantes-alunos. 

 Uma quarta seção  apresenta a pesquisa: a descrição do projeto pedagógico "Mon livret 

de voyage", o levantamento dos aplicativos,  os instrumentos de coleta de dados, a programação 

com o detalhamento das atividades desenvolvidas em cada semana.  

 Uma quinta seção, enfim, é organizada para apresentar os dados obtidos durante as 

atividades do projeto. Ocorre aqui uma descrição detalhada da produção escrita (PE) dos alunos, 

realizadas no que denominamos  Feuilles de route (FR). Além das FR, como produção final, os 

alunos criaram o Livret de voyage.  

 

2.1. Natureza e orientação metodológica da pesquisa 

 

 Nossa pesquisa é de natureza qualitativa e interpretativista e a orientação metodológica 

está fundamentada  na Pesquisa-Ação.   

 Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e interpretativista, uma vez que 

atribui ao pesquisador o papel de observar o desenvolvimento das ações,  realizar a articulação 
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entre os objetivos, interpretar os dados produzidos e selecionar as categorias que vão permitir 

uma melhor compreensão de todo o trabalho investigativo.   

  Segundo Denis Legros e Jacques Crinon (2002), em se tratando de uma observação 

qualitativa, as descrições detalhadas dos fenômenos que ocorrem no ambiente da sala de aula, 

por exemplo, são importantes e utilizadas para compreender as práticas didáticas, assim como 

para recuperar e interpretar os percursos realizados pelos alunos, promovendo os ajustes em 

relação aos objetivos da pesquisa. O papel das interações e da comunicação no processo de 

aprendizagem apresenta grande relevância na medida em que o espaço da sala de aula 

compreende a participação ativa de seus sujeitos no processo de construção de conhecimentos. 

 Menga Lüdke e Marli André (1986) ressaltam as seguintes características da pesquisa 

qualitativa: 

 
A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se 
preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início 
dos estudos. As  abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da 
inspeção dos dados num processo de baixo para cima. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.11-
13) 
 
 

 Para Stella Maris Bortoni-Ricardo (2008), a natureza qualitativa da investigação  aceita o 

fato de que o pesquisador é parte do contexto no qual ele desenvolve sua pesquisa. Ainda que 

não imparcial, o pesquisador é  capaz de refletir sobre si mesmo, sobre sua formação e sobre as 

ações realizadas, todos estes fatores presentes no momento da interpretação.  

 Dentro da abordagem qualitativa, selecionamos a estratégia metodológica da pesquisa-

ação, apresentada por Michel Thiollent (2009).  Uma das características desta metodologia é que 

o objeto de investigação seja constituído por uma situação social e por problemas de naturezas 

distintas que possam ser encontrados nesta situação.  Por exemplo, na sociedade atual, a 

presença das tecnologias provoca diferentes níveis de mudança nas  relações em geral. Se 

considerarmos as situações de ensino-aprendizagem e as tecnologias, estamos diante de uma 

situação social na qual podemos observar diversas formas de ensinar e aprender que podem vir a 

ser objeto de investigação, por meio da metodologia da pesquisa-ação.   

 No contexto da nossa pesquisa, entendemos que a  pesquisa-ação favorece nosso estudo, 

pois além de  permitir a observação do uso in loco das ferramentas e recursos digitais em 

contexto de ensino-aprendizagem da língua francesa, permite que o professor-pesquisador 

estabeleça categorias de análise que irão trazer luz a uma realidade em transformação, a partir do 

diálogo entre os atores desse contexto.  
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 Mais especificamente, se considerarmos que esta  pesquisa se realiza em uma sala 

multisseriada de língua francesa em um Centro de Estudo de Línguas do estado de São Paulo, 

conforme mencionado anteriormente, entendemos que  estão aí presentes diferentes variáveis 

que são objeto da análise e da interpretação do professor-pesquisador, como o desenvolvimento 

de conteúdo programático para mais de um nível e uso de  diferentes livros didáticos. Isso 

implica conceber o ensino-aprendizagem da língua de forma não linear, exigindo que o professor 

estabeleça relações entre as competências linguísticas mais gerais, trabalhadas de forma coletiva 

e,   mais especificamente,  em grupos , as particularidades de cada nível. 

 Assim, a  participação do professor-pesquisador e dos aprendizes em situação de sala de 

aula  promove a interação de todos que se encontram implicados na investigação.  

 Segundo Thiollent (2009),  a  realização de objetivos práticos, ou seja, a definição de  

atividades concretas desde a organização da sala de aula,  em que as relações comunicativas se 

fazem necessárias  até a especificação de objetivos a serem atingidos determina a necessidade de 

uma ação por parte dos participantes, uma ação não-trivial, pois eles  têm algo a dizer e a fazer.   

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, que investiga o desenvolvimento da produção 

escrita em língua francesa mediado pelas TIC, foi concebido  um projeto pedagógico que foi 

aplicado junto aos alunos de uma sala de um CEL. Este projeto previu a realização de atividades  

desenvolvidas  em etapas, sendo que em cada uma delas os alunos foram estimulados a 

selecionar documentos, imagens,  produzir textos que, reunidos,  seriam incluídos no Livret de 

voyage. Ao término do projeto, os alunos realizaram uma autoavaliação do trabalho. Neste 

contexto, professor-pesquisador e alunos-participantes desenvolvem um trabalho de  colaboração 

e cooperação, o que atesta mais uma das características da pesquisa-ação. 

 A definição de Thiollent (2009) esclarece essas características e propósitos: 

 
[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social  com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2009, 
p. 16) 
 
 

 O caráter participativo do "Projet: Mon livret de voyage"  levou os alunos-participantes 

da nossa pesquisa  a alternar momentos mais individualizados, de produção de seu LV e outros 

mais coletivos, na medida em que os envolvidos  buscaram soluções a partir de reflexões críticas 

sobre suas ações ou a partir das intervenções do professor-participante. O papel do professor é, 

portanto, definido como mediador das tarefas, uma vez que  para chegar à tarefa final - Mon 

livret de voyage, há uma série de etapas a serem realizadas pelos alunos, levando em 
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consideração o ritmo de cada aluno.  A observação do processo é fundamental para que os dados 

sejam registrados visando sua posterior análise e interpretação. 

 Desta maneira, ressaltamos a complexidade da realização de uma pesquisa-ação, pois 

exige uma descrição de todas as etapas da nossa  investigação. O trabalho com  ferramentas e 

recursos digitais em uma sala multisseriada de língua francesa no CEL, contexto desta pesquisa,  

traz uma dinâmica própria, na qual o professor-pesquisador tem uma atitude de observação, 

atento às ações transformadoras que ocorrem no processo.  

 Nesse sentido, passamos no próximo item a descrever detalhadamente o contexto do CEL 

no qual esta pesquisa foi desenvolvida.  

   

 

2.2. Contexto da pesquisa  

 

 Nossa pesquisa foi desenvolvida junto aos alunos de uma unidade de um Centro de 

Estudo de Línguas do estado de São Paulo, onde atuo como professora de língua francesa desde 

2010. Os alunos matriculados no CEL são alunos da rede pública de ensino, com idade entre 11 

e 17 anos, que podem cursar até três anos de uma mesma língua estrangeira, divididos em seis 

estágios semestrais. A expectativa, no caso da língua francesa, é de que atinjam o nível A 2 do 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). 

 O Centro de Estudos de Línguas é um Projeto implantado pela Secretaria da Educação do 

estado de São Paulo, pelo Decreto nº 27.2701, de 10 de agosto de 1987, alterado pelo Decreto nº 

54.758, de 10 de setembro de 2009, com o objetivo de proporcionar aos alunos matriculados no 

ensino fundamental ou médio de uma escola da rede pública o acesso ao aprendizado de uma 

segunda língua estrangeira moderna, depois da língua inglesa, já presente na grade curricular.  A 

estes alunos é dada a oportunidade de desenvolver novas competências e habilidades de 

expressão oral e escrita, bem como conhecer culturas contemporâneas e ampliar as 

possibilidades de ingresso ao mercado de trabalho em uma sociedade que demanda cada vez 

mais a comunicação e o conhecimento de línguas estrangeiras,  face à globalização. 

 Atualmente, a Secretaria da Educação (SE)  mantém 240 unidades de CEL distribuídas 

por todo o estado de São Paulo e em torno de 60 mil alunos cadastrados, que aprendem  de forma 

optativa uma das línguas estrangeiras modernas oferecidas: inglês, francês, espanhol, italiano, 

alemão,  japonês e mandarim. 

																																																								
1	Disponível em <http://www.dersv.com/decreto_27270_cel.htm>. Acessado em: 14/09/2016. 
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 O artigo 6º da Resolução SE - 81, de 4/11/20092 dispõe sobre a organização e o 

funcionamento dos Centros de Estudo de Línguas definindo as diretrizes para a organização dos 

cursos nos CEL. Os  alunos inscritos no programa do CEL frequentam três anos do curso de 

língua estrangeira escolhido, com uma carga horária total de 480 horas, distribuídas em dois 

níveis (nível I e nível II), com 240 horas de aula cada um. Cada nível está organizado em três 

estágios semestrais de 80 horas. As atividades são desenvolvidas em 4 (quatro) aulas semanais, 

com duração de 50 minutos cada, antes ou após as aulas regulares dos alunos.  

 A cada semestre, novas turmas podem ser formadas, mediante inscrição prévia, 

respeitando-se o calendário definido pela Secretaria da Educação e pela Diretoria de Ensino.  É 

neste momento que o aluno escolhe a língua estrangeira que quer cursar. O artigo 7º da 

Resolução3 determina os critérios para a constituição das novas turmas, sendo que para o 

primeiro estágio, o grupo deve ser formado por um número mínimo de 25 matrículas. Para os 

estágios seguintes, as turmas devem ter 20 alunos inscritos. Para que se assegure o término do 

curso, a Diretoria de Ensino pode autorizar que no último estágio as turmas sejam constituídas a 

partir de 15 alunos.  É importante ressaltar, no entanto, que se observa uma grande evasão no 

decorrer dos estágios, cujos motivos são diversos: dificuldade de deslocamento até a unidade do 

CEL, transferência do aluno para uma escola da rede privada ou municipal de ensino, ingresso 

no mercado de trabalho, entre outros.  Consta da Resolução, no inciso segundo do artigo 7º,  que 

para que se mantenham as salas abertas e que a continuidade do curso esteja garantida, sejam 

formadas salas multisseriadas, em salas de estágios não-iniciais: 

 
§ 2º  Excepcionalmente, poderá ser constituída, mediante autorização da Diretoria de 
Ensino, turma com alunos de diferentes estágios de estudos, quando se tratar de 
estágios não iniciais ou únicos, que estejam com reduzido número de alunos, a fim de 
lhes garantir a continuidade e/ou a conclusão dos estudos. 4 

 
 

   Se as salas já são naturalmente heterogêneas, uma vez que recebem alunos dos 11 aos 17 

anos, de diferentes anos escolares, o trabalho do professor em uma sala multisseriada se torna 

ainda mais complexo, uma vez que precisa não só articular conteúdos e práticas mais adequadas 

à pluralidade de perfis e níveis diferentes de conhecimento na língua estrangeira na  sala de aula.  

																																																								
2	Disponível em <http://www.dersv.com/RES_SE_81_CEL_05_11_2009.mht>. Acessado em: 14/09/2016.	
3	Disponível em 
<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/81_09.HTM?Time=12/30/2009%201:02:09%20PM>. Acessado em: 
14/09/2016. 
4 Disponível em 
<http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/arquivos/81_09.HTM?Time=12/30/2009%201:02:09%20PM>. Acessado em: 
14/09/2016. 
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 Há que se ressaltar que o termo "multisseriada" não é reconhecido oficialmente pelos 

órgãos educacionais. Estas salas com turmas mistas não estão  identificadas e reconhecidas na 

legislação do CEL, embora constituam  uma prática e uma realidade bastante frequentes. 

Consequentemente, não está previsto nenhum planejamento especial ou orientações 

metodológicas para que os professores atuem neste contexto de ensino-aprendizagem. 

 Atualmente, são 73 professores de Língua Francesa contratados pela Secretaria da 

Educação do estado de São Paulo a ministrar aulas a mais de 4.000 alunos. Segundo dados 

divulgados pela Secretaria da Educação (SE), este número reflete um aumento de 13%  dos 

alunos matriculados na disciplina,  entre 2013 e 20155. 

 É importante ressaltar que a língua francesa foi excluída da grade curricular de ensino em 

1960. Nos anos seguintes, algumas poucas escolas públicas ainda continuaram a oferecer a 

opção de estudar o idioma por alguns anos, no Ensino Fundamental, tendo em vista que havia 

professores efetivos de língua francesa em exercício. No entanto, a exclusão do francês da grade 

curricular em nível nacional foi crescente e, somente no estado de São Paulo,  com a implantação 

do projeto CEL,  em 1987,  é que o francês volta a ter um lugar significativo na rede pública. 

 O grande diferencial do Projeto CEL está no fato de ser um programa complementar às 

atividades da escola regular, possibilitando aos alunos que se inscrevem nos cursos de língua 

estrangeira  a participação em atividades diversas relacionadas às culturas dos países da língua 

na qual estão inscritos, de projetos desenvolvidos em sala de aula e com a comunidade escolar, 

como os projetos culturais ligados, por exemplo, a datas comemorativas. Os alunos são levados a 

participar de projetos, a produzir materiais para exposições que são compartilhadas com os 

vários grupos da escola, mostrando as diferentes visões culturais a respeito de uma determinada 

festividade. A “Festa das Nações”, um projeto do CEL, promovido para a integração com a 

comunidade, reúne apresentações musicais e teatrais, poesias, danças e comidas típicas, levando 

os alunos a realizarem apresentações orais no idioma que estudam e a entrarem em contato com 

as diversas culturas.  Outros eventos também são promovidos. Dentre eles, passeios para 

visitação de exposições, excursões ao cinema, jornadas de imersão na língua francesa 

promovidas pela Associação dos Professores de Francês do Estado de São Paulo (APFESP) em 

parceria com o Consulado Geral da França em São Paulo, conhecidas como "Journée des 

Ados"6. Também merece destaque  a participação  dos alunos no Concurso da Francofonia ("Dis-

																																																								
5  Fonte: Disponível em: <http://saopaulo.ambafrance-br.org/Orientacao-tecnica-para-professores-de-frances-da-
rede-estadual-de-Sao-Paulo> . Acessado em: 27 jul 2016. 
6 A APFESP organiza anualmente uma "Journée linguistique et culturelle - Journée des Ados"  nas dependências do 
Liceu Francês - Casa Santos Dumont, em São Paulo, com o objetivo de trazer os alunos da rede pública estadual e 
municipal para uma jornada de imersão na língua francesa, com temas variados, geralmente associados aos 
acontecimentos sociais do momento. Em 2016, o tema foi "2016 Année olympique, c’est le moment de  bouger! Les 
sports en français". 
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moi dix mots"), promovido pelo Ministério da Cultura e da Educação na França para celebrar  a 

Semana da Francofonia,  sendo sua  organização de responsabilidade da  Aliança Francesa de  

São Paulo. 

 No que se refere ao ensino do francês nos CEL, não é previsto o uso de um livro didático, 

pois todo material disponível no Brasil é importado, não sendo possível solicitar aos alunos um 

investimento desta natureza.  No entanto, em nossa unidade do CEL havia uma preocupação da 

Coordenação Pedagógica com a equivalência do desenvolvimento do programa pedagógico em 

todos os níveis e em todos os turnos, tendo em vista que os alunos migram de um período para 

outro e são acompanhados por outros professores.  Desta forma, foi realizada a opção pela 

adoção do livro didático, na intenção de  assegurar a mesma referência de conteúdos para o 

ensino do francês no CEL em seus diferentes estágios e turnos. 

   A SE  firma algumas parcerias com instituições relacionadas aos idiomas  para promover 

a capacitação dos professores. O Consulado da França em São Paulo e a Associação de 

Professores de Francês do Estado de São Paulo (APFESP) são nossos parceiros no ensino da 

língua francesa.  

 Já tendo sido definida pela Coordenação Pedagógica e professores do CEL onde atuo a 

adoção do livro Le Mag'  (2006) 7,   recebemos como doação do Consulado exemplares deste 

método de ensino do francês.  Para que todos os alunos tivessem um exemplar do livro a ser 

utilizado em sala de aula, o CEL dispôs de uma verba por  parte da SE para aquisição de outros 

exemplares, compondo, assim,  um acervo permanente do material que é entregue ao aluno em 

cada aula e, ao seu final, é recolhido para que possa servir a outros grupos.  

 O Le Mag' é um método de ensino da língua francesa que tem, na base de sua concepção, 

as referências do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). Neste 

sentido, cada unidade é articulada ao redor de temas geradores de compreensão e produção oral e 

escrita. Ao final de cada unidade, são propostos pequenos projetos individuais ou em grupo, que 

podem também estar articulados com outras atividades, no nosso caso, desenvolvidas em relação 

ao "Projet:  Mon livret de voyage". 

 É necessário ressaltar que a nossa unidade do CEL integrou, em 2013, o Projeto 

FLELIMM (Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies pour favoriser la litterátie 

médiatique multimodale)8  que tinha como objetivo a elaboração de sequências didáticas para o 

																																																								
7		O uso do  livro didático para o ensino da língua francesa é uma particularidade de algumas unidades dos CEL. 
Segundo as normas da Secretaria da Educação do estado de São Paulo, é vetada a solicitação de compra de material 
didático aos alunos matriculados no CEL.  Os exemplares são mantidos nos armários de sala de aula para  que sejam 
utilizados por todos os alunos. 
8 O Projeto FLELIMM (Enseigner le FLE avec les nouvelles technologies pour favoriser la littératie médiatique 
multimodale) foi desenvolvido sob a responsabilidade das professoras Monique Lebrun e Nathalie Lacelle 
(Université du Québec) e das professoras Cristina Moerbeck Casadei Pietraroia e Heloísa Brito Albuquerque Costa 
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ensino da língua francesa com o uso das tecnologias da informação e da comunicação (TIC),  

mais especificamente,  dos aplicativos do iPad.9 O trabalho consistiu no levantamento de 

aplicativos que pudessem ser inseridos nas sequências didáticas desenvolvidas em sala de aula e 

utilizados,  em concordância com os objetivos linguísticos previstos no livro didático.  

 A experiência foi realizada com a disposição de apenas um iPad. Ainda assim, houve 

uma significativa motivação dos alunos em conhecer os aplicativos,  utilizando-o para o 

aprendizado da língua francesa. Vivenciar estas experiências em sala de aula neste projeto nos 

permitiu reconhecer a possibilidade de ampliar e desenvolver esta pesquisa no contexto deste 

CEL.  

A título de exemplificação, para o  Projeto FLELIMM, criamos uma sequência didática 

utilizando a BD Le Stress (Le Mag"1) 10, originariamente no livro, sem texto.  

 
Figura		2		-	BD  Le stress, Les zappeurs, Tome 12, Ernst & Janss	

Fonte:  Le Mag' 1, p. 53. 
 

A atividade realizada consistiu em, primeiramente, fotografar com a câmera de um 

celular as imagens das tiras do livro didático. Em seguida, estas fotos foram inseridas às vinhetas 

do aplicativo Blurb11, para posteriormente dar início à atividade da produção escrita coletiva, 

																																																																																																																																																																																			
(Universidade de São Paulo). Algumas unidades do CEL foram envolvidas no projeto, com o objetivo de elaborar 
sequências didáticas com o uso de aplicativos do iPad, que pudessem ser aplicadas em sala de aula.  
9 O uso do tablete da marca Apple (iPad) foi definido pela instituição canadense, idealizadora do projeto, que os 
doou à instituição brasileira pra viabilizar o desenvolvimento do Projeto FLELIMM.  
10 BD  Le stress, Les zappeurs, Tome 12, Ernst & Janssens. Éditions  Dupuis, 2004. 
11 Blurb: aplicativo ou software destinado à criação de uma história.  
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pois realizamos a atividade com todo o grupo, de forma participativa.  A funcionalidade do 

aplicativo permitiu que as  imagens da bande dessinée (BD) original fossem anexadas  à criação 

do texto, que foi gravado no aplicativo pelos alunos. A história, então, foi contada.  

 

	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura de BD é muito apreciada pelos jovens aprendizes, que se divertem com os 

textos humorísticos que geralmente acompanham as tiras. No entanto, a abordagem realizada 

pelo livro didático não explora  toda sua potencialidade, pois as atividades propostas limitam-se 

a acrescentar alguns termos de gíria ou da linguagem familiar.  Ao abrirmos espaço para 

trabalhar com o aplicativo Blurb e a construção da história coletiva, observamos a manifestação 

da  criatividade e do desenvolvimento da autonomia linguística. Podemos dizer que esta 

experiência tenha sido a inspiração para a seleção dos aplicativos storytelling12 escolhidos  para a 

realização desta pesquisa. 

Vimos, assim, que no contexto deste CEL e de outros centros,  é possível a inclusão e a 

realização de projetos como o do FLELIMM, considerando-se os principais aspectos 

característicos deste contexto:  uso do livro didático, sala multisseriada  e recursos e ferramentas 

digitais, mesmo sem termos a estrutura ideal para a realização de um projeto que reúna ensino e 

tecnologia, cujo objetivo principal é potencializar o aprendizado da língua francesa. Decidimos, 

então, aprofundar e aperfeiçoar esta experiência. 

  

 

 

 

																																																								
12 Storytelling: "contar uma história".  

Figura 3 - Print da atividade realizada no aplicativo Blurb 
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2.3.   Participantes da pesquisa 

 

 Nesta seção, trazemos a descrição de todos os participantes da pesquisa. Primeiramente, 

caracterizamos o perfil da professora-pesquisadora, a que ministra as aulas e a que desenvolve 

esta pesquisa.  Em seguida, apresentamos os alunos inscritos no curso de francês em nossa 

unidade do  Projeto do CEL da Secretaria da Educação do estado de São Paulo.   

 

 2.3.1. A professora-pesquisadora 

 

 O início da minha formação profissional se deu com meu ingresso na universidade em 

1986.  Frequentei o Curso de Letras, Licenciatura Plena, com Habilitação em Língua Portuguesa 

e Língua Francesa no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) da 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), Campus de  São José do Rio 

Preto, estado de São Paulo. Concluí o curso de graduação em 1989 e nos dois anos seguintes  fui 

responsável pelo Curso de Extensão Universitária oferecido pela UNESP.  

 Paralelamente, iniciei minhas atividades como professora de francês, com aulas 

particulares e em escolas de idiomas. Por alguns anos estive afastada das minhas atividades 

profissionais e reiniciei, mais uma vez, em 2008, como professora em escola particular de 

idiomas (Yeski, Skill) e,  em 2010,  comecei meu percurso como professora de francês no CEL, 

contratada pela Secretaria da Educação do estado de São Paulo. Também em 2010, realizei uma 

imersão de quatro semanas em um  aperfeiçoamento linguístico em Paris (França), na 

Eurocentres Paris.  

 Em  2011,  encerrei minhas atividades na  escola de idiomas. Em sociedade, criei a 

Aprendiz - Idiomas e Apoio Educacional, onde estive por dois anos, em uma parceria com duas 

colegas, professoras de inglês e de português.  Nossos objetivos, no entanto, se distanciaram e 

desde 2013 trabalho estabelecida como professora particular, em uma sala comercial, 

paralelamente às minhas atividades no CEL. Todas estas mudanças foram favoráveis, tendo em 

vista que foram amadurecendo minha decisão de investir na carreira e, neste sentido, fui 

prosseguindo em busca de novos objetivos.  Em 2013 e 2014 fui aprovada nos exames de 

proficiência DALF C 1 e  DALF C 2, respectivamente. Neste meio tempo, a oportunidade de 

integrar o grupo de pesquisa do Projeto FLELIMM, igualmente favoreceu o desejo de ir adiante 

e me dedicar à pesquisa.  O desafio de estudar a integração das TIC nas atividades didáticas foi o 

que me motivou a elaborar um projeto de pesquisa visando o acesso ao mestrado.  Em junho de 
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2014, fui aprovada no processo seletivo para o curso de mestrado em Estudos Linguísticos e 

Tradutológicos em Francês na FFLCH-USP. 

 Enquanto me preparava para o exame de admissão no Programa de Pós-Graduação, 

frequentei uma disciplina como aluna especial: Aprendizagem e Ensino de Línguas Assistidos 

por Computador: Teorias e Práticas. Esta disciplina foi ministrada por uma professora 

convidada, Profª Drª Catherine Caws, da Universidade de Victoria, no Canadá, sob a 

responsabilidade  da  Profª Drª Eliane Gouvêa Lousada, da Universidade de São Paulo.  Trata-se 

de uma disciplina direcionada aos que se interessam em iniciar-se nas teorias dominantes em 

Apprentissage et Enseignement des langues assistées par ordinateur (ALAO) e às suas diversas 

aplicações nos vários domínios da linguística e da didática de línguas. Apresenta os conceitos-

chave da aprendizagem em um contexto digital. Tive a oportunidade de aproximar-me das 

correntes teóricas que influenciaram e influenciam as pesquisas nesta área. No que se refere ao 

ensino de línguas estrangeiras, o curso nos apresentou sua contextualização nesta geração rica 

em suportes midiáticos, com uma variedade de ferramentas tecnológicas. As questões 

relacionadas à integração destas ao contexto de sala de aula foram discutidas, segundo Christine 

Develotte (2007). Para a  autora, o momento atual nos apresenta uma nova maneira de ler, não 

mais linear. Os trajetos são,  por vezes, indefinidos, imprevisíveis e múltiplos, mas, sobretudo, 

trata-se de uma maneira "interativa" de aprender.  Foram discutidos outros aspectos, segundo 

Nicolas Guichon (2012), relacionados às mudanças de papeis no processo de ensino-

aprendizagem e a importância que a motivação exerce neste contexto, promovendo a autonomia 

do aprendiz. Por meio de seminários, blogs, fóruns e interação do grupo pelo Twitter, pudemos 

participar criticamente das discussões. É relevante destacar que naquele momento estas 

experiências ofertadas pela disciplina  contribuíram para que eu pudesse refletir de forma mais 

ampla sobre a elaboração do meu projeto de pesquisa.  

 É importante considerar que desenvolver minha pesquisa junto aos adolescentes que 

frequentam o curso de francês na escola pública traz uma motivação muito particular. Aos dez 

anos de idade tive meu primeiro contato com a língua francesa, igualmente em uma escola 

pública do estado de São Paulo; um período de dois anos que significou tempo suficiente para 

que despertasse em mim o interesse pela língua e me levasse desde muito cedo a fazer minha 

opção profissional.  Destaco aqui a importância que dedico ao Projeto do CEL  por reconhecer 

que ele promove a inclusão social de muitos jovens, tendo em vista que estudar a língua francesa 

em nosso país, fora da escola pública, representa um privilégio para poucos. Muito 

provavelmente, sem ter tido a oportunidade de aprendê-la na "EEPSG Prof. José Felício 

Miziara", em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, eu mesma não estaria hoje 

realizando esta pesquisa.  
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 As atribuições de aula no projeto do CEL ocorrem semestralmente. No primeiro semestre 

de 2016 minha carga horária foi de 14 horas/aula semanais de 50 minutos cada, assim 

distribuídas: 04 horas/aula para um grupo de 6º estágio (nível II); 04 horas/aula para um grupo 

de 2º estágio (nível I); 04 horas/aula para um grupo misto de 3º estágio (nível I) e 4º estágio 

(nível II); 02 horas/aula de atividades pedagógicas.  Apresentamos, no início de cada semestre, 

um planejamento à Coordenação Pedagógica, que inclui os conteúdos previstos pelo livro 

didático (Le Mag'), assim como as atividades extra-curriculares previstas, tais como participação 

em concursos, em jornadas de imersão, além dos projetos bimestrais a serem propostos.  O 

professor tem autonomia para decidir sobre as atividades que pretende elaborar junto aos grupos, 

como os projetos temáticos sugeridos pelo Le Mag', que podem ser adaptados e modificados 

segundo os critérios pedagógicos adotados pelo professor.  Nestes seis anos de experiência nas 

salas de aula do CEL  pude observar que os alunos se envolvem com a  apresentação de projetos 

e, a partir disso, melhoram a autonomia linguística, interagem com os colegas e se tornam 

agentes no processo de aprendizagem. 

 Reitero, mais uma vez,  que participar do Projeto FLELIMM  me permitiu avançar com 

relação às práticas pedagógicas,  apropriar-me  de novos recursos e  observar o ensino-

aprendizagem do francês sob outras perspectivas.  Dar início à busca de  aplicativos do iPad e 

encontrar, por meio das suas funcionalidades, uma intenção pedagógica que justificasse a sua 

integração às sequências didáticas provocou alterações significativas na minha prática didática 

em sala de aula. Estas mudanças, por sua vez, repercutem e se tornam mais abrangentes, na 

medida em que passei a refletir sobre tantos outros recursos disponíveis nos vários suportes 

midiáticos e a colocá-los em prática. 

 Mas era preciso atingir uma autocrítica, que só o distanciamento das práticas e 

sequências didáticas por mim elaboradas poderia viabilizar, objetivo este conquistado a partir 

das disciplinas cursadas durante o mestrado que foram relevantes para o repensar da minha 

atuação como professora dentro da sala de aula. 

	 	 	
 

 2.3.2. Os alunos participantes da pesquisa 

 

 Os participantes desta pesquisa são adolescentes do sexo feminino, têm entre 13 e 17 

anos de idade, alunas da rede pública de ensino do estado de São Paulo e inscreveram-se no 

curso de francês do Projeto do CEL no 1º semestre de 2016. Trata-se, mais especificamente, de 

um grupo de seis alunas, matriculadas em uma sala multisseriada  de 2º e 3º estágios do período 

da manhã do curso de língua francesa;  três estão no 2º estágio (nível I) enquanto as demais 
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cursam o  3º estágio (nível II).  Cinco destas alunas estudam no ensino fundamental II  no 

período vespertino e têm entre 13 e 14 anos, uma delas tem 17 anos e estuda no Ensino Médio no 

período noturno. Acrescentamos, por fim, que duas das alunas do grupo também  estudam  outro 

idioma no CEL, a língua espanhola, além da língua inglesa, estudada por todas, por estar 

presente na grade curricular, conforme descrito anteriormente.  

 As aulas de francês ocorrem às segundas e quartas-feiras das 10:20 h  às 12:00 h,  

perfazendo um total de quatro aulas semanais de 50 minutos, distribuídas em dois encontros de 

1:40 h.  

 Conforme citado anteriormente, estas salas do CEL são bastante heterogêneas, recebem 

alunos de escolas distintas,  com idades diferentes, mas, por outro lado,  propiciam um ambiente 

de novas interações e amizades.  Os alunos se aproximam pelas redes sociais e pelas afinidades 

que apresentam.  Utilizam um telefone móvel,  pelo qual acessam as  redes sociais, ouvem  

músicas, buscam  canais de vídeos, comunicam-se por meio dos  serviços de mensagem, tais 

como Messenger e WhatsApp. Fazem uso de aplicativos, na sua maioria associado a jogos on 

line, de grande preferência do grupo de adolescentes que, de um modo geral, não demonstra 

interesse por aplicativos relacionados à educação ou ao ensino de línguas.  

  Com o intuito de incentivar uma maior imersão na língua francesa, sugerimos  aos 

alunos alguns aplicativos de emissoras de rádio francesa, para que possam desenvolver maior 

habilidade com a compreensão oral e que conheçam um repertório atual e variado de músicas 

francesas.  Além disso, alguns sites (http://www.bonjourdefrance.com,  http://www.filmfra.com,  

http://www.lyricstraining.com, http://www.tv5monde.com, entre outros) e softwares também são 

sugeridos, para possibilitar aos alunos assistir filmes franceses com o áudio original e a legenda 

em francês, para ouvir músicas e para estudar a língua, ou ainda livros digitais de verbos e 

dicionários, que possam auxiliá-los nas atividades de casa. 

 Talvez pelo fato dos recursos tecnológicos móveis serem mais práticos e conferirem 

maior individualidade e privacidade aos usuários, estes sites parecem ser pouco visitados, pois 

são pouco comentados em sala de aula quando se pergunta a respeito. Há, entretanto, uma 

familiaridade com os recursos tecnológicos, o que torna o  manuseio dos aparelhos tecnológicos  

e a execução de tarefas bastante simples.   

 As alunas-participantes da pesquisa são entusiasmadas com o aprendizado da língua 

francesa, comprometidas com as  atividades propostas, assim como com os projetos. Desde o 

primeiro estágio, são incentivadas a falar de si, a compartilhar seus gostos e preferências, a 

promover a comunicação espontânea em situações cotidianas. 
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 Para compreender a participação das alunas na pesquisa,  vamos nos referir a elas como 

alunas-participantes13, sendo identificadas como A 1, A 2 e A 3 ( alunas do 2º estágio)  e A 4, A 

5 e A 6  (alunas do terceiro estágio).   

 

  

2.4.  O projeto pedagógico  "Mon livret de voyage": produção dos dados 

 

 

 2.4.1. Apresentação do projeto 

 

 Conforme apontamos anteriormente, um dos grandes diferenciais do Projeto CEL da SE 

diz respeito à valorização da realização de projetos pedagógicos, sejam eles  culturais ou 

temáticos, muitas  vezes convergindo com os temas transversais orientados pelo livro didático 

em uso na sala de aula. 

 Após a análise da coleção Le Mag' ( livros 1 e 2)  no que se refere aos eixos temáticos 

propostos, assim como dos objetivos comunicativos e lexicais apresentados em suas unidades, 

pudemos estabelecer uma aproximação entre os dois níveis de aprendizado do grupo de 

participantes desta pesquisa (2º e 3º estágios) e tecer uma articulação que atendesse aos objetivos 

de conteúdo do  LD e do "Projet: Mon livret de voyage ".  Dessa forma, foi possível conceber a 

elaboração e a realização de um projeto envolvendo o ensino da língua francesa e as TIC. 

 Trazemos abaixo a parte do Tableau des contenus 14  dos livros didáticos que nos 

interessam para a  temática da pesquisa.  São utilizados pelas salas de 2º e 3º estágios, com o 

intuito de justificar os critérios de aproximação adotados para a elaboração do "Projet: Mon 

livret de voyage".   Para o 2º estágio (nível I) foi selecionada a Unidade 5 do livro Le Mag' 1 

(Vive les vacances);  para o  3º estágio (nível II), a Unidade 1 do livro Le Mag' 2 (Jeu de Piste). 

  

																																																								
13 A aplicação da pesquisa na sala multisseriada 2º A/3º A foi autorizada pela Diretoria da Escola e Coordenação 
Pedagógica, respectivamente.   As alunas foram, por sua vez, previamente consultadas e deram seus consentimentos 
para que suas produções em sala de aula passassem pelo processo investigativo previsto para o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa, assim como fossem divulgados na publicação da dissertação de Mestrado, sem que suas 
identidades fossem divulgadas. Para tanto, estão sendo empregados nomes fictícios. 
14  O Tableau de Contenus, originalmente em francês, foi traduzido para melhor compreensão geral do quadro. 
(tradução nossa)  
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2º estágio A 
Le Mag' 1 - Unité 5 
Vive les vacances 

                     3º estágio A 
               Le Mag' 2 - Unité 1  
                      Jeu de piste 

 
Tema 

e Objetivos 
Gerais 

• as férias e as atividades de 
lazer 

• escrever um cartão postal 
• descobrir sites turísticos 

franceses 

• a cidade e a orientação no espaço 
• perguntar um caminho, indicar um 

itinerário 

 
Objetivos 

Comunicativos 

• falar de suas atividades de 
lazer, durante as férias 

• escrever um cartão postal  
• conhecer as regiões da 

França 

• situar no espaço 
• saber pedir ou dar uma direção 
•  ler um folheto turístico 
• falar do seu bairro e de sua cidade 

 
Objetivos 

lexicais 

• os lugares de férias 
• os meios de transporte 
• atividades de lazer e 

esportivas 

• expressões de lugar 
• a cidade, os comércios, os serviços, 

os monumentos 

 
Temas 

transversais 

• intercultural: atividades de 
lazer dos adolescentes, 
durante as férias ou 
durante aulas práticas 

• intercultural: um bairro histórico da 
velha Lyon 

• solidariedade, colaboração 

Quadro 1 - Quadro comparativo das Unidades 5 (Le Mag'1)  e  Unidade 1 (Le Mag'2) 

 

 Após a comparação dos temas e conteúdos, a temática escolhida para a idealização do 

projeto foi a do "Mon livret de voyage".  Nosso intuito foi o de  respeitar os objetivos 

linguísticos e comunicativos do livro didático, uma vez que o utilizamos na sala multisseriada 

em questão, associando-os ao planejamento pedagógico do desenvolvimento do projeto.    

 Consideramos a existência de vários fatores relevantes para o desenvolvimento de um 

projeto de produção escrita com a participação das tecnologias.  Primeiramente, cumpre ressaltar 

que, em nosso tempo, os jovens se comunicam o tempo todo utilizando seus smartphones, 

através das redes sociais, dos jogos on line e/ou dos serviços de mensagem. Trata-se de textos 

curtos que relatam fatos do cotidiano, contam suas histórias a partir de suas experiências, 

experiências estas organizadas segundo uma certa lógica, inseridas no tempo e no espaço.  É 

claro que para comunicar-se na língua estrangeira por meio da escrita, tanto a produção quanto a 

verificação dos textos pode se dar por meio de recursos digitais como os dicionários eletrônicos 

e corretores ortográficos.  No entanto,  atividades que desenvolvam  a prática de ler e escrever 

ainda são pertinentes ao contexto escolar. 

 Outro aspecto pertinente para a realização do "Projet: Mon livret de voyage" se refere à 

possibilidade de desenvolver um trabalho de produção escrita comum dentro de uma sala 
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multisseriada.  As competências necessárias para a composição escrita da narrativa não 

precisam obedecer necessariamente a uma linearidade no aprendizado das questões gramaticais, 

lexicais, pragmáticas ou sociolinguísticas.  A realização do projeto permitiu a mobilização de 

saberes e competências já adquiridas e em fase de aquisição, pois em cada uma das etapas foi 

especificado o que as alunas deveriam fazer em termos de produção escrita. O objetivo geral era 

o de investigar se o uso das TIC favoreceria a imersão na língua potencializando  a produção 

escrita das alunas. 

  No quadro abaixo, apresentamos a temática "voyage" nos dois livros, associando-a  ao 

desenvolvimento do "Projet: Mon livret de voyage". Para melhor comprender as relações 

estabelecidas entre os dois volumes da coleção do livro didático adotado no CEL e o que será 

realizado no livret de voyage (LV), destacamos no quadro a seguir as tarefas que as alunas-

participantes deveriam realizar. 
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Módulos 

do 
projeto 

Mon livret 
de voyage 

 
Temática 
"voyage" 

do  Le 
Mag'1 

(Nível 2)	

 
Temática 
voyage"do  
Le Mag' 2 
 (Nível 3) 

 
Objetivos  (Le Mag'1 e Le Mag'2))  

e atividades para o  LV  

   
 
        

Unidade 5- 
Vive les 
Vacances 

Unidade 1 -  
Jeu de Piste: 
trouver un 
monument 

Descrever um lugar (a cidade de destino de uma viagem 
de férias).  
LV: Registro das informações selecionadas no Carnet 
de Bord e/ou no Pinnic Lite.  

       1 Destino da 
viagem: 
ville de 
Pornichet/ 
os meios de 
transporte 
em uma 
viagem de 
férias 

Solicitação de 
informações e 
indicação de 
um itinerário.  

MAG 1: Solicitar e dar informações sobre um endereço 
e/ou itinerário. Elaborar o itinerário de uma viagem de 
férias, selecionar um meio de transporte 
MAG 2:  Compreender  um folheto de informações 
turísticas, conhecer as direções e os itinerários 
Escolha da cidade de destino. 
 
LV: Pesquisa sobre a cidade na internet,  em sites pré-
selecionados. 
Registro das informações no Pinnic Lite, criação de um 
banco de imagens no iPad. 

       2 Opções de 
lazer e 
atividades 
esportivas 

Direções  e  
folheto de 
informações 
turísticas 

MAG 1 : Descrever 
atividades culturais e esportivas . 
MAG 2: Descrever monumentos e pontos  turísticos. 
Seleção das atividades de lazer na cidade de destino e 
definição de um itinerário.  
LV: Registro das informações no Pinnic Lite 

       3 Produção 
final da 
unidade do 
livro: 
Cartão 
Postal de 
Férias 
 

Produção  
final da 
unidade do 
livro: 
Folheto 
turístico de 
um bairro ou 
de uma 
cidade, no seu 
país 

MAG 1 E 2:  Relatar uma viagem de férias e as 
atividades de lazer. Descrever um ponto turístico, 
localizar monumentos e dar referências de direção. 
LV: Redação de  um primeiro dia da viagem de férias,   
descrição da cidade em que está,  do tempo, das 
atividades realizadas e das impressões. 
Criação de um cenário para o desenvolvimento da 
narrativa com fotos e imagens (paisagens, roupas, 
acessórios, etc). 

       4   LV: Criação do de voyage no Book Creator, reunindo 
as informações das etapas anteriores. Esta produção é 
individual e está de acordo com a narrativa criativa de 
cada aluno. 

       5   LV: Finalização  do Livret de voyage,  elaboração da 
capa do livro e  reflexão metacognitiva de todas as 
etapas realizadas no decorrer do desenvolvimento do 
projeto em sala de aula. Registro no Carnet de bord.  
 

Quadro 2 - Quadro geral da aplicação da pesquisa em Módulos 
  

 A partir da identificação dos aspectos acima, para que essa pesquisa fosse realizada, 

dividimos a fase da produção de dados em duas etapas, a saber: a seleção geral dos aplicativos 

para tabletes para a definição dos que melhor se adequavam à pesquisa e o desenvolvimento 

propriamente dito da pesquisa, apoiado no "Projet:  Mon livret de voyage". 
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2.4.2. Levantamento e seleção dos aplicativos para o "Projet: Mon livret de voyage" 

 

 Este primeiro momento foi dedicado ao levantamento de aplicativos  storytelling para o 

iPad. Buscamos selecionar os aplicativos que atendessem aos objetivos do projeto, tendo em 

vista que nosso interesse principal se referia ao desenvolvimento da produção escrita do gênero 

narrativo.  

 As particularidades de cada aplicativo devem ser cuidadosamente avaliadas,  uma vez 

que a integração das TIC deve estar balizada pelos objetivos pedagógicos. No que concerne o 

desenvolvimento de nosso projeto foram pesquisados os aplicativos para tabletes  do tipo 

storytelling, que permitem a narração de histórias.  Se dividirmos a palavra storytelling, 

encontramos em story a ideia de estrutura da história; em telling, do verbo em inglês, tell, que 

significa dar o maior número de informações: contar algo à sua maneira.  O termo storytelling se 

refere, portanto, ao ato de  narrar uma história. 

 Por certo, contar uma história é algo que as pessoas fazem naturalmente desde muito 

cedo, desde que se apropriam da capacidade de comunicar. Para tanto, parece ser simplesmente 

necessário um fato novo, que se torne surpreendente, de algum modo e desperte o desejo de 

contar.  Mas para que faça sentido ao outro, que a ouve, uma história deve trazer uma 

organização dos fatos.  Ao selecionarmos um aplicativo desta categoria, portanto, esperamos que 

a interatividade entre o aluno e o recurso digital traga elementos que possam favorecer a 

produção escrita na língua francesa. Esta competência demanda, por parte do aprendiz, a 

mobilização de saberes e capacidades que podem ou não ter sido desenvolvidos em língua 

materna (LM). O "Projet: Mon livret de voyage", em língua francesa, tem, portanto,  o objetivo 

de favorecer,  por meio do uso de aplicativos, uma produção escrita mais autêntica e mais 

interessante pela mediação do recurso digital. 

 Acreditávamos, a princípio, que organizar a produção de dados seria algo relativamente 

simples, uma vez que encontrávamos uma boa coerência na articulação pragmática definida para 

o projeto. Todavia, a seleção dos aplicativos  mostrou-se como uma etapa bem complexa.  

 O tempo exigido para a busca dos aplicativos exemplifica uma das complexidades 

encontradas neste momento.  Trata-se de um processo bastante trabalhoso, tendo em vista a 

infinidade de recursos à disposição sem uma categorização muito organizada. Realizamos a 

pesquisa dos aplicativos para tabletes através da inserção de palavras-chave, em francês e em 

inglês,  dentro da categoria dos storytelling.  Assim sendo, termos como storytelling,  raconter 

une histoire, mon carnet de voyage,   récit, tell a story, voyage, journal de voyage entre outros, 

foram inseridos no motor de busca  para que pudéssemos alcançar os aplicativos disponíveis. 
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 Encontramos, primeiramente, muitos aplicativos para tabletes storytelling disponíveis na 

língua inglesa, o que demandou da nossa parte uma pesquisa mais apurada. Precisávamos de um 

aplicativo que pudesse ser utilizado na língua francesa e atendesse nossa necessidade de imersão 

na língua. Muitas vezes, o sucesso na busca por um aplicativo disponível em língua francesa não 

se confirmava ao observamos as suas funcionalidades.  O levantamento dos storytelling trouxe 

como resultado uma lista extensa de aplicativos:  Book Writer One, Adobe Voice, Little Story 

Creator,  Plotagon, Sock Puppets, Pixotale, Mon Cahier, Écrire des textes, Comic Maker, 

LittleBird Tales, Story Creator, Bonjournal, StoryMakerFree, Make Beliefs, Imagistory, 30hands 

starter, Book Creator e Trip Diary.  A título de exemplificação, o aplicativo StoryMakerFree, 

apesar de apresentar inúmeros recursos de vocabulário, não oferecia a possibilidade de utilizá-lo 

na língua francesa.  Plotagon,  por outro lado, apresentava dificuldades técnicas no momento de 

personalizar os avatares ou, de forma  mais clara, criar os personagens com as características 

desejadas. 

 A seguir, passamos à apresentação de todos os aplicativos para tabletes encontrados na 

Internet com suas respectivas funcionalidades e adequação ou não para a pesquisa. 
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Nome do aplicativo storytelling           Funcionalidades Adequação para a pesquisa 

Book Writer One  Permite criar livros, inserindo 
imagens, fotos, caixas de texto, 
gravação de áudio. 

Este aplicativo pode ser usado para 
a construção do Livret de voyage. 
No entanto, não está 
disponibilizado na língua francesa. 

Adobe Voice Este aplicativo oferece recursos 
para criar histórias, mas é destinado 
ao público adulto, para criação de 
textos publicitários, por exemplo. 
Pode-se inserir, fotos, textos e sons, 
porém com um pano de fundo de 
aspecto "profissional". 

Não se aplica ao nosso projeto, pois 
não é atrativo para o público 
adolescente, está em inglês e não é 
de fácil manuseabilidade. 

Little Story Creator Permite criar colagens, arrumar 
fotos, ser criativo com vídeos, 
textos, contornos, adesivos, vídeos, 
áudio e desenhos. 

Consideramos que este aplicativo 
não atende às nossas necessidades 
para a realização do projeto, pois 
privilegia os recursos visuais. 

Plotagon Permite elaborar histórias com 
cenários e avatares personalizados, 
criados  com o toque de um dedo.  

Este aplicativo permite criar 
personagens, cenários e diálogos. 
Mas não se aplica ao projeto de 
criação de um livro de histórias. 

Sock Puppets Permite criar vídeos com 
sincronização labial. Adicionar 
fantoches, adereços, cenários. Ao 
clicar em gravar, os bonecos 
sincronizarão automaticamente 
com sua voz. 

Este aplicativo não atende aos 
interesses do nosso projeto, pois 
promove a produção oral. 

Pixotale O aplicativo permite escrever 
comentários sobre cartões postais e 
fotos de diversos lugares do 
mundo. 

Não se aplica ao nosso projeto, pois 
não favorece o desenvolvimento da 
produção escrita livre. Apenas 
comentários sobre imagens cedidas. 

Mon Cahier Trata-se de um caderno de 
atividades sobre várias disciplinas 
para alunos de 6º ano escolar na 
França. Propõe atividades variadas 
de compreensão e recreação dentro 
da temática viagem. 

Não se aplica, pois não permite a 
produção escrita do aluno. 
Despertou nosso interesse pela 
temática "viagem". 

Écrire des textes Permite escrever um texto em uma 
tela branca. Alguns poucos 
recursos são apresentados e não se 
apresenta de forma muito 
organizada. 

Não se aplica ao nosso projeto, pois 
oferece poucos recursos para a 
criação do Livret de voyage. 

Comic Maker Este aplicativo oferece cenários 
bastante ricos de criação de 
histórias em quadrinhos. No 
entanto, oferece dificuldades de 
uso, uma vez que oferece muitos 
recursos para a sobreposição de 
imagens e montagens ao compor as 
vinhetas.  

Não se aplica ao nosso projeto, pois 
o aplicativo se destina à criação de 
histórias em quadrinhos, enquanto 
que nosso objetivo é a produção 
escrita do gênero narrativo.  
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Little Bird Tales Este aplicativo permite adicionar 

imagens, textos e voz, de maneira 
simples, sem muitos recursos. 

Não se aplica ao projeto. Há outros 
aplicativos mais ricos em recursos, 
além de que apresentou problemas 
técnicos, tal como a não-eprodução 
da gravação de voz. 

Story Creator Permite adicionar fotos e criar um 
álbum, no qual pode-se escrever 
dentro de uma caixa de texto, assim 
como utilizar a caneta e acrescentar 
vídeos. 

Não se aplica ao nosso projeto. 
Apesar de permitir a criação de 
textos, o formato privilegia a 
criação de um álbum de fotos e a 
produção escrita tem um espaço 
limitado. 

Bonjournal Este aplicativo permite criar um 
diário ou um bloco de notas, em 
que se pode   acrescentar categorias 
de atividades (vida noturna, 
transportes, etc). Pode-se também 
acrescentar fotos da câmera do iPad 
ou do álbum de fotos. 

Não se aplica ao projeto. Apresenta 
poucos recursos tecnológicos e não 
apresenta elementos que favoreçam 
a produção escrita dos alunos. 

StoryMakerFree Este aplicativo permite contar 
histórias, de uma forma muito 
interessante. Com uma aparência 
muito organizada e diferenciada, 
permite acrescentar imagens, caixas 
de texto, sons e apresenta um vasto 
repertório de vocabulário, 
oferecendo elementos para a 
construção da narrativa. 

Este aplicativo reúne grande parte 
dos recursos que buscamos para a 
construção do Livret de voyage. No 
entanto, ele está disponibilizado em 
inglês, o que inviabiliza seu uso no 
nosso projeto. 

Make Beliefs Criar quadrinhos com uma 
variedade de personagens e 
emoções, acrescentar falas,   
pensamentos  e objetos às vinhetas. 

Não se aplica ao projeto de 
construção do Livret de voyage. 

Imagistory Este aplicativo foi desenvolvido 
para crianças com o objetivo de 
criar histórias a partir de um álbum 
de fotos.  Estas histórias podem ser 
gravadas,  mas não escritas. 

Este aplicativo permite realizar 
atividades de produção oral. Não se 
aplica à produção escrita. 

30hands Starter Permite acrescentar imagens, fotos 
ou video-clips que estejam no 
desktop e gravar em cima de cada 
imagem. 

Não se aplica ao projeto. Trata-se 
de um aplicativo storytelling para a 
produção oral exclusivamente. 
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Book Creator  Permite criar livros de histórias, 

com vários recursos disponíveis. 
Pode-se optar por uma orientação 
da página (retrato, quadrado, 
paisagem). Pode-se também optar 
pelo formato de tiras com vinhetas 
para história em quadrinhos. 
Acrescentar fotos e imagens já 
salvos no banco de dados do iPad 
ou usar a câmera do iPad para 
inserir fotos. Usar a caneta ou uma 
caixa de texto, adicionar som e 
formas. 

Este aplicativo foi selecionado para 
criar o Livret de voyage, produto 
final do nosso projeto. Deve ser de 
fácil manuseio e o fato de vir 
acompanhado de um tutorial 
representou um aspecto positivo 
para a escolha. A possibilidade de 
compartilhamento em formato e-
pub representa uma maneira de não 
restringir a visualização do produto 
final apenas no iPad do professor. 
As alunas-participantes podem 
acessar suas produções. Nele 
podemos inserir todos os arquivos 
salvos durante as etapas de busca 
solicitadas pelas FR: imagens, 
links, fotos, textos e notas, com 
espaço e liberdade pra criar e 
acrescentar ainda desenhos e frases, 
com o uso da caneta. 
 

Trip Diary Este aplicativo permite manter 
notas, fotografias e impressões 
obtidas durante as férias. Você 
pode adicionar onde esteve, data, 
título, fotos. Não há limitação para 
o número de cartão de viagens, 
nem para o número de fotos. 

Este aplicativo foi selecionado, 
pois permite registrar a primeira 
etapa de produção espontânea do 
nosso projeto. Tem o formato de 
um diário, no qual pode-se registrar 
todas as referências de tempo e 
espaço que se relacionam ao 
primeiro dia de uma viagem de 
férias, com a possibilidade de 
inserir fotos. Trata-se de um 
excelente recurso para organizar a 
produção escrita dentro de um dado 
contexto. 

Quadro 3 -   Lista de aplicativos para tabletes  storytelling avaliados para a pesquisa 

 

 Outros aplicativos como Apparel, Bagage, Travel Butler, Trip List, Pinnic Lite e o 

Pinterest foram  analisados para serem utilizados nas tarefas de registro de busca, de suporte 

para aquisição de elementos a serem incorporados nas atividades intermediárias do projeto, que 

denominamos de micro-tâches,  e os resultados obtidos foram: 
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Nome do aplicativo   Categoria Funcionalidade Adequação  para a pesquisa 

Apparel Paris Moda Escolher a roupa 
adequada para uma 
dada ocasião, de forma 
personalizada, 
considerando 
características dos 
usuários 

O aplicativo exige muitos dados e uma 
busca muito detalhada para a construção 
de uma etapa do projeto, com a qual não 
poderíamos dispender tanto tempo. Não 
haveria uma otimização do uso da TIC. 

Bagage Viagem Este aplicativo tem a 
função de um check-list 
ao se preparar uma 
viagem. Com grandes 
listas de tarefas. 

Está disponibilizado em português.  

Travel Butler Viagem Este aplicativo também 
auxilia na organização 
de uma viagem. 
Considera a previsão do 
tempo para escolha das 
roupas e apresenta um 
guia de endereços de 
restaurantes, cafés e 
hotéis na cidade de 
destino. 

Pode ser utilizado na língua inglesa, 
exclusivamente. 

Trip List Viagem Este aplicativo tem a 
função de organizar 
viagens de variados 
tipos: lazer, negócios, 
etc.  

Pode ser utilizado em português, não 
conferindo interesse à natureza de nosso 
projeto. 

Pinnic Lite Produtividade O Pinnic Lite é um 
quadro de avisos, um 
painel desenhado para 
facilitar  memorizações  
a partir de recursos 
visuais.  Auxilia a 
registrar em um só 
lugar imagens, áudios, 
notas,links,informações. 

Este aplicativo foi selecionado para 
registrar  informações,  notas e  links ;  
criar um mural com os objetos 
selecionados durante as buscas, para 
utilização em etapas posteriores. Um 
aplicativo extremamente rico em 
funcionalidades, que atende as nossas 
necessidades de armazenar a seleção de 
elementos relevantes encontrados 
durante as etapas de pesquisa dentro de 
nosso projeto. 

Pinterest Rede social O Pinterest é um 
imenso catálogo de 
ideias.  Pode ser usado 
para salvar buscas da 
internet de forma 
organizada, ou para 
acessar buscas 
realizadas por outras 
pessoas e que estejam 
disponíveis. 

Este aplicativo foi selecionado para criar 
um cenário para o desenvolvimento da 
narrativa com fotos e imagens 
(paisagens, roupas, acessórios, etc) 

Quadro  4  -  Lista de aplicativos para tabletes de outras categorias avaliados para a pesquisa 
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 Após a análise de todos os aplicativos para tabletes, definimos os critérios de maior 

relevância para o projeto, considerando o contexto no qual desenvolvemos a pesquisa. São eles: 

 

 1. gratuidade 

 2. funcionalidade dos aplicativos; 

 3. interatividade dos aplicativos; 

 4. facilidade de utilização. 

 

 A gratuidade, por exemplo, foi um dos parâmetros adotados, pois são vários os 

aplicativos que podem ser instalados gratuitamente, mas que pedem, no entanto, que o usuário 

pague para acessar alguns recursos  no decorrer das etapas de uso, o que não nos convém  no 

contexto da pesquisa. 

O critério de funcionalidade dos aplicativos diz respeito diretamente aos recursos 

disponibilizados, tais como os recursos de imagem, que permitem adicionar imagens e fotos; um 

gravador de áudio para registrar a voz; uma interface que possibilite anexar músicas, links e 

vídeos; um editor de texto que permita utilizar várias fontes;  um pincel para desenhar ou 

escrever e, finalmente, que o arquivo da produção final possa ser exportado para outros 

aplicativos ou por e-mail. Estes recursos, apesar de técnicos, podem favorecer a criatividade dos 

alunos. Segundo Marco Silva  (2014),  o grau de interatividade do aplicativo deve ser 

considerado no sentido de quanto ele permite que o aluno possa intervir sobre o programa ou 

sobre um conteúdo. 

 
Alguns autores aproximam os conceitos de interação e interatividade. Assim, para Silva 
(2000), 'a interatividade permite  ultrapassar a condição de espectador passivo para a 
condição de sujeito operativo',  explicitando a ocorrência da interatividade relacionada 
com o diálogo entre emissão e recepção, a criação conjunta da comunicação e a 
intervenção do usuário. (SILVA, 2014, p. 205) 

 
 

 Certamente, realizar as atividades do projeto com o auxílio de um aparato tecnológico, tal 

qual o iPad,  contribui para a formação do perfil tecnológico do aluno, que se familiariza com 

novos recursos. No entanto, para que os objetivos da atividade pedagógica fossem atingidos, os 

aplicativos deveriam apresentar uma interface atrativa e de fácil usabilidade. 

 Para a apresentação geral do "Projet: Mon livret de voyage", o aplicativo Padlet foi 

selecionado com o objetivo de mostrar às alunas-participantes a organização geral da narrativa. 

Este aplicativo foi utilizado pelo professor em dois momentos: na aula de apresentação  do 
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projeto e na atividade inicial de preparação à produção escrita de cada livret. No quadro abaixo, 

descrevemos o aplicativo, suas funcionalidades e as tarefas para o LV. 

 
Nome do Aplicativo, 

Categoria e 
Desenvolvedor 

Descrição Funcionalidade para 
a pesquisa 

Tarefas para o Livret 
de voyage 

Padlet 
 
Categoria: 
Produtividade 
 
Desenvolvedor: 
Wallwisher, Inc. 
Site: padlet.com 

O Padlet é uma tela 
digital para criar projetos 
fáceis de compartilhar. É 
como uma página em 
branco, na qual você pode 
criar portfólios, planos de 
aula, apresentações, 
cronogramas, colagem de 
fotos, etc. 

Neste aplicativo foram 
criadas duas 
apresentações pelo 
professor: 

ü Récit de Voyage 
ü La Narration 

Estes quadros (com textos 
e imagens) foram 
projetados no quadro 
branco da sala de aula. 

Este aplicativo foi 
inserido na Feuille de 
Route do professor. 
Representou um suporte 
oferecido para os alunos, 
ajudando-os     na 
organização do esquema 
narrativo. 

Quadro 5  - Descrição do aplicativo utilizado pelo professor para o projeto 
 

 No que se refere aos aplicativos  storytelling, o aplicativo selecionado para a elaboração 

do livret  foi o  Book Creator.  Para a elaboração das micro-tâches, outros aplicativos, não só os 

disponíveis para o tablet da  marca Apple, mas também para celulares e softwares de 

computador  foram selecionados. No quadro abaixo, apresentamos a descrição de cada aplicativo 

utilizado no projeto.  
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Nome do Aplicativo, 

Categoria e 
Desenvolvedor 

        Descrição Funcionalidade para a 
pesquisa 

Tarefas para o 
Livret de 
voyage 

Book Creator 
(Free) 
 
Categoria: Educação 
 
Desenvolvedor:  
Red Jumper Limited 
Site: redjumper.net 

Aplicativo destinado à 
criação de livros, 
diretamente do iPad. Ideal 
para livros de imagens de 
crianças, livros artísticos, 
livros de culinária, 
manuais, livros escolares e 
outros. 
Indicado para uso familiar, 
para ambiente escolar e 
para designers. O 
aplicativo torna possível a 
publicação de formatos e-
book. 

O aplicativo permite a 
realização do Livret de 
voyage.  
Por meio dele pode-se: 
- adicionar imagens e fotos; 

- editar o texto e utilizar 
diversas fontes; 

-  importar vídeo, música e 
gravar a voz; 

- desenhar e escrever; 
- enviar o livro por e-mail ou 
para seu computador através 

do Dropbox; 
-imprimir usando aplicativo 

de impressão. 

Criar o Livret de 
voyage, reunindo 
as informações  e 
imagens coletadas 
nas etapas 
anteriores. Esta 
produção é 
individual e está 
de acordo com a 
narrativa criativa 
de cada aluno. 

Pinnic Lite 
 
Categoria: 
Produtividade 
 
Desenvolvedor:  
Bert Sanchis 
Site: pinnic.net 

O Pinnic Lite é um quadro 
de avisos, um painel 
desenhado para facilitar   
memorizações  a partir de 
recursos visuais.  Auxilia a 
registrar em um só lugar 
imagens, áudios, notas, 
links, informações.  

Trata-se de um modelo de 
fichas de registro para 
organização e lembrete das 
buscas realizadas desde a 
primeiras etapa da pesquisa.  
Este aplicativo permite: 
- adicionar textos, notas 
manuscritas e desenhos; 
- adicionar imagens, fotos, 
vídeos, gravações de aúdio; 
- adicionar setas, etiquetas,  
mapas, URLs, contatos; 
- adicionar alfinetes 
coloridos, girar imagens; 
- exportar arquivos para 
outros aplicativos ou e-mails. 

Registrar  
informações,  
notas e  links ;  
criar um mural 
com os objetos 
selecionados 
durante as buscas, 
para utilização em 
etapas posteriores.  

Pinterest 
 
Categoria: Redes 
Sociais 
 
Desenvolvedor: 
Pinterest, Inc. 
Site: pinterest.com 

O Pinterest é um imenso 
catálogo de ideias.  Pode 
ser usado para salvar 
buscas da internet de 
forma organizada, ou para 
acessar buscas realizadas 
por outras pessoas e que 
estejam disponíveis.  

Representa um grande banco 
de imagens, dos mais 
variados temas. Tem a 
característica de permitir a 
busca por um estilo 
individualizado de gostos e 
foi usado para compor o 
visual das alunas durante a 
viagem.  

Criar um cenário 
para o 
desenvolvimento 
da narrativa com 
fotos e imagens 
(paisagens, 
roupas, 
acessórios, etc) 

Trip Diary 
 
Categoria: Viagens 
 
Desenvolvedor:  
Travel and Play OOO 
 
Site: travelandplay.mobi 

Este aplicativo permite 
manter notas, fotografias e 
impressões obtidas 
durante as férias. Você 
pode adicionar onde 
esteve, data, título, fotos. 
Não há limitação para o 
número de cartão de 
viagens, nem para o 
número de fotos.  

Permite que seja criado um 
cartão de viagem. Nele pode-
se  escrever e registrar um dia 
de viagem, anexar fotos que 
ilustrem as atividades 
desenvolvidas. 

Redigir   o 
primeiro dia da 

viagem de férias. 
Descrever a 

cidade em que 
está,  o tempo, as 

atividades 
realizadas e 
sobretudo as 
impressões. 

 
Quadro 6 - Descrição dos aplicativos utilizados pelos alunos para o projeto 

 

 Além dos aplicativos e softwares descritos acima, trazemos aqui alguns sites relacionados 

aos  Offices de Tourisme e  pesquisados por mim na Internet para oferecer suporte às alunas-

participantes na realização de buscas de informações relacionadas à temática de viagem. 
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1 -  Le Site Officiel de Tourisme en France: 

       <http://france.fr>  (Primeiro acesso em  03/04/16) 

Este site foi utilizado pelos alunos para conhecer os diferentes pontos turísticos em território 

francês, com o objetivo de explorar e definir uma cidade francófona de destino para a 

realização das atividades do projeto Mon livret de voyage. 

 

2 -  Le Blog LocationFrancophone 

<https://www.location-francophone.com/blog/tourisme-francophone/>  (Primeiro acesso em  

02/04/16) 

Este blog oferece diversas ideias para a realização de turismo nos países da Francofonia, 

seja no Canadá, na França ou em algumas ilhas. Amplia os conhecimentos do aluno com 

relação ao conceito de países francófonos  e  colabora com os objetivos da atividade de 

busca do nosso projeto. 

 

3 - Vacances pratiques 

<http://www.vacancespratiques.com/30-destinations-pour-voyager-en-

Francais_a14644.html> (Primeiro acesso em 03/04/16) 

Este site oferece trinta destinos diferentes para viajar, priorizando  os países francófonos e a 

facilidade de comunicação na língua para os falantes do francês. É justamente esta 

possibilidade de imersão na língua francesa que favorece  o desenvolvimento do nosso projeto 

de pesquisa e que torna este site interessante para o aluno. 

 

4 - Le Guide du Routard:  

< http://routard.com>  (Primeiro acesso em 03/04/2016) 

Este site corresponde a uma grande comunidade francófona de viajantes. Traz fichas 

explicativas de mais de 240 destinos (regiões, países e cidades), com informações práticas, 

turísticas e culturais, além de endereços úteis, informações e dicas pra se fazer uma boa 

viagem. É de grande utilidade para a realização  de nosso projeto, uma vez que permite aos 

alunos visualizar a construção de um roteiro de viagem. 

 

5 - Le site des Offices de Tourisme: 

<http://www.tourisme.fr>  (Primeiro acesso em 03/04/2016) 

Trata-se de um site que sugere um roteiro de férias na França,  com atividades, monumentos, 

museus, parque de atrações, que foram experimentados e aprovados pela comunidade 
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internauta. Auxilia, pois, dentro de nosso projeto, na elaboração de um programa de férias, 

incluindo passeios e pontos turísticos que merecem ser visitados.  

 

6 - La Fédération des Auberges de Jeunesse:  

< http://fuaj.org>  (Primeiro acesso em 02/04/2016) 

Este site apresenta a rede francesa do  Albergue da Juventude, com 120 propriedades em toda 

a França, oferecendo alojamento por um preço mais acessível  aos jovens estudantes do 

mundo todo. A partir deste site, os alunos podem conhecer diversos destinos dentro da 

França, adequados ao perfil de um estudante estrangeiro em visita ao continente europeu. 

  

 Outra informação relevante se refere aos restritos recursos digitais disponíveis em sala de 

aula para a realização do projeto, a saber, dois iPad e um computador.  Este fator é mais um dos 

aspectos diferenciais da pesquisa, pois exige da parte do professor-pesquisador uma capacidade 

para gerenciar os diferentes momentos de uso dos recursos com os ritmos das alunas-

participantes para a realização de cada uma das atividades.  

 

 2.4.3.  Instrumentos de coleta de dados  

 

 Nesta pesquisa, os instrumentos para a coleta de dados foram criados segundo o 

desenvolvimento do próprio projeto. Isto significa que estabelecemos nossos próprios  padrões 

para a elaboração e escolha destes instrumentos, no sentido de registrar o desenvolvimento das 

atividades de acordo com os objetivos de cada micro-tâche. 

 Descrevemos, a seguir, os instrumentos adotados e a sua funcionalidade para a produção 

de dados da pesquisa. 

 

 2.4.3.1. Journal de bord  do professor-pesquisador (JBP) 

 

 O Journal de Bord consiste, de forma geral,  na elaboração do roteiro de atividades, 

incluindo a organização semanal de cada uma, com  a previsão do tempo necessário  para a 

execução de cada uma das etapas.  Nele constam, mais especificamente,  a descrição das 

atividades, os suportes tecnológicos e os materiais utilizados em cada aula,  assim como os 

aplicativos, softwares e sites que foram selecionados.  

 O Journal de Bord representou também um instrumento de registro de comentários e   

observações  realizados pelo professor-pesquisador  no momento de aplicação da pesquisa, assim 

como algumas impressões e dificuldades encontradas  pelas  alunas-participantes no decorrer das 
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atividades. Em se tratando de uma pesquisa-ação, o instrumento traz elementos que orientam as 

transformações que podem ocorrer durante a realização da investigação.  

 

 2.4.3.2. O Carnet de bord  (CB) 

 

 O  Carnet de bord (CB) das alunas-participantes foi um dos instrumentos utilizados para 

viabilizar a produção de dados do nosso trabalho.  O objetivo deste instrumento é o de registrar 

em um caderno de cada aluna o seu percurso do desenvolvimento da pesquisa e o de criar uma 

ligação entre uma atividade e outra. A inclusão deste instrumento se deu pela valorização de um 

hábito escolar do contexto de aprendizagem do aluno: o registro impresso de suas anotações, 

realização de exercícios, entre outros.  

 Há que se observar que o CB  impresso não se apresentou como um obstáculo, mas como 

facilitador, pois foi possível ter uma visão do percurso realizado. O Carnet de bord  foi um 

elemento positivo  e valioso no processo, na medida em que a todo o momento as alunas-

participantes se serviram dele para a realização das etapas do projeto (registro de buscas, 

vocabulários, impressões, rascunhos).  O CB, enquanto recurso, permitiu agilizar o processo de 

execução do projeto e significou a materialização das etapas para cada aluna,  tornando-se um 

registro totalmente pessoal.  

 

 
Figura 4 -  Exemplos de capas ilustradas dos Carnets de bord customizados por três alunas participantes 

 

 2.4.3.3. Feuille de route (FR) 

 

 A Feuille de route foi um instrumento elaborado pela professora-pesquisadora,  dirigido 

às alunas-participantes.  Trata-se de um roteiro de atividades que foi desenvolvido em cada 

módulo (correspondendo a uma ou duas aulas semanais de 1h40 cada) e que englobou atividades 

de busca na Internet e  a utilização dos aplicativos selecionados, originando como tarefa final de 

cada uma delas um registro ou uma produção escrita. Estas FR tiveram por objetivo respeitar a 

realização das etapas e possibilitar que cada atividade fosse  realizada de forma mais organizada. 

Assim, as etapas que incluíram a integração das TIC para a atividade da produção escrita  
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ficaram definidas para as alunas-participantes dentro de cada roteiro e elas sabem exatamente o 

que devem realizar como tarefa. 

   

 2.4.3.4. Livret de voyage (LV) 

 

 O Livret de voyage  foi o instrumento selecionado para compor o resultado final do nosso 

projeto, produzido por meio do aplicativo do tipo storytelling, o Book Creator. Este resultado 

significou a produção de um pequeno livro de histórias narrando uma viagem de férias em um 

país francófono. 

 

 

 2.4.4.   Programação do  "Projet: Mon livret de voyage" 

 

 

 Descrevemos a seguir o detalhamento das atividades desenvolvidas dentro do projeto, 

iniciando por um quadro ilustrativo com os temas que foram trabalhados em cada uma das 

etapas. Identificamos as atividades realizadas pelas alunas-participantes em cada uma delas e as 

respectivas micro-tâches solicitadas e desenvolvidas a partir do uso dos aplicativos.  

Assinalamos aqui também a produção para o Livret de voyage, originada a partir da realização 

das etapas. Num projeto desta natureza, são importantes o gerenciamento do tempo empregado 

para a realização de cada etapa e a segurança que as tâches guidées (tarefas guiadas) conferem 

aos alunos para chegar ao produto final. 

 O "Projet: Mon livret de voyage"  teve a duração de seis semanas, com a carga horária 

total de 11:40 h (onze horas e quarenta minutos). 

 As atividades foram desenvolvidas por meio de módulos e distribuídas em semanas de 

aplicação. As etapas foram distribuídas em dois momentos: um primeiro, com atividades 

dirigidas e um segundo, com produção escrita livre. 

  As semanas 1, 2 e 3 restringiram-se a atividades pontuais, tanto do ponto de vista 

linguístico como tecnológico. As alunas fizeram os exercícios utilizando os aplicativos e os 

conhecimentos linguísticos relativos à temática do projeto. 

 A semana 4, por sua vez, destinou-se a um exercício preparatório de produção escrita, no 

aplicativo Trip Diary. Esta produção integrou  o Livret de Voyage. 

 Nas semanas 5 e 6, os alunos passaram a utilizar um novo aplicativo, o Book Creator. 

Neste aplicativo os alunos reuniram as produções anteriores no formato livret de voyage, produto 

final de nosso projeto. 
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 As semanas foram assim denominadas, de acordo com os temas abordados: 

 

 

 

ü Semana 1 - Bienvenue au Projet "Mon livret de voyage" 

ü Semana 2 -  Où est-ce que je pars? 

ü Semana 3 - Comment y aller? On imagine le programma de voyage! 

ü Semana 4 - Ma première journée de vacances 

ü Semana 5 - Récit de Voyage (production du Livret de voyage) 

ü Semana 6 - Ma petite valise en français 
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A seguir, o quadro geral da programação desenvolvida: 

Tema Atividades Micro-tarefas Aplicativos  e  Sites 
Tarefas para o Livret 
de voyage 

Apresentação 
dos 

aplicativos 
no iPad 

Apresentação  do 
projeto Mon livret 
de voyage e do seu 

significado no 
contexto francês 

Conhecer os 
aplicativos 

selecionados, 
manusear o iPad e  
estudar os tutoriais 

dos aplicativos 
para descobrir suas 

funcionalidades 

•         Padlet Registro das 
informações 
selecionadas no Carnet 
de Bord e/ou no Pinnic 
Lite 

•         Pinnic Lite 

•         Trip Diary 

•         Book Creator 

•         huffingtonpost.fr 

•         Pinterest 
 

Definição da  
cidade 

francófona 
de destino 

Pesquisa em sites 
de língua francesa,   

compreensão  e 
seleção  de  

informações  sobre 
uma cidade 
francófona 

Navegar em sites 
pré-escolhidos pelo 

professor e 
selecionar uma 

cidade francófona. 
Criar um banco de 

imagens. 

•         Pinnic Lite Escolha da cidade de 
destino. Pesquisa sobre 
a cidade na internet,  
em sites pré-
selecionados. Registro 
das informações no 
Pinnic Lite 

•         Google 

•         Sites 

 

 

 

Definição do  
roteiro de 
viagem  

Detalhamento do 
roteiro de viagem 
(data, transporte, 

horários, 
atividades, etc) 

Navegar pelos sites 
institucionais e 
pelos sites das 

companhias aéreas 
ou em aplicativos 

de viagens 

•         Pinnic Lite 
•         Google 
•     decolar.com 
(software e 
aplicativo) 

 

Seleção das atividades 
de lazer na cidade de 
destino e definição de 
um itinerário. Registro 
das informações no 
Pinnic Lite 

Descrição de 
um primeiro 
dia de uma 
viagem de 
férias na 
cidade de 
destino 

Produção escrita 
da narrativa de um 

primeiro dia de 
viagem, 

considerando as 
atividades e os 

momentos do dia 

Utilizar as 
informações 

registradas no 
aplicativo Pinnic 

Lite e no Carnet de 
bord para redigir e 

registrar um 
primeiro dia de 

viagem de férias no 
aplicativo Trip 

Diary.  Utilizar o  
aplicativo/software 

Pinterest para 
selecionar imagens 
(roupas, acessórios 

•         Pinnic Lite  
• Trip Diary 
•         Pinterest 

Redação de  um 
primeiro dia da viagem 
de férias,   descrição da 
cidade em que está,  do 
tempo, das atividades 
realizadas e das 
impressões. Criação de 
um cenário para o 
desenvolvimento da 
narrativa com fotos e 
imagens. 

Um livret de 
voyage 

Criação do  livret 
de voyage 

Utilizar o 
aplicativo Book 
Creator, inserir 

textos, imagens ou 
sons, servindo-se 
de todas as etapas 

anteriores do 
projeto, ou seja, 

das micro-tarefas.  

•         Book Creator Criação do Livret de 
voyage no Book 
Creator, reunindo as 
informações das etapas 
anteriores. Esta 
produção é individual e 
está de acordo com a 
narrativa criativa de 
cada aluno. 

•         Pinnic Lite 

•         Trip Diary 

•         Google.com 
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     Um  
Livret de 

voyage e a 
finalização 
do projeto 

com a 
reflexão 
sobre a 

"Petite valise 
en français"       

Finalização do 
Livret de voyage e 

reflexão 
metacognitiva do 
projeto por meio 

de um documento 
autoavaliativo 

Utilizar o 
Aplicativo Book 

Creator, selecionar 
imagens e textos 
para a capa do 

Livret de voyage, 
utilizando-se do 
banco de fotos 

salvo durante as 
etapas anteriores, 

ou buscando novas 
imagens através de 

um motor de 
buscas 

•         Book Creator Finalização  do Livret 
de voyage,  elaboração 
da capa do livro e  
reflexão metacognitiva 
de todas as etapas 
realizadas no decorrer 
do desenvolvimento do 
projeto em sala de aula. 
Registro no Carnet de 
bord. 

•         Álbum de 
imagens do iPad 
•         Google  

 

 

 
 
 
 
 

		
 Quadro 7 - Quadro detalhado do "Projet: Mon livret de voyage" 
 
  

 Passamos a seguir para a descrição detalhada das atividades desenvolvidas dentro dos 

módulos no decorrer da aplicação da nossa pesquisa. Nesta parte, destacaremos: 

 

ü Objetivo geral do módulo: apresenta em linhas gerais o que se pretende que as alunas-

participantes realizem e adquiram como aprendizado. 

ü Objetivo da atividade para a pesquisa: apresenta os objetivos da pesquisa no que está 

relacionado com a produção de textos. 

ü Atividade do professor-pesquisador: descreve as minhas intervenções, através das 

quais são apresentados os conteúdos mobilizadores para a realização  das atividades. 

ü Produção das alunas-participantes: apresenta as tarefas realizadas pelas alunas-

participantes dentro de cada módulo. As atividades realizadas em língua francesa serão 

desenvolvidas no que denominamos Feuille de Route (FR), uma micro-tâche para 

alcançar o resultado final.  

ü Aplicativo(s) utilizado(s): apresenta todos os aplicativos utilizados, sua funcionalidade 

para a execução da tarefa proposta. 
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Descrição detalhada dos módulos e das atividades semanais: 

SEMANA 1  
  

Módulo 0 
1 aula de 1h40 

Bienvenue au "Projet: Mon livret de voyage" 

Introdução à temática do Projeto Livret de voyage (LV). 
(Feuille de Route 0) 

Objetivos gerais do módulo: 
Conhecer os aplicativos e  compreender o que é o projeto LV. 

Este módulo foi dividido em duas partes.  
1ª parte: Sensibilizar  para o manuseio do iPad para esclarecer dúvidas sobre seu 
uso, assim como dos aplicativos selecionados pelo professor que serão utilizados 
no projeto LV (Pinnic Lite, Trip Diary e Book Creator). 
 
2ª parte: Apresentar o painel feito com o software Padlet sobre o que é a 
elaboração de um Récit de Voyage, as etapas de realização com o propósito de 
esclarecer e discutir como será feita a narrativa e os elementos necessários que a 
compõe. 

Objetivos das atividades para a pesquisa: 
o Introduzir a temática do projeto e preparar um roteiro de  execução das 

micro-tarefas de cada Feuille de Route. A partir da descrição e da 
exposição das funcionalidades de cada aplicativo, analisar as respostas do 
questionário de identificação de dificuldades dos aplicativos e as primeiras 
impressões dos alunos sobre cada um deles. 

o Verificar o que foi aprendido sobre as etapas da produção escrita do LV.  
Atividades do professor-pesquisador: 

 
1ª parte: Apresentação do "Projet: Mon livret de voyage"  e das funcionalidades 
dos aplicativos visando seu uso pedagógico para a realização do projeto.   
Identificação das dificuldades. 
2ª parte: Sensibilização para a temática "viagem". Projeção no quadro branco do 
artigo intitulado Un carnet de voyage pour ne pas oublier ses vacances? Ces 
collégiens de Seine-Saint-Denis vont finir de vous convaincre, publicado em 
13/06/2015, ilustrando o aspecto sociocultural da construção de um "carnet de 
voyage de vacances"   pelos adolescentes franceses. (www.huffingtonpost.fr). 
Apresentação de um mural elaborado com o software Padlet para introduzir a 
temática do Récit de Voyage. Explanação, por etapas,  sobre os elementos  da 
construção do gênero narrativo. 

Produção das alunas-participantes:  
 
1ª parte:  PE 1 -Preenchimento da FR 0 (questionário),  registrando as primeiras 
impressões e o nível de dificuldade encontrados  nos três aplicativos apresentados 
(Pinnic Lite, Trip Diary e Book Creator). 
2ª parte: PE 2 -Registro na FR 0 ou no Carnet de Bord  dos elementos que 
formam a estrutura da narrativa. . 

Aplicativos utilizados: 
 

Pinnic Lite, Trip Diary, Book Creator e Padlet. 
 

Quadro 8 - Descrição detalhada da Semana 1 ( Módulo 0) 
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SEMANA 2  
 

Módulo 1 
1 aula de 1h40 

Où est-ce que je pars? 
A cidade de destino da viagem 

(Feuille de Route 1) 
Objetivo geral do módulo: 

Selecionar a cidade de destino para uma viagem de férias. 
 

Este módulo foi dividido em duas partes. 
1ª parte: Selecionar uma cidade, fotos, imagens, URLs relacionadas e armazená-
las num banco de dados do aplicativo  Pinnic Lite. Informações ou descobertas 
também podem ser registradas no Carnet de Bord. 
 
2ª parte:  Buscar a localização geográfica da cidade de destino nos sites indicados 
e pesquisar uma descrição do lugar.  

Objetivos da atividade para a pesquisa: 
 
Esta atividade é o ponto de partida para a construção do projeto. A partir da cidade 
escolhida, inicia-se a construção do que definirá a produção do LV.    

o Identificar as características do roteiro de  produção escrita de cada LV  
o  orientar as etapas do desenvolvimento do projeto.  

 
Atividades do professor-pesquisador: 

 
Instrução para o desenvolvimento das atividades propostas da Feuille de Route 1, 
auxiliando as alunas-participantes a  respeitar a sequência das etapas e o tempo 
destinado à realização de cada uma delas.  
Sugestão de uma lista de sites para orientar a busca das alunas-participantes. 
Acompanhamento individual do trabalho de cada aluna. 

 
Produção das alunas-participantes: 

 
1ª parte: PE 3 - Acesso ao motor de busca, pesquisar na Internet os sites 
institucionais das cidades; definição do destino e início do armazenamento de 
informações no tableau d'affichages (mural digital) do aplicativo Pinnic Lite: 
criação do banco de dados, textos, links  e imagens. 
 
2ª parte:  PE 4 - Registro na  FR1 da localização da cidade de destino.  
Produção escrita: descrição em francês do lugar, com o registro de algumas 
impressões. 

 
Aplicativo utilizado:  

 
Pinnic Lite 

 
Quadro 9 - Descrição detalhada da semana 2 (Módulo 1) 
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SEMANA 3  

 
Módulo 2 

2 aulas de 1h40 
 

Comment y aller? On imagine le programme de voyage! 
(Feuille de Route 2) 

Acesso a sites de viagens aéreas com o objetivo de reservar um voo para o 
local de destino. Programação da viagem, incluindo atividades e lugares de 

interesse. 
  

Objetivos gerais do módulo: 
Definir um trajeto para a viagem de destino e elaborar um programa de 

viagem. 
 
Este módulo foi dividido em duas partes, cada uma com duração de 1h40. 
1ª parte: Pesquisar voos aéreos na decolar.com (aplicativo e software) e 
organizar um trajeto de viagem, respeitando datas e horários. Conhecer um 
cartão de embarque com os dados pertinentes ao voo selecionado. 
2ª parte: Pesquisar em sites institucionais atividades culturais e esportivas 
disponíveis nas cidades de destino, assim como lugares para visitação (pontos 
turísticos). 

 
Objetivo da atividade para a pesquisa: 

 
Verificar a compreensão e produção escrita dos alunos: informações 
selecionadas da cidade de destino, datas, tempo de viagem por meio da 
navegação nos sites. 
Verificar a utilização dos aplicativos para a realização do projeto. 

 
Atividades do professor-pesquisador: 

 
Acompanhamento individual do trabalho dos alunos, auxiliando-os na 
compreensão das etapas de reserva de um voo no site. 

Produção das alunas-participantes: 
 

1ª parte: Preenchimento, na FR2,  com as informações do voo selecionado. 
Registro dos dados pessoais do aluno e das informações do voo em um 
modelo de cartão de embarque.  
2ª parte: Registro na FR2 das informações encontradas nos sites 
institucionais, com a identificação de lugares a visitar e de atividades a 
realizar. 

Sites e aplicativos utilizados: 

Decolar.com, Pinnic Lite 

Quadro 10  - Descrição detalhada da Semana 3 (Módulo 2) 
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SEMANA 4 

 
Módulo 3  

2 aulas de 1h40   
 

Ma première journée de vacances 
 

Produção de um capítulo num diário de viagens. 
(Feuille de Route 3) 

Objetivo geral do módulo: 
Relatar, em um diário de viagens,  o primeiro dia de  férias na cidade 

selecionada. 
 
Este módulo sugeriu duas atividades: 
 
1ª parte: redigir um texto sobre o primeiro dia das férias no diário de viagens, 
a partir das descobertas e anotações realizadas. 
2ª parte: acrescentar no tableau d'affichages algo que identifique este dia e que 
possa, através de um ícone ou émoticon, representar suas impressões ou 
emoções. 
 

Objetivo da atividade para a pesquisa: 
 

Analisar esta etapa da  produção escrita da narrativa construída no diário de 
viagem. 

 
Atividade do professor-pesquisador: 

Elaborar perguntas para suscitar nos alunos a imaginação de um primeiro dia 
de férias. 
Acompanhamento individual dos alunos na elaboração das atividades. 

  
Produção  das alunas-participantes: 

 
Registro no aplicativo Trip Diary de uma produção escrita, com o tema "Ma 
première journée de voyage". 
Inserção no Pinnic Lite de um ícone, imagem ou etiqueta  para assinalar esta 
atividade. 

 
Aplicativos utilizados: 

 
Pinnic Lite, Pinterest, Trip Diary 

Quadro 11  - Descrição detalhada da Semana 4 (Módulo 3) 
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SEMANA 5 

 
Módulo 4 

2 aulas de 1h40 
 

Récit de voyage 
 

Produção do Livret de voyage como tarefa final do projeto. 
(Feuille de Route 4) 

Objetivo geral do módulo: 
 Construir uma narrativa  a partir das etapas desenvolvidas nos módulos 

anteriores, utilizando os recursos de um aplicativo. 
 
Este módulo está previsto para o desenvolvimento da produção escrita pelos 
alunos dentro do aplicativo Book Creator.  A utilização das funcionalidades do 
aplicativo permitirá incluir, além do texto, elementos que irão compor o 
resultado final do LV, tais como sons e imagens. 

 
Objetivos da atividade para a pesquisa: 

 
o Analisar a produção escrita dos alunos  
o  avaliar, a partir das atividades desenvolvidas durante o projeto, como 

se deu a organização da tâche finale, com o suporte das tecnologias. 
 

Atividade do professor-pesquisador: 
 
Apresentação de um mural (La Narration) no aplicativo Padlet sobre as  etapas 
de construção de um Récit.  
Acompanhamento individual dos alunos no processo da organização da escrita. 
 

Produção das alunas-participantes: 
 

Elaboração da tarefa final: o Livret de Voyages. 
 

Aplicativos utilizados: 
Book Creator, Padlet 

 
Quadro 12 - Descrição detalhada da Semana 5 (Módulo 4) 
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SEMANA 6 

 
Módulo 5 

2 aulas de 1h40 
 

Ma petite valise en français 

Finalização do projeto "Mon livret de voyage" 
(Feuille de Route 5) 

Objetivos gerais do módulo: 
Conclusão da produção do LV e autoavaliação dos alunos 

 
Finalizar a elaboração do LV:  produção da capa e inserção de imagens ou 

sons. 
Propor uma autoavaliação sobre a participação no Projeto "Mon " através da 
ficha "Ma petite valise en français".  Utilizar o Carnet de Bord para registrar 

os vocábulos aprendidos durante as etapas do projeto. 
 

Objetivos da atividade para a pesquisa: 
 

o Analisar a produção escrita, resultado da  tâche finale  do projeto LV, 
que é a elaboração de uma narrativa sobre o tema "viagem". 

o Analisar se o uso das tecnologias pode favorecer o processo  da 
produção escrita e trazer elementos novos para a criação da narrativa 

criativa. 
o Investigar as autoavaliações a respeito da participação no projeto e, 

identificar, entre outros itens, se houve melhoramento do aspecto 
linguístico e/ou do perfil tecnológico do aluno. 

 
Atividades do professor-pesquisador: 

 
Acompanhamento individual dos alunos, observando a finalização do trabalho 

e ajudando-os com os últimos ajustes dentro do aplicativo. 
Acompanhamento das reflexões sobre a participação no projeto, com o 
preenchimento da Ficha "Ma petite valise en français"  pelos alunos. 

Encerramento das atividades do projeto. 
 

Produção das alunas-participantes: 
 

Elaboração da capa do LV. 
Preenchimento da FR "Ma petite valise en français" e uso do Carnet de Bord 
para registro de palavras e expressões utilizadas no decorrer das atividades do 

projeto. 
 

Aplicativo utilizado: 
 

Book Creator 
Quadro 13  - Descrição detalhada da Semana 6 (Módulo 5) 
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2.5.  Apresentando os dados 

 

 Apresentamos, nesta seção, as produções escritas obtidas como resultado do 

desenvolvimento do "Projet: Mon livret de voyage", que representam os dados que constituem o 

corpus de análise do nosso trabalho. 

 Os quadros desta seção foram organizados a partir das questões de pesquisa. Para a 

análise dos dados  consideramos as Feuilles de route (FR) onde encontramos a orientação das 

tarefas dadas pelo professor-pesquisador, a produção e as avaliações. Além disso, temos o 

Carnet de Bord (CB)  das alunas com as anotações de percurso do trabalho realizado e  também 

recorremos às minhas observações, registradas em meu Journal de Bord ( JBP). 

 Para orientar a análise dos dados, retomamos a seguir as questões que orientaram a nossa 

pesquisa: 

§ Em que medida as orientações dadas pelo professor contribuiram para a produção 

dos alunos? Nesta questão,  nosso objetivo é identificar como se deu o papel 

mediador do professor na produção escrita dos alunos.  

§ Em que medida as competências linguísticas presentes em cada uma das unidades 

dos dois volumes do LD (Le Mag'1 e Le Mag'2) contribuíram para a realização 

das tarefas? 

§ Em que medida o uso dos recursos digitais contribuiu para a execução das tarefas? 

 

 Ressaltamos aqui a complexidade da pesquisa na medida em que os dados obtidos 

revelam como se deu o processo como um todo para que os alunos pudessem chegar à produção 

escrita final “Mon livret de voyage”.  

 Nossa hipótese inicial é que o nível de produção escrita alcançado no final do projeto, 

associado ao uso das TIC,  favoreceu e potencializou o aprendizado da língua francesa, pois os 

participantes foram imersos na língua (Feuilles de route escritas em francês), as aulas foram 

ministradas em francês e os momentos de navegação na Internet também foram na língua 

francesa.   

 Descrevemos a seguir, de forma detalhada, as 6 (seis) semanas de aplicação da nossa 

pesquisa que correspondem, na íntegra, a 10 (dez) aulas de 1h40min em sala de aula. Todas as 

atividades do projeto foram realizadas em sala de aula.  Em cada FR, os alunos deveriam 

registrar as atividades em francês. Não houve atividades para serem realizadas em casa, pois as 

etapas foram previstas para serem desenvolvidas com o uso do iPad e do computador em sala de 

aula. 
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 As alunas-participantes, denominadas A 1, A 2 e A 3 são do 2º estágio  e as alunas-

participantes,  A 4, A 5 e A 6 são do terceiro estágio.  As primeiras utilizam  o Le Mag' 1 e as 

outras,  o Le Mag' 2. 

 Para cada uma das semanas obtivemos produções escritas que indicaremos como PE1, 

PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9. 

 

   

 

Semana 1: 

Feuille de Route 0: Bienvenues au  "Projet: Mon livret de voyage"! 

 

 Para melhor compreender a produção final do  livret de voyage (LV)15,  introduzimos a 

temática “viagem” a partir de exemplos do contexto sociocultural francês, por meio da 

apresentação e elaboração do Carnet de voyage pelos adolescentes franceses, prática tradicional, 

presente nas escolas e famílias francesas.  

 Nesse sentido, utilizamos o projetor da sala de aula para apresentar o artigo Ces 

collégiens de Seine-Saint-Denis vont finir de vous convaincre 16 . Foram recuperadas aqui 

algumas características do Carnet no contexto francês, com o objetivo de mostrar às 

alunas/participantes do projeto e da pesquisa qual a função social do registro das lembranças de 

uma viagem de férias, tornando presentes diferentes momentos da experiência, do passado 

vivido, como por exemplo,  colar uma flor seca no Carnet, um folheto turístico, entre outros. 

Visualizar na Internet a produção de alunos franceses foi de grande motivação para iniciarmos o 

projeto. A realização de um Carnet de voyage não faz parte da tradição cultural brasileira. 

Fotografar é a maneira mais usual de se registrar uma viagem de férias entre nossos 

adolescentes. Uma contribuição surpreendente veio da aluna A4, que disse gostar de fazer 

registros por escrito em um caderninho de notas que leva dentro da bolsa. 

 Do site visitado, os exemplos foram os seguintes: 

 

																																																								
15 Ao nos referirmos ao Livret de voyage, consideramos a produção do livro digital. 
16	Disponível em:   <http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/13/carnet-de-voyage-vacances-collegiens-seine-saint-
denis_n_7569244.html>  Acesso em 10 de setembro de 2016. 
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Figura 5 -  Modelos de carnet de voyage visualizados no artigo apresentado 

Fonte:  http://www.huffingtonpost.fr (acesso em 23/09/2016) 

 

 Em seguida, apresentamos ao grupo o "Projet: Mon livret de voyage” e como se daria a 

realização de um Carnet de voyage digital e quais recursos tecnológicos seriam utilizados para 

seu desenvolvimento. Neste momento, então, apresentamos os aplicativos e suas funcionalidades 

e, em seguida, as alunas-participantes puderam manusear os iPad para melhor entender o 

funcionamento dos mesmos. 

 Com a disponibilidade de dois iPad,  as alunas puderam descobrir algumas das 

funcionalidades do primeiro aplicativo, o Pinnic Lite. Além das funcionalidades  apresentadas 

(registrar e organizar as buscas realizadas; adicionar textos, notas manuscritas e desenhos; 

adicionar imagens, fotos, vídeos, gravações de áudio; adicionar setas, etiquetas,  mapas, URL, 

contatos;  adicionar alfinetes coloridos, girar imagens;  exportar arquivos para outros aplicativos 

ou e-mails),  as alunas-participantes  descobriram outras, tais como a possibilidade de  inserir 

uma URL com 2 toques,  uma música e o acesso a um link ou hiperlink. 

  O objetivo de utilização deste aplicativo para o projeto foi o de registrar as buscas 

realizadas nos sites na Internet, com o propósito de organizar esses dados a fim de utilizá-los 

posteriormente na elaboração do LV. 

 Conforme mencionamos anteriormente, o aplicativo Trip Diary, apresentado na 

sequência, tem como funcionalidades  permitir criar um ou mais cartões de viagem,  redigir 

textos visando a descrição de atividades,  registrando notas e impressões e anexar fotos que 

ilustrem as atividades desenvolvidas. Trata-se de um diário de viagem, bastante prático e de 

simples  utilização.  

 Finalmente, apresentamos o aplicativo Book Creator, e junto com ele o tutorial do 

aplicativo em francês,   que apresenta como  funcionalidades: adicionar imagens e fotos;  editar o 

texto e utilizar diversas fontes; importar vídeo, música e gravar a voz; desenhar e escrever; 

imprimir usando o aplicativo de impressão.  Neste aplicativo seria elaborada a produção final do 

"Projet: Mon livret de voyage" que, por meio de uma outra funcionalidade,  poderia ser enviada 
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por e-mail ou para seu computador por meio do aplicativo Dropbox, um serviço de 

armazenamento em nuvem. 

 Após a apresentação dos aplicativos, uma das alunas-participantes fez o seguinte 

comentário: "Há uma insegurança em criar um récit. Fazer em português você sabe fazer. Mas 

na língua estrangeira é difícil. Acho que vai abrir a mente". (sic A4) 

Na FR 0 (Anexo 1), a primeira produção escrita (PE1) das alunas-participantes se referiu 

à impressão inicial que tiveram dos aplicativos17. Foi solicitado que cada uma comentasse em 

francês o que achou dos aplicativos, no item “Découverte de l’application”:  facile; pas facile; 

difficile; très difficile. Os resultados foram os seguintes: 

 
1ère semaine 
FR 0   
 1ère partie 

 
Applications 

 
Consigne 

 
Premières impressions - PE1 
 

 
 

Durée: 
50 minutes 

 

 
 
Pinnic Lite 

(tableau 
d'affichages) 

 
La découverte 
de cette 
application 
est....... 
Quelle est la 
première 
impression? 

A 1    Facile. 
A 2 Pas facile. Intéressant les photos. 
A 3 (não respondeu) 
A 4 Facile. Cette application est 
génial! 
A 5 Facile. C'est une application 
magnifique! 
A 6 Facile. Un peu compliqué. (?) 

  
 
Trip Diary 

(journal de 
voyage) 

 
 

Idem 

A 1 Facile. J'aime un peu. 
A 2 (não respondeu) 
A 3 (não respondeu) 
A 4 Facile. 
A5 Facile. C'est une application 
magnifique! 
A 6 Facile. C'est maguinifique!! 

  
 
 
Book Creator 
(pour créer le 

Livret de 
voyage) 

 
 
 

Idem 

A 1  J'aime. 
A 2  (não respondeu) 
A 3  (não respondeu)  
A 4  Facile. Je pense qu'il est un peu 
travaille, mais il est super aussi! 
A 5  Facile. Un peu compliqué, mais 
c'est super. 
A 6  Facile. C'est super. 

Quadro 14 - Quadro descritivo da  Produção Escrita PE 1  
 
 
 Podemos dizer que os resultados apontam para uma sensibilização positiva, motivadora 

para a realização do projeto, mesmo tendo sido apontado um grau de dificuldade pelas alunas A 

2 e A6 para o Pinnic Lite;  A4 e A5 para o Book Creator. A aluna A3 não compareceu à aula e a 

aluna A2 só se manifestou em relação ao Pinnic Lite. 

 O aplicativo Pinnic Lite foi classificado por algumas alunas como um pouco complicado 

ou "trabalhoso".  Em que sentido? Refletindo a respeito, podemos apontar que o aplicativo leva a 

																																																								
17 As produções escritas foram mantidas em seu estado original, não sendo corrigidos os erros em francês. 
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trabalhar com vários recursos simultaneamente. Ele oferece muitas possibilidades e exige certo 

domínio tecnológico. De certo modo, talvez seja mais complexo que o Book Creator, pois é 

necessário extrair links, copiar e colar fotos, adicionar URL, inserir comentários, etc. 

 Destinamos a segunda parte da FR 0  para apresentar um quadro explicativo sobre a 

construção da narrativa,  por meio do aplicativo Padlet.  Ao preparar esta atividade, buscou 

esclarecer as etapas de construção da narrativa, com o objetivo de facilitar aos alunos a 

organização dos elementos necessários à composição do Livret de voyage.  

 No Journal de bord (Apêndice A) do professor, a apresentação da atividade destaca  os 

aspectos da narrativa-descritiva, ressaltando os elementos tecnológicos, linguísticos e 

socioculturais do projeto. Para a preparação da atividade, o professor utilizou os seguintes 

recursos: aplicativos (Padlet, Pinnic Lite, Trip Diary, Book Creator, Quick Voice e o site 

www.huffingtonpost.fr). 

 

 

 
    JBP do professor-pesquisador - Étapes du cours (FR0) - Apêndice A 
 
 

ü Dans une deuxième partie de la classe, l'enseignant va introduire la question du 
Récit de Voyage. Pour ce premier moment, les élèves pourront réfléchir à propos 
de comment le préparer et le Carnet de Bord sera inauguré, une fois que c'est 
une expérience inédite pour eux, du point de vue technologique, linguistique et 
socioculturel.  
 

ü L'enseignant va poser quelques questions aux élèves, pour connaître un peu de 
ses expériences de voyage.  
 

ü L'enseignant va présenter sur un logiciel (Padlet), sur un projecteur,  un mur avec 
un résumé des points à considérer pour l'élaboration du récit, par étapes, vers une 
organisation des idées par les élèves:  quelles questions poser pour faire la prise 
de notes, quelles impressions garder d'une journée pendant un voyage et enfin, 
comment envisager l'écriture libre et créative d'un récit. 
 

ü Le Carnet de Bord physique est, dès ce moment, l'instrument de notes des 
informations techniques jugées importantes, ainsi que l 'instrument d'auto-
évaluation, où les élèves peuvent identifier les acquis, noter de nouvelles idées 
qui pourront être projetées dans le livret, mais aussi les difficultés à apprendre. 
Les commentaires à propos de classes seront sollicités à la fin de chaque activité, 
pour qu'on puisse évaluer le dégré de satisfaction avec la tâche développée. 
 

 

 A figura final  projetada para as alunas apresentou a síntese de todos os 

elementos que deveriam ser considerados na elaboração da narrativa.  
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Figura  6 - Etapas da construção do Récit de voyage 

 

 Em seguida, as alunas completaram a FR0, como podemos ver no quadro abaixo 

(Produção Escrita PE2). As alunas do 2º estágio (A1, A2, A3) não marcaram as observações na 

FR. Compreenderam, mas não as registraram.  Apenas as alunas do 3º estágio (A4, A5, A6) 

utilizaram a FR para registrar as perguntas sugeridas para a construção da narrativa (ver anexo 

1). 

  
 

1ère semaine 
        FR 0 
    2e. partie 

 
    Application 

 
     Consigne 

 
Un récit est...  (PE2)    

Pour la prise de notes, je dois savoir... 
 

 
 
Durée: 
50 minutes 

            
         Padlet 
(utilisé par le 
professeur) 

 
Comprendre et 
identifier les 

éléments de la 
composition d'un 

récit 
 

A 1 (não respondeu) 
A 2 (não respondeu) 
A 3 (não respondeu) 
A4, A5, A6 Une narration...Où? 
Quand? À quelle saison? Quel est le 
but? Avec qui? Avec quel moyens de 
transport? Quelle est mon idée de ce 
voyage ou de ce lieu avant d'y aller? 
Ma vision va changer? Quelles 
découvertes? Quelles impressions? 
 

Quadro 15 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE2  
 
  
 
 Um dos objetivos desta FR0 foi também o  de desenvolver com as alunas-participantes 

uma capacitação tecnológica, na medida em que  se tratava do primeiro projeto desta natureza. 

Assim, elas receberam as orientações do tutorial do Book Creator, que foram lidas pelo professor 

em aula, para em seguida,  passar para o manuseio do iPad.  
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Book Creator - Tutorial 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 -  Tutorial do aplicativo Book Creator 
 
 
 Como fechamento da FR0, trazemos as impressões sobre o Book Creator das alunas e as 

anotações do professor em  seu JBP. 

 Das alunas (oralmente em sala de aula): apreciação positiva, apontando algumas 

complexidades de uso. Foi possível notar, no entanto, uma motivação para a criação de um 

carnet de voyage digital,  justamente uma atividade não prevista no livro didático. 

 Do  JBP do professor:  "pela experiência de escolaridade das alunas de prática de registro 

de todos os trabalhos na forma impressa, após a apresentação do aplicativo observei  certa 

dificuldade das alunas em visualizar o que viria a ser um Livret de voyage no formato digital." 
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 Em relação a esta FRO, podemos destacar que meu papel enquanto professor-pesquisador 

foi determinante para orientar a realização do "Projet: Mon livret de voyage", uma vez que as 

primeiras etapas foram detalhadamente explicadas, com o objetivo de esclarecer o que deveria 

ser feito e, também, criar condições para a adesão das alunas ao projeto. 

 

 

  

Semana 2:  

Feuille de Route 1: Où est-ce que je pars? 

 

	 Esta segunda semana de aplicação da pesquisa compreende a FR 1. Dividida em duas 

partes, na primeira, as alunas deveriam escolher e situar uma cidade de destino: uma cidade 

francófona.  Os objetivos, neste momento, eram de realizar pesquisas para descobrir seus 

interesses, selecionar  a cidade de destino segundo alguns critérios, baseados em seus gostos e 

preferências. Na segunda parte da FR1, a tarefa era de localizar a cidade de destino selecionada 

em um mapa. 

 Foram distribuídos 2 notebooks e um iPad para que a etapa de busca fosse realizada.  

Notamos grande entusiasmo com as descobertas de novos lugares, tão diferentes pela paisagem e 

pela cultura.  

 A aluna A2 se encantou com as paisagens do Marrocos; a  aluna A4 escolheu a França 

por seus aspectos históricos e culturais, buscando associar o trabalho à arte, "sua grande paixão".  

O sonho de imigração para o Canadá também aflorou no grupo (A3 e A5). A Bélgica (A1) na 

Europa, Porto Príncipe no Haiti (A6).  Esta diversidade  reflete a autonomia concedida às alunas, 

no momento de efetuar sua própria escolha a partir de sites pré-selecionados pela professora, 

sem a imposição de um único cenário/cidade para a realização do projeto. 

 No JBP do professor (Apêndice B), as orientações para a primeira parte da FR foram as 

seguintes: 
 

ü La première étape consiste d'accéder le moteur de recherche Google  sur un 
ordinateur ou un iPad et connaître quelques pays francophones à partir 
d'une liste de sites disponibilisée par l'enseignant. Ces sites ont pour thème 
les vacances, le voyage et le tourisme. Nous allons consacrer 30 minutes au 
déroulement de cette étape de recherche. 

ü Pendant la recherche, les élèves sont conseillés de copier et enregistrer 
leurs premières découvertes, telles que photos, images, plans. 

ü Ensuite, ils vont choisir la ville de destination.  
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 Nesta atividade  é importante  ressaltar as micro-tâches que o professor elabora em seu 

JBP para que as alunas possam concretizar a realização das tarefas específicas, como sublinhado 

acima.  A exposição aos sites de língua francesa, como indicados na FR 1 (Apêndice C), 

assegura a  imersão na língua e o "convite"  a fazer as descobertas. 

  O início da FR1 e o que deveriam fazer foram colocados da seguinte maneira: 

  

 Voilà! C'est parti! Notre voyage commence! Il est 
temps de mettre la main à la pâte et découvrir un pays 
francophone, où vous passerez les vacances de vos 
rêves. Pour vous aider, nous allons vous présenter 
quelques sites sur internet autour du thème voyage, 
tourisme et vacances. (FR1) 

 

 Accéder sur Google, les sites fournis pour la recherche: 
 
 Le Site des Offices de Tourisme: http://france.fr 
 https://www.location-francophone.com/blog/tourisme-francophone/ 
 http://www.vacancespratiques.com/30-destinations-pour-voyager-en-Francais_a14644.html 
 Le Guide du Routard:  http://routard.com 
 Le site des Offices de Tourisme: http://www.tourisme.fr   
 La Fédération des Auberges de Jeunesse: http://fuaj.org 
 

 Ao final da primeira parte desta FR1, as alunas registraram suas descobertas no Carnet 

de Bord, com as impressões despertadas pela atividade e alguns comentários. Este registro serviu 

como roteiro pessoal para que cada uma iniciasse a utilização dos aplicativos. 

 Nesta etapa, cada participante inaugurou seu mural no aplicativo Pinnic Lite, utilizando, 

assim, o tableau d'affichages para os primeiros registros de imagens, links e músicas.  A 

orientação na FR1 foi a seguinte: 

 
Ouvrez un nouveau document sur l'application Pinnic Lite!  
N'oubliez pas de vous identifier!  Ce document peut avoir votre 
prénom comme titre.  À partir de ce moment-là, vous pouvez 
attacher des photos, des images, des informations, des URL 
sélectionnées, que vous jugez être importantes pour la composition 
de votre livret de voyage plus tard. Vous allez travailler sur votre 
tableau d'affichages. Amusez-vous! Cherchez aussi une description 
de la ville! Localisez-la dans le monde! Dans quel continent est-
elle située? 
 

 

 Os primeiros registros no aplicativo Pinnic Lite  se concretizaram na tela do iPad, o que 

significou para as alunas aprender a fazer um print de tela, um novo recurso e uma nova 

descoberta no plano tecnológico. Os resultados obtidos demonstraram que as alunas aprenderam  

a utilizar o aplicativo, registrando suas fotos como podemos ver no exemplo abaixo: 
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Figura 8  - Print de tela do aplicativo Pinnic Lite (A2) 

 

 Outras descobertas de funcionalidades do Pinnic Lite foram feitas.  A aluna A4, por 

exemplo, conseguiu acessar seu perfil pessoal no Tumblr (uma plataforma de blogging) e levar 

este hiperlink para o aplicativo Pinnic Lite. Tal funcionalidade não havia sido prevista no JBP do 

professor. A aluna se serviu dessa possibilidade, mobilizando seus saberes prévios, 

aperfeiçoando o uso do recurso digital que estava conhecendo naquele momento. 

 Neste primeiro percurso, as atividades foram desenvolvidas individualmente.  Para 

algumas alunas, no entanto, respeitar o desenvolvimento da atividade por etapas demandou um 

certo esforço.  Demonstraram-se impacientes e com urgência para chegar à elaboração da tarefa 

final. Cumpre apontar também algumas dificuldades que surgiram com relação ao uso do 

aplicativo e do iPad,  por falta de familiaridade com os recursos tecnológicos. Estes momentos 

evidenciaram  interações entre as alunas, pois elas se mobilizaram a ajudar umas às outras  e a 

pesquisar a solução para as dificuldades encontradas. 

 As alunas A1, A2, A3 e A6 expressaram-se em português, enquanto  as alunas A4 e A5 

expressaram-se em francês.  As alunas A1 e A4 buscaram enriquecer a pesquisa, trazendo mais 

detalhes sobre os locais a serem visitados, enquanto que as demais foram bastante sucintas, 

conforme podemos verificar no quadro abaixo.  
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2e. semaine 

    FR 1 

1ère partie 

 

Application 

 
Consigne 

 
Je pars à la recherche!          (PE3) 
 Vous êtes prêts? On attaque! Suivez les 
étapes! 
(notes extraites du Carnet de Bord)  

 

Durée: 

50 

minutes 

 

Pinnic Lite 

 
Choisir et 

situer la ville 
de 

destination 
d'un voyage 

 
Ouvrir un 

tableau 
d'affichage 

chez 
l'application 

A 1 Belgica fica na Europa, Grand Place, Manneken Pis, 
Estação central conectada a frança através do Thalyss (trem 
bala). O francês é o idioma mais falado, fala-se Holandes e 
um pouco alemão. Bruxelas é uma cidade segura. Transporte 
mais usado é o trem. GOSTO DE TORTAS. 
A 2 Marrocos - Marrakech, Madagascar - Toliara, Suíça- 
Lower Valais. Marrocos - a língua oficial e Arabe, mas falam 
frances. 
A 3 Meu sonho é morar no Canadá, e Québec é uma 
província do Canadá, é um lugar maravilhoso e com custo de 
vida legal. 
A 4 Belgique...culture, il y a l'art, la musique (classique), 
littérature. Suisse, il y a le chocolat! il y a 180 musées dans le 
pays! C'est magnifique. Il y a variétés de fromage. J'adore! 
[...] Nestlé c'est suisse! [...] Arles - Patrimoine mondial de 
l'Humanité. Une ville avec (características) de le Moyen Age. 
Il y a un centre très ancien. Il y a en tant qu'espace naturel 
d'intérêt mondial, territoire oú la faune et la flore. Van Gogh, 
mais oui! 
A 5 Montréal - Ma voyage de rêve 
A 6 Haiti - América - Porto Príncipe - Achei intressante, um 
lugar diferente.. e é um lugar que eu gostaria de ir. 

Quadro 16 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE3  
  
 
 Na segunda parte desta FR1, o objetivo era de definir a cidade de destino e localizá-la em 

um mapa, identificando também o país e o continente. A expectativa por parte do professor era a 

de verificar se as alunas seriam capazes de usar corretamente as preposições antes dos nomes de 

países, cidades e continentes, conhecimentos já aprendidos nos dois estágios. 

 A orientação na FR1 foi a seguinte: 

   
   
 FR1 - 2ème partie: Ma destination est..... 
 
 1)     Ma destination est: 

Je pars dans quel continent?   _________________________________ 
Je pars dans quel pays?   _____________________________________ 
Je vais dans quelle ville? _____________________________________ 
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Répérez-la dans la carte du monde: 

 
 
2) Description succincte de la ville: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Figura 9 - Atividade da Feuille de route 1 

 

 Mais uma vez, podemos observar, no quadro abaixo, que as alunas A1, A2 e A3 

(estudantes do 2º estágio do curso)  escreveram na língua materna. Acessaram os sites em 

francês, compreenderam, retiraram as informações pertinentes, mas não puderam ainda 

reproduzir esses dados na LE. 

  As alunas A4, A5 e A6, por sua vez, do 3º estágio, já se sentiram mais confiantes para se 

expressarem na língua que estavam aprendendo, mobilizando conhecimentos já adquiridos.  Do 

ponto de vista da  aquisição linguística, com exceção da aluna A6, observamos que todas as 

alunas fizeram uso correto das preposições diante dos nomes de cidades, países e continentes. 

Desta forma, o conteúdo das unidades do livro didático foi aplicado adequadamente nas 

situações propostas.  
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No quadro abaixo, registramos a PE4 das alunas-participantes. 
2e. semaine 

    FR 1 
2e. partie 

 

Application 
 

      Consigne 

       

Ma destination est...        (PE4) 

 

Durée: 
50 minutes 

 

Pinnic 

Lite 

 

Repérer la 

ville dans le 

monde; 

 

Faire la 

description 

succincte de la 

ville. 

 

A1  En Europe, en Belgique, À Bruxelles. 
Bruxelas é a capital da Bélgica, com 1, 139 milhões 
de habitantes. Ela fica no continente Europeu. A 
língua mais falada é o francês, porém fala-se 
também o alemão e o holandês. 
A2 En Afrique, au Maroc, à Marrakesh. Marrakesh, 
conhecida como cidade vermelha E uma cidade 
antiga fundada em 1062. Muito bonita, e a 
linguagem falada e arabe e frances. 
A3 En Amérique du Nord, au Canada, à Québec. É 
a maior província do país, e é a 2ª cidade mais 
populosa do país e a Cidade de Québec é a mais 
antiga do Canadá. Elle est très belle. Dans cette 
ville il fait très froid! 
A4 Je vais en Europe. Je vais en França. Je vais à 
Arles! Arles est une ville d'art e d'histoire, 
"capitale"de la Camargue. C'est une ville très 
ancien avec characteristics de le Moyen Age. Il y a 
un grand préservation de la faune et flore. En l'êtê 
fait un temps agréable et en l'hiver fait très froid! 
A5 En America Nord, au Canada, à Montréal. 
Montreal c'est une ville très grande. Beacoup de 
parcs et musées. Elle est la deuxième plus populaire 
du Canada. 
A6 Un América, à Haiti, Porto Principe. Porto 
Principe c'est une ville très belle. 

Quadro 17 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE4 

 

 Do JBP do professor, é importante ressaltar as anotações referentes a alguns aspectos 

relacionados ao ritmo para a realização das tarefas, dificuldades técnicas (como salvar as 

imagens),  compartilhamento dos iPads e do computador. 

 Em relação a esta FR, podemos destacar alguns aspectos, como a autonomia das alunas-

participantes em navegar na Internet, tendo a possibilidade de fazer uma imersão na língua 

francesa, o que resultou na PE4. 

 
Semana 3 : Feuille de Route 2 
 
1ère partie: Choisir les dates d'un voyage pour trouver un vol aérien 
 
2ème partie: Visiter le site institutionnel de la ville francophone pour faire des découvertes 
 
  
 Esta terceira semana  de aplicação da pesquisa compreende a FR2. Esta nova etapa tem 

como objetivo levar as alunas a pesquisar um trajeto de viagem, descobrir e selecionar 

individualmente uma data e um voo em meio a várias possibilidades. As competências 

tecnológicas trabalhadas nesse momento recuperaram o que já aprenderam a fazer na semana 2, 
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em termos do uso adequado do Google.  A navegação na Internet é um dos elementos que 

possibilita às alunas a imersão na língua francesa, por meio da exploração de sites em francês.

 Para chegar a estas escolhas, as alunas passaram por várias micro-tâches. Iniciaram pelo 

site da  www.decolar.com, no qual puderam pesquisar as companhias aéreas que fazem o trajeto 

desejado, assim como avaliar as melhores opções para obter uma passagem aérea  de ida e volta 

na data desejada.  Observaram a existência dos fusos horários e a interferência dos mesmos para 

possíveis conexões nos aeroportos.  Em seguida, preencheram um modelo de um cartão de 

embarque, com a finalidade de registrar as principais informações a respeito da viagem.  

 

 
Figura 10 -  Modelo de um Cartão de Embarque 

 

 Para efetivar a tarefa, as alunas selecionaram as informações dos voos que ficaram 

registradas em um quadro na FR2.  

 

ALLER: 
 
PROVENANCE DÉPART HORAIRE DESTINATION ARRIVÉE HORAIRE 
      
      
 
RETOUR: 
 
PROVENANCE DÉPART HORAIRE DESTINATION ARRIVÉE HORAIRE 
      
      

Figura 11 - FR2 - Atividade desenvolvida 
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 O resultado desta etapa  foi considerado como a PE5,  na medida em que foi solicitado 

das alunas a compreensão do documento (modelo de Carte d'embarquement) e a transposição 

para o CB  no qual foram registradas suas escolhas, como demonstramos abaixo.  

 Um registro no CB de uma das alunas demonstra que houve envolvimento e motivação 

para a realização desta atividade: "Hoje através das pesquisas deu pra ter uma noção de como eu 

posso ir até Bruxelas, soubre o preço e o tempo de voo, aprendi sobre alguns lugares principais 

de lá."(sic A1) 

 
3e. semaine 
FR 2 
1ère partie 

 
Application/ 
Logiciel 

 
Consigne 
 

 
Voilà ma carte d'embarquement ...  (PE5) 

 
 
Durée: 
 
1h 40 

 
 

   
www. 

decolar.com 

 
 
Organiser le 
départ en avion 
pour un pays 
francophone. 
 
Indiquer le vol, 
la date et le 
trajet. 

A 1  Voyageur: Me S, M.  Vol JJ8070   
        Date: 26/07/16       Départ: 22:10  
        De: São Paulo (GRU)     À:  Frankfurt (FRA) 
 
A 2  Voyager: S.I. Vol TAP88   
        Date: 26/07/16      Depart 22h10   
        De: São Paulo (GRU)     Lisbone (LIS) 
 
A 3   Voyager: Me. C. B. Vol: UA4431  
        Date: 22/12/16    Depart: 9h00 
        De: New York C.  À: Québec (YQB) 
 
A 4   Carte d'embarquement  Boarding pass 
         M. R.K.     Vol   Alitalia 
         Date: le 03 jan    depart 17h15    
         de/from  SP-GRU     Rome- FCO   siege 335 
         Porte   K12   heure     17h15    class 4 
 
A 5  Carte d'embarquement /Boarding pass 
        M. D. B.      Vol UA                       
        date:  20/12  depart:  00:05   from SP-GRU  
         Porte K12       heure 00:05    sege  860 class 4 
          Embarquement    Washington IAD 
 
A 6    M. M. F.       Vol 104 
          Date: 19 dez.        Depart: 22:45 
          De: São Paulo      Á Atlanta 
                    

Quadro 18 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE5 

 

 Para a realização desta atividade consideramos que as alunas tiveram dificuldades,  pois 

algumas competências ainda não tinham sido desenvolvidas, por conta da faixa etária em que se 

encontram.  As buscas se tornaram mais prolongadas, e por conta disso, disponibilizamos, além 

dos dois iPad e do computador em uso na sala de aula, meu próprio telefone celular e, assim, ao 

invés de acessar o site da www.decolar.com, foi acessado também o aplicativo do site. A escolha 

do trajeto envolveu alguns conhecimentos prévios, como o entendimento do que significa o fuso 

horário para poder trabalhar com as questões relativas à duração dos voos e das  possíveis 
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conexões. Por outro lado, podemos considerar bastante positiva a aquisição de algumas 

competências como a identificação dos aeroportos por siglas e informações específicas do 

contexto. 

 Esta atividade demandou muito tempo e não conseguimos que todo o grupo 

desenvolvesse as tarefas.  O processo de seleção de imagens, vídeos e textos para inserir no 

aplicativo Pinnic Lite demandou igualmente muito tempo de uso dos iPad. Esta restrição,  

imposta por nosso contexto de trabalho, ao não podermos distribuir um iPad para cada aluno em 

sala de aula, implicou considerar as dificuldades de realização do projeto.   

 Porém, sob outra perspectiva,  foi  bastante compensador ver o entusiasmo com que 

construíam conhecimentos relativos à vida adulta.  

 No JBP do professor, registramos alguns comentários que ilustram as impressões das 

alunas: "... não vou nem a São Paulo! Nunca iria conhecer e usar um site como este!" (A3).  Ou 

então a interação em português entre as alunas A1 e A3: " - Em que dia você vai viajar? - Dia 

26/07. E você? ..." 

 A atividade, prevista para ser uma tarefa individual, assumiu um caráter mais interativo, 

pois as trocas, apesar de terem sido feitas em  português,  se efetuaram a todo o momento. Os  

comentários sobre o clima, a duração da viagem, os detalhes do fuso horário e as comparações 

sobre as cidades de destino foram alguns dos temas abordados. 

  A segunda etapa desta FR dá início à elaboração do programa da viagem. A pesquisa dos 

sites institucionais das cidades traz lugares a visitar e atividades culturais ou esportivas que 

podem ser realizadas numa viagem turística.  

 Nesta FR2 (Apêndice D), as atividades em francês a serem realizadas foram: 

 
 Cherchez le site institutionnel de la ville et découvrez ce qu'il y a 
à visiter. Quelles activités pourrait-on faire là-bas? 
 Dans la ville, il y a...... 
( ) un musée    / Lequel?  
(   ) un restaurant typique 
(   ) un théâtre 
(   ) un cinéma 
(   ) un jardin 
(   ) un pont 
(   ) une rivière 
(   ) une université 
(   ) un monument 
 
À ...................................., je peux aller ................................ 
Là-bas, je peux faire............................... (quelles activités?) 
.............................................................................................. 
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 Na FR2 foram  mobilizados os conhecimentos gramaticais previamente adquiridos por 

meio do livro didático, Le Mag'. As atividades criam circunstâncias para o  uso dos verbos partir 

e aller, regidos pela preposição "à".  As alunas deveriam saber utilizar a construção impessoal 

com o verbo y avoir, para descrever o que "há" na cidade,  construção esta  enfatizada em uma 

das atividades da FR. Da mesma forma, previu-se o uso do verbo faire + préposition de, quando 

este assume o sentido de "praticar" uma dada atividade esportiva ou cultural. Aqui se fez 

necessário retomar o uso da contração da preposição com os artigos definidos (de+le; de+les -

articles contractés). 

 Apenas a aluna A1 esteve ausente e não participou desta aula. 

 De forma geral, as alunas A2, A3, A4, A5 e A6  realizaram a atividade corretamente, 

com pouquíssimos erros gramaticais, principalmente com relação às exigências de domínio 

linguístico no que se refere aos verbos aller e faire.  A aluna A4, por sua vez,  teve uma 

participação diferenciada,  pois se lançou à produção escrita de forma mais livre, como podemos 

ver abaixo. Alguns problemas gramaticais ocorreram sem prejuízo da produção escrita (PE6). 

  O quadro abaixo é ilustrativo neste sentido. 
3e. 
semaine 
 
FR 2 
2e. partie 

 

Application 

Sites web 

 

Consigne 
 

 

À ..., je peux aller ...     (PE6) 
Là-bas, je peux faire ...       

 

Durée: 
 
1h 40 

 

• Pinnic Lite 

• Google 

• sites institutionnels 

 

 
Chercher le 

site 
instutionnel de 

la ville et 
découvrir ce 

qu'il y a à 
visiter dans ce 

lieu. 
 
 

Décrire les 
activités à 

faire pendant 
le voyage. 

A 1 ................................................. 

A 2 À Marrakech, je vais au jardin, a 
restaurant. 
Je faire de la marche, Je faire du golfe. 
A 3 À Québec, Je vais à l'université Laval - 
Institut Nordique, Je vais au cinéma. 
Je fais du velo dans le jardin. 
A 4 À Arles je peux aller au anfiteatro; au 
musée Réattu; à la Fondation Van Gogh; au 
cinéma et au théatre d'Arles; au Parc Naturel; 
visiter les quartiers anciens, comme: Méan et 
Roquette; à Médiathèque (il y a livres, DVDs, 
documents anciens, revues, etc) 
Là-bas je peux faire du vélo dans les jardins; 
refaire le parcours suivi par Van Gogh; je parler 
avec l'étudiants d'université d'Arles; je marcher 
dans les quartiers anciens, découvrir 
carathistiques du le Moyen Age, je vais lire 
dans médiathèque, au musée je vais passer le 
jouner; je vais egarder les films classics au 
cinéma. 
A 5 À Montréal, je peux aller au musée 
Biosphére, au théâtre Cirque du Soleil, au jardin 
botanique de Montreal, etc.  
Je peux faire du patin à roulette, je va marcher 
dans les parcs, faire du vélo etc 
A 6 À Haiti... 
Je peux faire du velo, faire de la marche. 

Quadro 19 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE6. 
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 A partir da quarta semana, inicia a produção. 

 

Semana 4 -  

Feuille de Route 3:  "Ma première journée de vacances" 

 

 Esta quarta semana de aplicação da pesquisa compreende as orientações feitas no  

Journal de bord do professor - JBP (Apêndice E)  e a Feuille de route - FR3 (Apêndice F). 

 O objetivo desta etapa é reunir as descobertas realizadas nas etapas anteriores, registradas 

no Carnet de bord e no aplicativo Pinnic Lite, para iniciar a produção escrita PE7 -  descrição do 

primeiro dia de férias na cidade de destino selecionada por cada uma das alunas. Consideramos 

esta etapa como um exercício de produção escrita,  preparatório ao Récit de voyage, tarefa final 

do projeto.   

 O aplicativo utilizado nesta atividade é o Trip Diary.   

 

  JBP - semana 4 (apêndice E) 
Objectifs de l'enseignant:Faire décrire toute une première 
journée de vacances dans la ville de destination, faire 
raconter, faire réfléchir aux moments de la journée, faire 
choisir des activités. 
 
 

 A introdução do novo aplicativo - Trip Diary - trouxe às alunas um desafio na medida em 

que para realizar a PE7 elas devem seguir o roteiro que definiram na FR 0, tendo que mobilizar, 

em francês,  os conhecimentos na língua para o início da narrativa do diário. Além do que já 

haviam registrado nas etapas anteriores, com o Trip Diary,  poderiam acrescentar ao texto  

quantos detalhes desejassem. Outro aplicativo utilizado nesta etapa foi o Pinterest. Neste banco 

de imagens e fotos, poderiam acessar o arquivo intitulado STYLE com o objetivo de escolher um 

estilo de roupas que lhes agradasse e que estivesse de acordo ao cenário da narrativa. 

Ampliaram-se, assim, os elementos lexicais, agregando o vocabulário das vestimentas,  em 

língua francesa. 

 Para orientar este trabalho, na FR3, apresentei um texto de abertura da atividade,  

retomando o que já fizeram: 

 

   FR 3 - Apêndice F 
Que de découvertes nous avons faites pendant ces derniers 
rendez-vous! Formidable! Vous avez affiché des images, des 
photos, des liens de chansons sur le tableau d'affichages de 



	 108	
l'application Pinnic Lite. Votre Carnet de Bord aussi, il est 
plein d'informations sur les recherches. 
Pour cette nouvelle étape, nous allons nous servir d'une 
nouvelle application:  Trip Diary.  Et pourquoi nous sera-t-
elle utile? Là, nous allons enregistrer une toute première 
journée de vacances dans la ville de destination. Nous 
devons respecter les moments de la journée pour choisir les 
activités convenables. Le matin, le petit-déjeuner ... le soir, 
le dîner et ainsi de suite. 
Le Carnet de Bord va nous aider à réaliser cette étape. 
 

 Além disso, na FR 3,  formulei questões dirigidas às alunas, para orientar a PE7, 

considerando diferentes aspectos ilustrativos da narrativa: a paisagem, o clima, a vestimenta, os 

lugares, entre outros para a composição do texto.  Observar a temperatura, por exemplo, 

interferiria na escolha das roupas adequadas à estação, para que pudessem sair às ruas, fazer as 

descobertas e trazer as suas emoções ao texto narrativo.  

 

    

   FR3 - Apêndice F 

 
Voilà quelques questions pour vous orienter: 
 
1. Vous vous réveillez tôt. Regardez par la fênetre. Quel 
paysage voyez-vous? 
 
2. Quel temps fait-il ? Servez-vous des émoticons, des images, 
si possible! Ils peuvent illustrer votre rapport. 
 
3.  Et comment vous habillez-vous? Il fait chaud? Il fait froid? 
Que trouvez-vous dans votre valise?  Servez-vous de 
l'application Pinterest  si vous voulez choisir votre toilette. 
Là, vous trouverez le vocabulaire des vêtements en français, si 
bien qu'un archive intitulé STYLE, où vous pourrez choisir 
une tenue qui vous plaît. 
 
4. Où allez-vous?  Sélectionnez un ou plusieurs lieux que vous 
avez affichés sur le tableau du Pinnic Lite. Vous avez toute 
une journée dans la ville! 
 
5. Faites-vous des découvertes? Que se passe-t-il? 
 
8. Vous amusez-vous? Quelles sont vos impressions à la fin 
de cette journée?  
 

 
 Outras orientações foram dadas às alunas para a PE7: título, texto em primeira pessoa, 

utilização do vocabulário inserido no preenchimento das FR anteriores,  tempo verbal de 
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descrição do primeiro dia férias, Presente do Indicativo, utilização de imagens registradas no 

Pinnic Lite  e elementos complementares inseridos no CB de cada aluna.  

 Com o objetivo de incentivar e motivar as alunas para a PE7, inseri na FR3 a seguinte 

mensagem: "Enrichissez vos commentaires! Si vous racontez les détails, ça nous fera grand 

plaisir!" 

 Para a realização desta atividade,  o CB foi utilizado,  devido à nossa preocupação com o 

tempo que cada uma levaria para elaborar sua produção diretamente no aplicativo Trip Diary.  

Deste modo, todas as participantes poderiam iniciar seus textos, construindo, primeiramente,  um 

texto narrativo no CB para, depois, de posse de um dos iPad (destaque nosso), agilizar o 

processo de elaboração da tarefa. 

 Em se tratando de produções inseridas diretamente no Trip Diary, com texto e imagens, 

no quadro abaixo,  colocamos as duas atividades previstas,  com as orientações do que deveriam 

fazer, para depois,  apresentar as PE7 de cada aluna (print das telas do iPad). 

 

  
4e. semaine 
    FR 3 

Application Consigne 
 

Ma première journée de vacances 

                     (PE7) 

 

Activité 1 

   

Trip Diary 

Pinterest 

Enregistrer la 
première journée 
de vacances sur 
le journal de 
voyage 

  
 
Obs: Na PE7, as alunas devem mobilizar 
os conhecimentos linguísticos em francês 
para a realização do texto, assim como 
utilizar o vocabulário específico 
registrado nas etapas anteriores nos 
aplicativos . 

 

Activité 2 

   

Pinnic Lite 

Utiliser le 
tableau 
d'affichages pour 
identifier cette 
journée, avec 
une image ou un 
symbole 

Quadro 20 - Quadro descritivo da Produção Escrita PE7  

 

 No que se refere às produções escritas das alunas18, para melhor compreender o que elas 

fizeram e como vamos organizar os dados, apresentamos após a inserção do print da tela do Trip 

Diary de cada aluna, um quadro síntese de cada produção, no qual ressaltamos os elementos da 

produção escrita dos textos produzidos.  

																																																								
18 Não apresentamos a produção da aluna A3, que esteve ausente nas aulas destinadas a esta etapa da pesquisa. 



	 110	

 
Produção escrita  da A1 no aplicativo Trip Diary (Anexo 2) 

  

 Da produção escrita PE 7, podemos destacar o que segue no quadro abaixo: 

 

 

Tarefa Características da PE 7 - Aluna A1 (2º estágio) 

PE 7 - 

Descrever o 

primeiro dia 

de férias 

Título: Ma premier jour au Bruxelles - uso incorreto do adjetivo possessivo e da 
preposição que antecede o nome da cidade. 
Adequação aos seguintes aspectos: texto em 1ª pessoa do singular, vocabulário, 
imagens, tempo verbal do texto.  
Palavras e expressões novas: "Je connais un couple de chinois."; "un jour 
nuageux";  uso do verbo pouvoir; o vocabulário de roupas (jogging, T-shirt, 
ballerines) extraído do aplicativo Pinterest. 
Conteúdos do Le Mag'1: uso dos verbos pronominais no Presente do Indicativo, 
verbo aller. 

Quadro 21 -  Observações do professor da PE7  da  Aluna-participante A1 

 

 Ressaltamos, neste momento, a observação feita pela Aluna A2: 

 
Bom na aula de hoje aprendi muito! Fizemos um texto em francês, o qual me ajudou a 
conhecer muitas palavras novas. Comentamos como progredimos através do projeto, 
como aprendemos coisas além do que o nosso estágio poderia fornecer. (Aluna A1) 
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Produção escrita  da A2 no aplicativo Trip Diary  (Anexo 3) 

 

 Da produção escrita PE 7, podemos destacar o que segue no quadro abaixo: 

 

Tarefa Características da PE 7 - Aluna A2 (2º estágio) 

PE 7 - 

Descrever o 

primeiro dia 

de férias 

Título: Mon voyage - uso correto do adjetivo possessivo e do substantivo  
A aluna inseriu apenas as imagens e os outros itens não foram desenvolvidos. 
  

Quadro 22 - Observações do professor da PE7  da  Aluna-participante A2 
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Produção escrita  da A4 no aplicativo Trip Diary (Anexo 4) 

 

 Da produção escrita PE 7, podemos destacar o que segue no quadro abaixo: 

 

Tarefa Características da PE 7 - Aluna A4 (3º estágio) 

PE 7 - 

Descrever o 

primeiro dia 

de férias 

Título: Ma première journée - uso correto do adjetivo possessivo e do substantivo  
Adequação aos seguintes aspectos: Texto em 1ª pessoa, utilização do vocabulário 
inserido nas FR, tempo verbal do texto, imagens, dados complementares inseridos no 
CB.  
Palavras e expressões novas: vocabulário de roupas e acessórios (un chapeau, une 
jupe fleurie, une blouse rouge, des lunettes solaires, les bottes noires, un sac, un 
collier) 
Conteúdos do Le Mag'2: uso do verbo pronominal no Presente do Indicativo para 
expressar ações habituais,  preposições (jusque, dans le centre-ville), uso de adjetivos 
(célèbre, délicieux), uso do Imperativo (Regarde!).  

Quadro 23 -  Observações do professor da PE7  da  Aluna-participante A4 

 

 É necessário acrescentar este comentário da A4 sobre esta  atividade: 

 
Aujourd'hui je recherche les images pour ma première journée à Arles; les 
vetements, le chemin ... pour découvrir un peu de la ville. (Aluna A4) 
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Produção escrita  da A5 no aplicativo Trip Diary (Anexo 5) 

 

Da produção escrita PE 7, podemos destacar o que segue no quadro abaixo: 

 

Tarefa Características da PE 7 - Aluna A5 (3º estágio) 

PE 7 - 

Descrever o 

primeiro dia 

de férias 

Título: Première journée - uso correto do adjetivo possessivo e do substantivo  
Adequação aos seguintes aspectos:  produz o texto em 1ª pessoa, utiliza o 
vocabulário desenvolvido nas FR, tempo verbal do texto, imagens (apenas uma). 
Palavras e expressões novas: vocabulário de roupas (le manteau, le bonnet et les 
bottes) 
Conteúdos do Le Mag'2: uso do verbo pronominal no Presente do Indicativo 

Quadro  24 - Observações do professor da PE7  da  Aluna-participante A5 



	 114	

 
Produção escrita da A6 no aplicativo Trip Diary (Anexo 6) 

 

 Da produção escrita PE 7, podemos destacar o que segue no quadro abaixo: 

 

Tarefa Características da PE 7 - Aluna A6 (3º estágio) 

PE 7 - 

Descrever o 

primeiro dia 

de férias 

Título: Mon voyage - uso correto do adjetivo possessivo e do substantivo  
Adequação aos seguintes aspectos:  produz o texto em 1ª pessoa, utilizar o 
vocabulário desenvolvido nas FR, tempo verbal do texto, imagens (apenas uma). 
Palavras e expressões novas: vocabulário de roupas (un short, un tee-shirt, des 
baskets),  expressão "Jái très sommeil". 
Conteúdos do Le Mag'2: uso do verbo pronominal no Presente do Indicativo, 
preposições de lugar.  

Quadro 25- Observações do professor da PE7  da  Aluna-participante A6 

 

  

Semana 5  - La production du Livret de Voyage (LV) 

 

  Esta quinta semana de aplicação da pesquisa compreende as orientações presentes no 

Journal de bord do professor - JBP (Apêndice G).  

 O objetivo desta etapa, descrito no JBP, é o que segue abaixo: 
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   JBP - Apêndice G 

Objectifs:  Discuter avec les élèves les étapes d'une 
Narration pour la création d'un Récit de Voyage (ou seja, a 
criação da narrativa) 

   

Para tornar mais claro para as alunas o que deveriam fazer na tarefa de produção escrita 

Livret de voyage (PE8), no aplicativo Book Creator, retomei o detalhamento das etapas que 

compunham o "Projet: Mon Livret de voyage", destacando que se tratou de um percurso do qual 

elas já haviam realizado uma grande parte. Lembramos que todas as etapas anteriores foram 

registradas e que nesse momento, as alunas deveriam trazer para o Book Creator o que já haviam 

produzido, acrescentando novos elementos. Ao reunir todas as produções e imagens, as alunas 

deveriam perceber que o produto final se assemelharia ao Livret de voyage de cada uma, ou seja, 

uma narrativa personalizada, individual que representasse virtualmente um livret, com todas as 

marcas de criatividade presentes em todo o projeto. 

 Assim, utilizando o aplicativo Padlet, apresentei  a figura abaixo: 

 

           
Figura  12 - Etapas da construção da narrativa (La Narration) 

 

 

 Esta retomada foi necessária e confirmada pelo depoimento da aluna A5: “Estou com 

dificuldades em organizar os dados coletados para poder formular minha escrita final. Mas 

reconheço que a construção por etapas me ajudou muito.” 

 Com relação ao aplicativo Book Creator, cada aluna realizou os seguintes procedimentos 

específicos para iniciar o trabalho final (PE8): 
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• Abrir um documento; 

• Buscar nos registros anteriores, no repertório de  aplicativos utilizados durante 

o projeto, o que inseririam  nas páginas do  livret no Book Creator; 

• Criar uma capa para o Livret; 

• Escolher a orientação das páginas (paisagem ou retrato); 

• Escolher as fontes e  as cores dos textos; 

• Inserir  os textos e as  imagens. 

É importante ressaltar que nesta semana, as alunas puderam respeitar seus ritmos de 

produção, que estive atenta às dificuldades de cada uma, dando-lhes todo o suporte necessário 

para a conclusão do Livret de Voyage. 

No JBP do professor, as observações anotadas referentes a esta semana foram as 

seguintes: 

• Esclarecimentos de dúvidas quanto a expressões em francês, por exemplo, a 

diferença de uso dos advérbios  "très" e  beaucoup". 

• Atendimento individual para as alunas de 2º estágio, por exemplo, que 

preferiram escrever o texto em português no CB, para depois passá-lo ao 

francês no livret. 

• Auxílio para ajudá-las na organização dos dados. 

• Controle do uso dos iPad, na medida em que havia somente dois para que as 

seis alunas compartilhassem, o que determinou um maior tempo para a 

finalização desta etapa. 

  As produções, neste momento, encontram-se em fase de elaboração e, portanto, faremos 

a apresentação da produção escrita PE8  das alunas-participantes no decorrer da semana 

subsequente.  

  

  

 Semana 6 : 

 Finalisation du "Projet: Mon livret de voyage" 

 Ma petite valise en français 

  

  Esta sexta e última semana de aplicação da pesquisa compreende a finalização do LV e a 

construção das capas dos livros digitais. A orientação foi de que elaborassem a capa ao final da 

atividade, para que pudessem reunir as impressões  e os traços afetivos criados durante esta 

viagem imaginária. 
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  No acompanhamento individual de cada aluna, foi possível observar a diferença de 

ritmos, como já mencionamos, o que ocasionou que uma das alunas, a aluna A4, do estágio 3,  

pudesse  descobrir novas funcionalidades do aplicativo, uma vez que terminou seu livret bem 

antes das outras. Ela descobriu que no Book Creator era possível realizar a gravação de um áudio 

e para testar o aplicativo, gravou o seu livret, o que lhe trouxe muita satisfação, como resultado 

final de sua participação no projeto.  

  No que se refere às produções finais do "Projet: Mon livret de voyage" (PE8), 

agrupamos, para fins de apresentação,  algumas etapas da produção no aplicativo Book Creator,  

correspondentes entre si. As produções finais PE8 de todas as alunas-participantes podem ser 

encontradas nos anexos desta dissertação. 

  Cada LV contou com a seguinte apresentação: 

ü uma capa ilustrada, contendo o título do Livret; 

ü uma introdução, onde se verifica a aplicação dos resultados obtidos nas produções 

escritas PE2, PE3, PE4, PE5; 

ü o desenvolvimento da história - momento que se inicia com a experiência da produção 

escrita PE6  Ma première journée de vacances e se desenvolve com todo o outro 

repertório criado por cada uma das  alunas-participantes nas sucessivas etapas de 

aplicação da pesquisa;  

ü uma finalização, que corresponde ao término da viagem imaginária, considerando-se as 

impressões e os traços afetivos que foram suscitados em cada uma delas. 

  

  Damos início pela apresentação das capas do LV, que chamaremos de 

Couvertures, como vemos abaixo: 

   

  
  

  Figura 13 - Couverture du Livret  (A1)  Figura 16 - Couverture du Livret (A4) 
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  Figura 14 - Couverture du Livret (A2)  Figura 17   -  Couverture du Livret  (A5) 

  

                        
Figura 15 - Couverture du Livret  (A3)                     Figura  18 - Couverture du Livret (A6) 

  

  Para a criação das capas nenhum tipo de orientação do professor estava prevista, ou seja, 

apresentam a criatividade e a expressividade de cada aluna. Podemos observar que as capas 

retomaram o tema do livret e que quatro das alunas incluíram elementos que foram elaborados 

com as Feuilles de route. 

  Na sequência, apresentamos as duas primeiras páginas do Livret de voyage. Em todas as 

produções podemos observar a inserção de imagens e textos, que identificam a cidade de destino 

e o meio de transporte utilizado, segundo as etapas desenvolvidas nas FR anteriores. 
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Figura 19 - Produção final PE 8 (A1) - Mon livret de voyage (I) 

 

 

 
Figura 20  - Produção Final PE8 (A2) - Mon livret de voyage (I) 

 
* Para melhor compreensão do texto, que tem sua nitidez comprometida pelo número e tipo de fonte escolhidos, 
procedemos à transcrição do mesmo logo abaixo: 
 (1) Je pars de Sao Paulo dix heures jour vingt-six avec les parents je passe dix heures dans avions et 
quand il est midi j'arrivée à Lisbonne, nous allons à l'hôtel, et nous allons la ville. 
  (2)Le 28 juillet nous prenons le vol pour Marakeck qui est très rapide! Nous arrivons à Marrakech et nous 
allons à un restaurant et  nous allons à l'hôtel, parce que le voyage est fatigant. 
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Figura 21  - Produção Final PE8 (A3) - Mon livret de voyage (I) 

 
* Para melhor compreensão do texto, que tem sua nitidez comprometida pelo número e tipo de fonte escolhidos, 
procedemos à transcrição do mesmo logo abaixo: 
 (1)J'arrivé au québec, je quitte l'aeroport et je prends le metro. Lem métro est très bom. Beaucoup mieux 
qu'au Brésil. Je commerce à aime ici! 
 (2)La journée commence avec l'air froid. Je sens que je suis en Alaska. La ville est toute blanche, en'ya 
pasde couleurs ici. Où sont les couleurs? Gelent. 
 
 
 

 
Figura 22 - Produção Final PE8 (A4) - Mon livret de voyage (I) 
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Figura 23 - Produção Final PE8 (A5) - Mon livret de voyage (I) 

 

 

 
Figura 24 - Produção Final PE8 (A6) - Mon livret de voyage (I) 

 

 

 Para ilustrar o desenvolvimento da produção escrita, selecionamos um segundo momento, com 

mais duas páginas do Livret de cada uma das alunas-participantes, que apresentamos na sequência: 
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Figura 25 - Produção Final PE8 (A1) - Mon livret de voyage (II) 

 
* Para melhor compreensão do texto, que tem sua nitidez comprometida pelo número e tipo de fonte escolhidos, 
procedemos à transcrição do mesmo logo abaixo: 
  (1) Je connais l'Atomium c'est une grande sculpture fantastique! Il est plus surprenant que j'imagine a un 
escalier qui vai lier une tube à l'autre. J'achete un porte-clés avec un mini Atomium pour un ami. 
 
 

 
Figura 26 - Produção Final PE8 (A2) - Mon livret de voyage (II) 

 
* Para melhor compreensão do texto, que tem sua nitidez comprometida pelo número e tipo de fonte escolhidos, 
procedemos à transcrição do mesmo logo abaixo: 
    (1) Nous mangeons dans un bon restaurant et la nourriturer est très bonne, même si île est différent. 
    (2) Chaque jour il ta endroit pour connaître nous allons au palais bahia, m ajorelle le jardin qui est 
merveilleux!  Las mosquée cutubia... 
J'adoré un endroits: le musée Marrakech et je ne peux pas oublier qubla almoravide, une galerie d'Arte. 
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Figura 27 - Produção Final PE8 (A3) - Mon livret de voyage (II) 

 
 
* Para melhor compreensão do texto, que tem sua nitidez comprometida pelo número e tipo de fonte escolhidos, 
procedemos à transcrição do mesmo logo abaixo: 
  (1) Je vais visiter l'Universite Laval, elle a un sutème bilingue, c'est-à-dire, l'anglais et le français c'est 
l'un des m eilleurs collèges de tout Quebéc. Uhr rêve d'etudier là-bas. 
 (2) aujourd'hui je vais au musée de la civilisation est exposer La colonie Retrouvée, il est étonnant! Je me 
rends compte que la art est dévaluée puis de la internet. Nous avons besoin valoriser plus a notre art e culture. 
 
 

 
Figura 28 - Produção Final PE8 (A4) - Mon livret de voyage (II) 

  
 
 



	 124	

 
Figura 29 - Produção Final PE6 (A5) - Mon livret de voyage (II) 

 
 
 
 

 
 

Figura 30 - Produção Final PE6 (A6) - Mon livret de voyage (II) 
 

 

FR 5 – “Ma petite valise de mots en français” 

 

 A FR5 foi elaborada em um momento em que as alunas já haviam feito todas as 

produções. Para finalizar o projeto, utilizamos uma ficha na qual cada aluna preparou uma valise 

de mots (FR5), uma pequena mala de palavras em francês, recheada de vocabulário novo, que 

foi surgindo na medida em que avançavam nas atividades do projeto.  Apresentamos, assim, a 

FR5 como a produção escrita PE7, realizada depois da elaboração da produção escrita PE6, o 

produto final do "Projet: Mon livret de voyage", como um instrumento de avaliação. 

 Para realizar esta tarefa propusemos que, primeiramente, cada aluna listasse em seu CB, 

as palavras que haviam aprendido durante o projeto. Este glossário constituiu mais um dos 



	 125	
elementos que concretizou o trabalho das alunas e preparou, em um segundo momento, a 

reflexão sobre o que realizaram.  

 Em se tratando de uma reflexão cujo objetivo era o de dar voz às alunas,  foi aberta a 

possibilidade do texto ser redigido em português. Somente a aluna A4 o fez em francês. 

 

 

MA PETITE VALISE EN FRANÇAIS 
 

 
	

 Parabéns a todas! Vocês realmente fizeram um lindo trabalho. Viajaram por 
toda a parte, conheceram diferentes países e registraram esta experiência em um 
Carnet de Bord e em um Livret de voyage virtual. Fizeram, obviamente, muitas 
pesquisas. Conheceram, assim, novas palavras em francês. Neste momento, 
proponho que elaborem no Carnet de Bord de vocês uma lista com "novas 
palavras" em francês, que vocês aprenderam ao longo das aulas destas últimas 
semanas. Gostaria de descobrir com vocês se esta lista será pequena ou recheada de 
novas palavras. 
 Trago para vocês uma bela mala aqui acima! Podem me dizer o que vocês 
trazem dentro desta bela bagagem da viagem de vocês pelo mundo da língua 
francesa? Será que ela está recheada de novos conhecimentos? Contem-me sobre 
isso! 

 
Figura 31 - Atividade da Feuille de Route 5 "Ma petite valise en français" 

 
 
 
 Apresentamos em seguida, os comentários das alunas referentes ao "Projet: Mon Livret 

de voyage". 
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FR5 – Ma petite valise en français 
 

Aluna                                      Comentários 
 

A1 

Este trabalho foi um ótimo meio de aprendizagem, pois além de 
conhecermos novas palavras, conhecemos também uma nova cultura. 
Aprendemos mais coisas que o esperado. Já começamos a aprnder as 
peças de roupas. Estou cada vez mais apaixonada pela língua francesa! 
Com toda a sua elegância e fineza. Ter a oportunidade de conhecer sobre 
a Bélgica foi incrível. Estou cada vez mais apaixonada pela cidade, pelos 
monumentos, pela comida. Que viagem maravilhosa! 

 

A2 

Eu apredi muitas coisas novas principalmente palavras e curiosidade 
sobre o país que eu escolhi. Também aprendi como falar da minha 
vestimenta, quando eu acordo, quando vou tomar cafe, almoça ou jantar, 
quando vou visitar algum lugar, quando vou fazer algum esporte ou 
algum lazer, como falar do tempo se estiver calor ou frio. 

 

A3 

Eu aprendi palavras que eu não ia saber em uma aula de francês. Me fez 
treinar mais a minha escrita em francês, hoje posso dizer que estou mais 
confiante do que antes. Eu ainda tenho uma dificuldade de conjugar 
verbos mas pode-se dizer que estou muito melhor do que antes e que isso 
é apenas uma questão de pratica. Não aprendi só a lingua, mas também 
coisas que vou levar para a vida, como comprar uma passagem e como 
organizar uma viagem etc. Este trabalho foi muito importante para mim, 
e espero que daqui alguns anos eu espero cada vez melhorar no francês e 
ser fluente e também visitar Quebec.  

 

A4 

Le travail (me proporcionou) un avance au mon vocabulaire! J'aime le 
français et je connais plus quant celà c'est merveilleux. Connaître pays 
differénts et tes mœeurs, comme au "concours de la Francophonie", qui 
je découvre nouveaux mots, une experience unique, je travail avec 
"canson" et beaucoup d'images, d'expressions et mais oui, créativité. 
Mon voyage à Arles  c'est très beau... Je veux realisé un jour. Cette part 
c'est un peu plus (elaborada) pour moi; j'ais sang artistique et le travail 
artisanale, fait à la main, c'est très facile!  Mais, la expérience avec les 
applications (foi) super. Le monde technologique c'est vaste aussi et avec 
beaucoup de informations.  
Les deux projets (foram) très importants, le rêve de voyager et connaître 
le monde augmenté (ainda mais). 

 

A5 

Desde o começo do projeto eu achei que seria muito interessante 
trabalhar com a viagem dos nossos sonhos já que eu pretendo conhecer 
vários países quando eu tiver oportunidade. A ideia de criar uma 
narrativa em francês foi um pouco assustador e me fez pensar se eu 
realmente conseguiria. Com o passar do projeto as ideias acabaram 
fluindo e quando me percebi já estava feito. Dar inicio para algo que 
achamos que não somos capazes e no enxergar que somos capazes basta 
nós nos esforçarmos e é completamente gratificante.  
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A6 

Achei que foi mais legal e interessante fazer o livret usando a tecnologia, 
fazendo pesquisa sobre o lugar escolhido, do que faze-lo manualmente. 
O que mais me empolgou para fazer o livro no iPad foi ter que procurar o 
voo, o horário, o hotel usando o decolar. com, pois nunca achei que faria 
e usaria isso para planejar uma viagem. No começo do trabalho estava 
meio desanimada para fazer o livro. Achei que deu para eu evoluir um 
pouco na escrita de um texto. Conheci palavras e verbos novos. Adorei 
usar o Pinterest para definir o que íamos usar na viagem. Acho que 
fazendo o livro e as pesquisas usando o iPad e a tecnologia foi muito 
mais fácil de montarmos o nosso livro. 

Quadro 26  -  Quadro dos comentários das alunas sobre o "Projet: Mon livret de voyage" 

 

 Dos comentários acima, podemos destacar que o projeto contribuiu para a aquisição 

lexical,  os conhecimentos adquiridos sobre a cultura de cada cidade/país escolhido, o 

aprendizado da língua, a realização das tarefas com uso de tecnologia, as competências de busca 

de informação na Internet.  

 A aluna A4, a única que escreveu em francês, ressalta igualmente os elementos acima, 

destacando a criatividade do projeto, o uso de tecnologia para aprender a língua, relacionando as 

atividades com seu perfil mais voltado para a arte.  

 Em geral, as alunas-participantes da pesquisa avaliaram o projeto positivamente. 

 Ao observamos os comentários de nossas alunas, no entanto, notamos que os ganhos 

afetivos estavam nitidamente marcados: "estou cada vez mais apaixonada pela língua francesa". 

Ou então, ficou evidente o fortalecimento do vínculo com a língua, do desejo de aprender 

("espero cada vez melhorar no francês e ser fluente..."), tão esperados desta relação no processo 

de ensinar e aprender uma LE.   

 No próximo capítulo, passaremos para a análise dos dados, à luz das questões de pesquisa 

e da triangulação dos resultados obtidos. 
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	 	 	 CAPÍTULO  3 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 O presente capítulo trata da análise dos dados referentes ao desenvolvimento 

da pesquisa sobre a produção escrita em língua francesa mediada pelas TIC  de alunas 

de um Centro de Estudo de Línguas  do estado de São Paulo. 

 Para a realização da pesquisa foi desenvolvido o "Projet: Mon livret de 

voyage"  cujo objetivo foi o de desenvolver a produção escrita em língua francesa em 

narrativas com o uso de aplicativos  storytelling  específicos para iPad.  

 A análise dos dados será feita buscando responder às questões de pesquisa que 

retomamos a seguir: 

 

1. Em que medida as TIC e as orientações dadas pelo professor contribuíram para a 

produção dos alunos?  

2. Em que medida as competências linguísticas presentes em cada uma das unidades 

dos dois volumes do LD (Le Mag'1 e Le Mag'2) contribuíram para a realização 

das tarefas?  

3. Em que medida o uso dos recursos digitais, mais especificamente o uso de 

aplicativos para tabletes, contribuiu para a execução das tarefas? 

   

 O Livret de voyage, um livro digital construído no aplicativo storytelling Book 

Creator, reuniu todas as produções escritas realizadas durante a nossa pesquisa. A 

elaboração do Livret de voyage, como tarefa final, dentro do "Projet: Mon livret de 

voyage",  buscou alinhar os conhecimentos adquiridos das alunas-participantes nas 

aulas de francês,  em seus níveis anteriores e nos níveis atuais correspondentes.  Os 

objetivos comunicativos e linguísticos do livro didático foram considerados, pois 

foram mobilizados na execução de todas as atividades. Esta produção escrita final 

permitiu que o projeto fosse realizado dentro de uma sala multisseriada, considerando 

as particularidades de cada nível, mas também valorizando o que poderiam mobilizar 

e aprender por meio das buscas dirigidas pela Internet e da utilização dos aplicativos, 

dentro da macro-competência do narrar.  

 Foram realizadas um total de 9 (nove) produções escritas (PE), apresentando 

particularidades que foram descritas na seção anterior. Em cada uma das PE foram 
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utilizados recursos digitais, mas como nossa pesquisa se baseou no uso dos 

aplicativos storytelling para tabletes, nossa análise será feita considerando as PE que 

tiveram nesses aplicativos a base para a realização das tarefas. 

 Estabelecemos, desta forma,   três categorias que foram definidas a partir da 

identificação dos elementos que se relacionam diretamente com todas as etapas do 

"Projet: Mon livret de voyage":  a produção escrita em língua francesa nos aplicativos 

storytelling,  a mediação do professor e a produção escrita das alunas-participantes e 

as produções escritas. 

 

 3.1. A produção escrita em língua francesa nos aplicativos storytelling 

  

 Os adolescentes do mundo atual, também denominados de "nativos digitais", 

sentem uma atração muito natural pelo uso das tecnologias. O uso de celulares, de 

recursos digitais em computadores e tabletes, por exemplo, tem aumentado 

constantemente e estes aparelhos tecnológicos fazem parte  da vida cotidiana desses 

jovens,  nos mais variados setores.  Esta realidade trouxe à pesquisa um aspecto 

bastante positivo e inovador para as alunas-participantes, pois as atividades mediadas 

pelas tecnologias permitiram que, dentro do espaço da sala de aula, elas  pudessem 

conhecer e explorar os recursos  que os aplicativos para tabletes poderiam trazer para 

a aprendizagem da língua francesa.  

 O "Projet: Mon livre de voyage" contou, desta forma, com a adesão das 

alunas-participantes e a proposta de elaborar um LV, ao final, representou um desafio 

pelo aspecto inovador da tarefa,  recebido com grande motivação. Isto pôde ser 

observado desde a apresentação do projeto, pelas manifestações positivas de 

descoberta dos aplicativos e do seu uso para a aprendizagem do francês. As 

expressões positivas: "facile", "très facile", "super", "magnifique", foram formuladas 

pelas alunas-participantes e asseguraram ao professor-pesquisador que a adesão ao 

projeto ocorreria, como pudemos observar pelos resultados obtidos nas PE e no 

comentário da aluna A5, registrado no seu CB (anexo 37): "...utilizando essa 

tecnologia para fazer o livro, me deu um empolgação para fazer". 

Um segundo aspecto diz respeito às condições para o desenvolvimento da 

pesquisa. No CEL não havia uma estrutura compatível com as necessidades do 

trabalho. O fator limitante da disponibilidade de dois iPad poderia ter inviabilizado o 

projeto. Mas isso não ocorreu. É necessário ressaltar que esta limitação exigiu muito 
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da parte do professor-pesquisador, pois o gerenciamento do uso dos iPad, associado 

ao ritmo de cada aluna-participante foram fatores que estiveram sempre presentes.  

Há que se considerar também que os limites impostos pelo Programa dos 

CEL, organização em salas multisseriadas, poderia determinar uma grande 

dificuldade para a realização da pesquisa. O que constatamos, no entanto, é que o 

projeto pedagógico “Mon livret de voyage” permitiu que as alunas-participantes 

fossem progressivamente mobilizando e integrando novos conhecimentos, além de se 

aperfeiçoarem no uso das TIC. O projeto apresentou, portanto, uma característica 

coletiva e individual, com as marcas de subjetividade e autoria de cada uma das 

alunas-participantes. Estas subjetividade e autoria foram construídas, inicialmente,  

pela orientação dada para as tarefas de escolha do destino, na busca de imagens para 

ilustrar o  Livret, como foi descrito anteriormente na organização dos dados (PE3, 

PE4), páginas 100 e 102. Destacamos as produções das alunas A1, A2, A3 (2º 

estágio), realizadas em português. Estas alunas navegaram em sites franceses e 

cumpriram com a tarefa, ainda que na LM. Como exemplo, o  mural construído no 

aplicativo Pinnic Lite (em anexos)  pela aluna A1 e sua produção (PE3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

As alunas A4, A5 e A6 (3º estágio) apresentaram suas produções  em francês e 

demonstraram a mobilização de conteúdos linguísticos já adquiridos ou em aquisição, 

como mostramos abaixo. Os murais construídos no Pinnic Lite estão dispostos nos 

anexos. 

 

 

A 1 Belgica fica na Europa, Grand Place, 
Manneken Pis, Estação central conectada a 
frança através do Thalyss (trem bala). O 
francês é o idioma mais falado, fala-se 
Holandes e um pouco alemão. Bruxelas é 
uma cidade segura. Transporte mais usado 
é o trem. GOSTO DE TORTAS. 
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A4 Je vais en Europe. Je vais en França. Je vais à 
Arles! Arles est une ville d'art e d'histoire, 
"capitale"de la Camargue. C'est une ville très 
ancien avec characteristics de le Moyen Age. Il y 
a un grand préservation de la faune et flore. En 
l'êtê fait un temps agréable et en l'hiver fait très 
froid! 
 
 
 
A5 En America Nord, au Canada, à Montréal. 
Montreal c'est une ville très grande. Beacoup de 
parcs et musées. Elle est la deuxième plus 
populaire du Canada. 
 
 
 
 
A6 Un América, à Haiti, Porto Principe. Porto 

Principe c'est une ville très belle. 

 

A integração dos aplicativos storytelling ao processo de construção da 

produção escrita promoveu a relação entre o aprendizado da língua francesa e as TIC. 

Houve uma ressignificação do uso das TIC (recursos digitais e aplicativos 

storytelling), o que nos permite afirmar que se tratou de uma apropriação mediadora 

para a aprendizagem, pois novas relações foram construídas, tendo em vista que as 

alunas, ao selecionar as imagens, fotos, links e informações, não só as coletaram mas 

transformaram estas apropriações em elementos que compuseram uma produção 

narrativa.   

Para a  produção escrita, vários aspectos foram levados em consideração pelas 

alunas-participantes: a compreensão de textos em língua francesa, a navegação em 

sites para selecionar informações pertinentes às escolhas realizadas e a utilização do 

aplicativo como mediador da relação de interatividade que as alunas criaram com o 

recurso digital. Ao lado disso,  por meio da temática abordada e desenvolvida em sala 

de aula, uma dimensão social da aprendizagem também pode ser identificada pela 

ampliação do universo intercultural das alunas, pois houve escolha justificada de cada 

cidade de destino. As alunas-participantes, no geral,  fizeram comentários orais 

justificando as escolhas feitas, mas somente uma,  a aluna A4,  em seu CB registrou: 

"Escolhi Arles por Van Gogh e me apaixonei por todo o resto". (aluna A4 - anexo 36)   
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Outro aspecto relevante na utilização das TIC para o ensino da língua 

francesa, neste contexto, pôde ser observado pela aquisição de novas competências. 

 Primeiramente, a competência tecnológica que elas mobilizaram para 

conseguir realizar as tarefas. Diz respeito, de uma lado, à manuseabilidade dos 

aplicativos, à multiplicidade de recursos que oferecem e, de outro, à sua atratividade, 

relacionada à interatividade que eles permitem.  Por exemplo, pudemos perceber que 

a multiplicidade de recursos oferecidos pelo aplicativo Pinnic Lite o tornou muito 

atrativo,  fazendo com que as alunas ampliassem suas pesquisas, fossem além do que 

se pedia na atividade da FR. A aluna A4  trouxe  para o mural o link de um perfil 

pessoal no  Tumblr, uma plataforma de blogging. A possibilidade de adicionar o link 

de um vídeo ampliou também a busca da aluna  A2, que se interessou por conhecer o 

estilo de música que se ouve no país de destino que ela escolheu.  

Pesquisar e armazenar os dados selecionados é uma dificuldade para todos nós 

que acessamos a Internet em busca de informações. Um usuário mais consciente cria 

o hábito de adicionar páginas às listas de leitura e dos sites preferidos. Para os 

adolescentes, no entanto, aprender a organizar as suas buscas depende de uma 

orientação. O papel mediador do professor, neste momento, na orientação das 

atividades, é o que concretiza a relação do ensino-aprendizagem com as tecnologias, 

como citado por alguns pesquisadores (GUICHON, 2012; MASETTO, 2013) no 

entendimento de que as TIC não promovem aprendizagem em si mesmas.   

 Com as atividades propostas pelo professor-pesquisador, as alunas-

participantes aprenderam a selecionar as informações desejadas e a armazená-las no 

aplicativo Pinnic Lite.   Entenderam que o seu uso poderia ser estendido ao âmbito 

escolar (para outras disciplinas) e que a criação deste banco de dados  foi importante 

para que chegassem à produção de seu Livret de voyage. 

Para a PE7, dois aplicativos foram usados: o Pinterest e o Trip Diary. Com o  

Pinterest, as alunas puderam acessar um grande banco de imagens já existentes, 

distribuídas por categorias temáticas. A seleção de imagens para as narrativas 

apresentou um alto grau de atratividade para as alunas, na medida em que 

desepertaram sua criatividade na composição de um dos elementos da narrativa, a 

saber, o figurino da viagem, como podemos ver na imagem abaixo, em uma produção 

da PE7: 
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O aplicativo Trip Diary, por sua vez, apresenta uma interface bastante 

simples, sem complexidades de uso técnico, ou seja, trata-se de um diário de viagem a 

ser prenchido com textos e imagens. Se,  por um lado, esta interface não traz questões 

técnicas que poderiam dificultar o seu uso para a tarefa PE7, por outro lado, o grau de 

complexidade aumentou para as alunas, na medida em que a atividade de produção do 

texto Ma première journée de voyage exigia um maior desempenho linguístico. Para 

realizar a tarefa, foi necessário mobilizar os registros feitos nas primeiras produções e 

os conhecimentos linguísticos trazidos do LD. Ordenaram as imagens, seguiram as 

orientações sobre a construção da narrativa, buscaram ideias no Pinterest e puderam 

elaborar a atividade de produção escrita de forma a cumprir com a tarefa solicitada.  

O segundo aspecto de crescimento das alunas no projeto ocorreu pelo 

aperfeiçoamento de conhecimentos linguísticos trazidos pelo LD. As competências 

linguísticas mobilizaram a gramática e o léxico, integrando também elementos sócio-

culturais relacionados à prática social da língua francesa. As buscas na Internet e a 

realização das FR ofereceram às alunas uma maior exposição aos conteúdos 

linguísticos, ampliando seus conhecimentos e motivando-as a narrar suas histórias 

com um vocabulário novo, original, trazido pela imersão na língua francesa na lista de 

sites sugeridos para a pesquisa. 
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 3.2. Mediação do professor  e produção escrita das alunas-participantes 

 

 Os procedimentos didático-metodológicos adotados para desenvolver as 

atividades de PE  podem ser avaliados a partir de dois instrumentos: o Journal de 

bord do professor (JBP) e as Feuilles de route (FR).  

 O JBP é um instrumento utilizado exclusivamente pelo professor, que permite 

organizar a elaboração de todas as fases de desenvolvimento da aplicação da pesquisa. 

Nele estão anotados comentários e impressões relevantes durante as aulas de 

aplicação do "Projet: Mon livret de voyage".  

 As FR são instrumentos elaborados pelo professor e tiveram como função 

orientar as alunas-participantes para a realização das pesquisas que antecederam as  

etapas de produção escrita (PE)  e  a elaboração do produto final (LV). 

 Para a elaboração do projeto, primeiramente foi necessário que o professor se 

apropriasse das TIC, as manuseasse, descobrisse as funcionalidades e as adequações 

que poderiam representar na realização das atividades propostas.  A formulação da  

instrução/orientação,  à qual chamamos de "consigne" em francês,  foi clara, 

compreensível e possível de ser realizada.  Em se tratando de um projeto composto 

por diferentes tâches (tarefas), procuramos respeitar o conceito de que, ao final de 

cada atividade, houvesse uma tarefa realizada (tâche accomplie), segundo o que 

preconiza a abordagem acional (PUREN, 2005; MANGENOT e LOUVEAU, 2006; 

GUICHON, 2012). Assim, ao elaborar as FR, o professor levou em consideração as 

funcionalidades dos aplicativos para o iPad, pois deveriam oferecer as condições 

necessárias para que as alunas pudessem resolver os problemas apresentados.  

Trabalhar com as TIC em um projeto pedagógico envolve, deste modo,  não somente 

a apropriação técnica, mas a passagem da ideia do uso  deste instrumento para uma 

nova dimensão, que é a de um instrumento de aprendizagem (VYGOTSKY, 1999; 

GUICHON, 2012;  MASETTO, 2013).    

 Na concepção do "Projet: Mon livret de voyage", o professor-pesquisador 

assumiu um papel de mediador  de articulação entre os conhecimentos linguísticos 

existentes nos dois grupos (2º e 3º estágios), os saberes e competências a serem 

adquiridos pela realização do projeto  e  as competências tecnológicas necessárias 

para a apropriação funcional dos aplicativos, visando a realização das atividades e, 

por fim, do LV.  
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 A  análise das produções das alunas-participantes nos permite afirmar que, de 

forma geral,  todas respeitaram o que foi proposto para o desenvolvimento do projeto.  

Das seis alunas-participantes, cinco seguiram as orientações das etapas conforme 

previsto pelo professor-pesquisador, construindo seus LV a partir do vocabulário 

aprendido nas FR, no livro didático e nas buscas pela Internet, por meio dos sites 

institucionais das cidades oferecidos.  

 A aluna A3, no entanto, reflete nas suas produções escritas  um possível 

recurso a um tradutor eletrônico, utilizado na construção de seu LV. 
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 Como podemos observar, as  frases longas, com organização sintática mais 

complexa, não estão compatíveis com os  recursos que foram oferecidos tanto no Le 

Mag '1, quanto nas atividades das FR.  

 Isto pode ser explicado pelo fato da aluna A3 ser do 2º estágio. Há que se 

ressaltar também que a aluna esteve ausente nas aulas de produção PE7, produção 

esta realizada no Trip Diary, essencial para o desencadeamento das produções finais 

do LV.  

 O que pode ser avaliado de forma distinta em relação às produções das outras 

alunas é o fato de que as alunas A1, A2, A4, A5 e A6 cumpriram a sequência de FR 
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do projeto de forma a compreender o objetivo de cada tarefa. Foram assim,  

acrescentando progressivamente os saberes e as competências previstos em cada uma 

das FR. Isto assegurou que as PE destas alunas correspondessem de forma consoante 

com as orientações do professor.  Isto vem reforçar, no nosso entendimento, que todas 

as etapas de realização do projeto estão articuladas e promovem uma aquisição de 

atitude metodológica que permite alcançar os objetivos previstos. Em se tratando de 

uma metodologia baseada em tarefas, uma ausência em uma atividade principal para o 

desencandeamento das produções para o LV pode "quebrar" sua compreensão e 

comprometer o desempenho do que deve ser feito no todo do projeto.  

 No que se refere ao  papel do professor,   a elaboração das atividades 

propostas promoveram a criação de novos hábitos por parte das alunas no 

aprendizado da língua francesa. Uma observação da aluna A4, registrada no JBP,  

pode ilustrar este pensamento: "... as fichas trazem uma organização e isso ajudou... o 

projeto representou um desafio, mas nada impede que você busque saber aquilo que 

você ainda não sabe... senti mais segurança para escrever na língua.." (sic A4)  

 Podemos, assim, observar que em cada uma das produções houve a 

mobilização de conhecimentos linguísticos, assim como a introdução de novos 

saberes tecnológicos. 

 A opção feita pelo professor-pesquisador em orientar as atividades por meio 

das Feuilles de route  permitiu que o projeto fosse realizado em etapas, cada uma com 

objetivos específicos para  promover a elaboração do projeto final, o Livret de voyage. 

Este instrumento permitiu ao professor orientar suas buscas na Internet, a seleção de 

informações para a construção do projeto, assim como, em sua elaboração, favoreceu 

o desenvolvimento da autonomia das alunas-participantes, uma vez que conheciam de 

antemão o percurso a ser realizado e percebiam-se, desta maneira, capazes de cumprir 

a tarefa.  Durante a realização do projeto, o professor foi consolidando seu papel de 

mediador, na medida em que, a partir das primeiras etapas, as alunas foram se 

assegurando de sua capacidade, de sua motivação com relação ao desenvolvimento do  

projeto,  aumentando o seu desejo de chegar à elaboração do produto final, "Mon 

livret de voyage". 

 Considerando a relação de mediação do professor e  a produção escrita das 

alunas, podemos dizer que as consignes das PE  foram bem específicas e contribuíram 

para a realização das tarefas, o que é necessário se integramos as TIC ao ensino de 
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línguas (MANGENOT e LOUVEAU, 2006).  A título de exemplificação, 

adicionamos algumas consignes formuladas nas FR: 

 

PE3: Ma destination est... 
Je pars dans quel continent? 
Je pars dans quel pays? 
Je vais dans quelle ville?  
 
PE6: Cherchez le site institutionnel de la ville et découvrez ce qu'il y a à visiter. 
Quelles activités pourrait-on faire là-bas? 
Dans la ville, il y a.....  
À...................., je peux aller..... 
Là-bas, je peux faire..... (quelles activités?).................. 
  

 O papel do professor de mediador, portanto, é aquele responsável pela 

elaboração das atividades, e também pelo acompanhamento e orientação de seus 

aprendizes durante a execução das tarefas.  Este processo se desenvolveu com nossas 

alunas, buscando dar condições para que elas desenvolvessem a capacidade de buscar, 

selecionar e realizar as tarefas, melhorando seu perfil tecnológico e linguístico. 

 

 

 3.3.  Produções escritas 

 

 Para interpretar a tâche-finale proposta no "Projet: Mon livret de voyage",  

podemos retomar os três grandes modelos de atividades propostos por  Raby (2003): o 

epistemológico, o pragmático e o misto, segundo o método de pesquisa em estratégias 

de aprendizagem. 

 Para análise das produções finais utilizamos o modelo  misto, que permite que 

os aprendizes considerem a tarefa final  como uma realização epistemológica 

(objetivos linguísticos e culturais) e pragmática (como resultado final).  Lembramos 

que, neste modelo, o aprendiz pode, ao mesmo tempo, observar os resultados de 

sucesso ou  de fracasso, mas também se guiar pelos meios pelos quais as suas 

atividades desenvolvidas durante uma tarefa podem fazê-lo chegar a um resultado 

final e melhorar seus conhecimentos.  

 As dificuldades iniciais, ou ainda, os desafios aparentemente grandes, foram 

sendo superados com o auxílio das atividades intermediárias, por meio das etapas do 

projeto representadas pelas  Feuilles de route, em ritmos individualizados e 
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diferentes.  Escrever um pequeno livro de histórias, ao final, tornou-se possível para 

todas elas, uma vez que concluíram o Livret de voyage.   

 Pudemos observar como resultado algumas produções mais elaboradas, que se 

apresentaram acima de nossas expectativas, tal como a produção da aluna A4, com 

maior apropriação das construções linguísticas, criatividade e organização dos dados 

na narrativa, como podemos ver abaixo: 
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 Observamos, também,  produções que se encontram dentro de referências que 

consideramos compatíveis com o estágio de estudo em que se encontram, sem 

grandes surpresas, como as alunas A1 e A2.   Assim como tivemos a percepção de 

que a aluna A3, conforme mencionamos no item anterior,  apresentou dificuldades 

para seguir as fases do projeto e chegar à etapa final sem, "aparentemente", recorrer a  

um tradutor, pois não havia criado um repertório com elementos suficientes  para 

expressar exatamente o que gostaria na língua estrangeira. Ela não possuía ainda o 

savoir-faire requerido para essa tarefa. 

 Para as alunas A5 e A6, a organização dos dados foi um dos aspectos que 

indicou uma certa dificuldade, pois nas produções finais tiveram problemas para 

articular os dados recolhidos com a produção escrita. A aluna A6 precisou de um 

tempo maior para concluir a atividade. A produção da aluna A5 apresentou menor 

riqueza de detalhes, menos imagens, se comparada às PE das outras alunas. 

 

 

 
Produção da aluna A5 
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 Nestes casos, o acompanhamento do professor foi mais solicitado, pois as 

alunas buscavam uma orientação para o fio condutor das suas narrativas. 

 Para a realização do  projeto pedagógico de produção escrita de uma narrativa, 

os elementos que destacamos e que foram observados no decorrer da pesquisa são os 

seguintes:  

 a) apresentação do plano de redação do Récit de Voyage pelo 

professor: 
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 b) definição do tempo da narrativa (Presente do Indicativo - sequência 

cronológica dos fatos); 

 c) escolha de elementos ilustrativos (fotos, imagens, desenhos); 

  
  

  

 d) presença de marcas subjetivas, como indicativos de subjetividade e 

de autoria. A produção do mural no Pinnic Lite pela aluna A4 permite-

nos ler: "J'aime l'art comme les étoiles aime".  As outras produções 

neste aplicativo podem ser encontradas nos Anexos. 

  

  

  

  

  

  Considerando-se o contexto da sala multisseriada no CEL, avaliamos 

positivamente os resultados obtidos e pudemos constatar que a mudança na prática 

pedagógica, utilizando as TIC, possibilitou uma maior integração entre o grupo 

composto por alunas de estágios diferentes.   Cada uma das alunas-participantes pôde 
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desenvolver seu trabalho de acordo com seu próprio ritmo, sem comparações e 

barreiras afetivas,  por se sentir menos capacitada para a realização de uma tarefa em 

sala de aula. Os ganhos linguísticos foram, portanto, diversos e para cada uma das 

alunas, de forma particular e individualizada. 

  A participação no "Projet: Mon livret de voyage",  por meio do 

desenvolvimento de tarefas (micro-tâches), envolveu a aplicação de conhecimentos 

múltiplos, de natureza conceitual, por exemplo, ao elaborar a produção escrita do 

gênero narrativo.  As alunas-participantes refletiram sobre o que é o récit,  sobre a 

composição do esquema narrativo e de quais elementos deveriam buscar para 

completá-lo e fazer, passo a passo, um planejamento da sua narração. Precisaram 

também mobilizar o tempo verbal Presente do Indicativo na primeira pessoa do 

singular. Desenvolveram, para isso, processos cognitivos importantes para a formação 

escolar do adolescente: pesquisaram, compreenderam, selecionaram, analisaram e 

aplicaram as informações e  as transformaram em novos conhecimentos, por meio das 

TIC. 

 O professor-pesquisador, por sua vez,  desempenhou, a nosso ver, o novo 

papel que as práticas pedagógicas com a integração das tecnologias requer, ou seja,  o 

papel de um professor reflexivo, que se apresenta como mediador ao elaborar 

atividades que tragam situações-problema nas quais os alunos devem desempenhar 

uma participação ativa no desenvolvimento de sua aprendizagem.  A atividade 

metarreflexiva dos alunos feita  por meio da PE9,  "Ma petite valise en français" teve 

como objetivo trazer à reflexão do aluno  todo o processo desenvolvido e é uma etapa 

essencial, tendo em vista a pedagogia baseada em tarefas, promovendo o 

reconhecimento do que fez e a significação do que aprendeu.  

  

A 1: Este trabalho foi um ótimo meio de aprendizagem, pois além de conhecermos novas 
palavras, conhecemos também uma nova cultura. Aprendemos mais coisas que o esperado. Já 
começamos a aprnder as peças de roupas. Estou cada vez mais apaixonada pela língua 
francesa! Com toda a sua elegância e fineza. Ter a oportunidade de conhecer sobre a Bélgica 
foi incrível. Estou cada vez mais apaixonada pela cidade, pelos monumentos, pela comida. 
Que viagem maravilhosa! 
 

A 6:Achei que foi mais legal e interessante fazer o livret usando a tecnologia, fazendo 
pesquisa sobre o lugar escolhido, do que faze-lo manualmente. O que mais me empolgou para 
fazer o livro no iPad foi ter que procurar o voo, o horário, o hotel usando o decolar. com, pois 
nunca achei que faria e usaria isso para planejar uma viagem. No começo do trabalho estava 
meio desanimada para fazer o livro. Achei que deu para eu evoluir um pouco na escrita de um 
texto. Conheci palavras e verbos novos. Adorei usar o Pinterest para definir o que íamos usar 
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na viagem. Acho que fazendo o livro e as pesquisas usando o iPad e a tecnologia foi muito 
mais fácil de montarmos o nosso livro. 
A 5: Desde o começo do projeto eu achei que seria muito interessante trabalhar com a 
viagem dos nossos sonhos já que eu pretendo conhecer vários países quando eu tiver 
oportunidade. A ideia de criar uma narrativa em francês foi um pouco assustador e me fez 
pensar se eu realmente conseguiria. Com o passar do projeto as ideias acabaram fluindo e 
quando me percebi já estava feito. Dar inicio para algo que achamos que não somos capazes e 
no enxergar que somos capazes basta nós nos esforçarmos e é completamente gratificante. 
 

  O produto final/tâche finale apresentado(a) representa todo o processo de 

construção do conhecimento, no qual o professor dá todo o seu apoio e 

acompanhamento em cada uma das etapas do trabalho. 

  Assim, entendemos que novas relações são construídas, novos saberes são 

adquiridos,  novas competências são desenvolvidas,  maneiras diferentes de aprender 

e de agir são mobilizadas, valorizando professores e alunos em todo o processo.   

 Desenvolver  uma atividade de produção escrita por meio das TIC, portanto, 

não exige somente a produção técnica, o domínio de um nova linguagem no mundo 

virtual. Cria-se a ideia de escrever em outra dimensão, auxiliada pela 

multimodalidade. A associação de textos e imagens interfere positivamente, 

conferindo à prática de escrever do aluno um caráter "libertador", retomando um 

comentário da aluna A4. Se analisarmos o aspecto iconográfico das produções 

apresentadas, podemos identificar uma grande liberdade de interpretação da realidade 

que buscaram, dentro de cada cidade de destino. As capas (couvertures) também nos 

permitem enxergar aspectos subjetivos, traços afetivos que implicaram no projeto.  Na 

produção da A5, por exemplo, apesar de bastante simples, o título com linhas 

pontilhadas e o desenho de alguns pássaros voando, foi suficiente para que 

interpretássemos a sensação de liberdade e o desejo de descobertas provocadas pelo 

tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 
 

     It's not down in any map; true places never are. 
 

         Herman Melville 
 
 
 
 
 Iniciamos as conclusões deste trabalho com uma frase de Moby Dick. Não 

exatamente pela frase, ainda que memorável, mas por uma interpretação de Alba 

Celani (1988), em Culturas de aprendizagem: risco, incerteza e educação, a respeito 

da formação docente e da atitude de ir em busca também "fora dos mapas", para que 

se torne possível encontrar "lugares procurados": 

 
Não está em nenhum mapa; os lugares verdadeiros nunca estão. E, 
na educação, os "lugares verdadeiros", cuja busca nos leva sempre 
para diante e para o alto, estão em nossa capacidade de criá-los 
dentro de nós mesmos e de, especialmente, fazer com que eles 
façam sentido para nossos alunos.  (CELANI, 2009, p. 42) 

 
 
 Pensar o ensino da língua estrangeira com a integração das tecnologias 

envolve, como apresentamos, mudanças significativas nas práticas pedagógicas dos 

professores, o que nos permite considerar importantes anseios do professor:  

reposicionar-se no ambiente educacional, reformulando sua identidade; reposicionar-

se com relação às suas maneiras de ensinar e aprender, tendo em vista desejos de 

mudança ou grandes motivações e, por último, responder de forma efetiva às novas 

demandas de ensino-aprendizagem  de línguas com as tecnologias. 

 No que se refere à pesquisa realizada, retomamos Guichon (2012) e o que ele 

afirma sobre  as motivações que, no seu entender, podem provocar estes desejos de 

mudança. O autor se refere a três categorias de motivação: as motivações externas, 

vindas dos equipamentos eletrônicos disponíveis; as motivações pessoais, aquelas que 

fazem evoluir a prática didática, mudar sua própria imagem, utilizar em sala de aula 

recursos digitais que os alunos usam no seu cotidiano; e as motivações pedagógicas, 
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visando captar a atenção dos alunos, individualizar as aprendizagens, colocar os 

aprendizes em situação de atores , para desenvolver e ampliar sua motivação.  

 A releitura desse trecho, em fase de finalização de nosso trabalho, levou-nos a 

uma reflexão a respeito do processo que desenvolvemos nesta pesquisa, ou seja, a 

realização do "Projet: Mon livret de voyage", cujo eixo transversal se referiu à 

produção escrita em francês.   

 Nosso objetivo de pesquisa foi se sedimentando na medida em que as 

atividades pedagógicas foram sendo elaboradas, em que os estudos teóricos foram 

respondendo às nossas perguntas, dando o embasamento necessário ao nosso trabalho. 

Em se tratando da natureza de nossa pesquisa, os sujeitos de nosso trabalho, 

professor-pesquisador e alunas-participantes estiveram envolvidos em todas as etapas 

de realização do projeto, o que representou um ganho didático-metodológico e 

cultural extremamente importante.   

Os dados que apresentamos da pesquisa revelaram as experiências realizadas 

na sala de aula, o dia-a-dia do professor e, nesse sentido, não podemos dizer que 

fizemos algo de “revolucionário”. No entanto, devido à nossa metodologia baseada 

em tarefas, pudemos observar ganhos linguísticos, apropriação tecnológica, 

desenvolvimento da produção escrita e criação de um livret “à la carte”, 

individualizado para cada uma, o que, ao final, representou uma grande satisfação na 

medida em que se viram autoras de suas produções. 

 Um dos elementos que estiveram presentes e em crescimento durante a 

pesquisa se refere à motivação dos aprendizes. Como professora de francês e, de 

forma geral, extensiva a colegas da área, a motivação é uma preocupação do 

profissional que ensina a língua estrangeira e que está em constante busca de 

repertórios para garantir o interesse pelo estudo da língua. Neste aspecto, a inclusão 

das tecnologias agregou às práticas de sala de aula que realizamos um desafio para as 

alunas-participantes e também para o professor-pesquisador que se viu no papel  de 

conceber e realizar um projeto pedagógico que assegurasse as questões relacionadas 

ao ensino da língua mediado por tecnologias. 

 Aproximando-nos da abordagem por tarefa, eixo central da pesquisa, podemos 

concluir que algumas etapas foram marcadas pelo desenvolvimento de uma formação 

tecno-acadêmica, como por exemplo, no momento de orientar as buscas na Internet 

para a realização das atividades pontuais da primeira etapa (Semanas 1, 2, 3).  As TIC 

funcionaram nestas situações como fontes de insumo linguístico compreensível, o que 
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significou para as alunas-participantes a possibilidade de ir além dos conhecimentos 

que já tinham em francês.  A exposição à língua estrangeira-alvo se deu, portanto, de 

formas variadas, superando o nível linguístico das alunas.  Através das leituras, do 

acesso às músicas, às obras de arte, uma real imersão na língua, estreitaram os laços 

com a nova língua-cultura e, por que não dizer que nossas alunas conheceram o 

"desestrangeirizar" proposto por Almeida Filho, uma vez que se sentiram motivadas 

de forma a receber o input e, em um segundo momento, oferecer-nos o output, que 

representa o resultado efetivo das intervenções pedagógicas. 

 Confirmamos a afirmação de Mangenot (2000) com relação à eficácia do uso 

das TIC se este recurso estiver a serviço da aprendizagem. Não basta conhecer a 

tecnologia para aplicá-la em sala de aula. A repercussão dessa atitude está diretamente 

relacionada ao que o professor elabora e ao que o aluno aprende. Desta maneira, 

dentro do planejamento pedagógico do professor foi possível promover a apropriação 

de recursos digitais, de ferramentas para o desenvolvimento de atividades práticas, o 

que levou a uma transformação e ressignificação de instrumentos digitais em signos, 

retomando Vygotsky.  

 É importante relatar que a elaboração e o desenvolvimento do projeto 

pedagógico envolvendo tarefas e tecnologias e, mais especificamente, o uso dos 

aplicativos para tabletes se mostrou de grande complexidade, devido à grande 

variedade de recursos disponíveis, o que demandou da nossa parte um grande tempo 

de busca  e de análise para cada um deles, para que suas potencialidades fossem 

identificadas e observadas quanto à sua adequação aos objetivos traçados. 

 A opção pelas Feuilles de route foi de extrema importância, uma vez que se 

mostrou um instrumento de trabalho e de formação para o professor-pesquisador e 

para as alunas-participantes. A nomeação de cada etapa, a elaboração de uma 

consigne clara e objetiva para a realização da tarefa e a previsão da produção escrita 

final foram elementos que corroboraram para a motivação e para que o desejo de 

chegar à tarefa final (Livret de voyage) fosse realizado.  

Neste processo, há que se destacar que para esta pesquisa foi necessário ter 

criado uma multiplicidade de instrumentos, o que significou também uma maior 

complexidade para a coleta dos materiais de análise. 

 Retomamos um comentário que fizemos na análise dos dados, referente ao que 

a aluna A5 disse sobre o início do projeto.  Segundo a aluna, havia uma insegurança 

de sua parte em criar o récit e na medida em que as etapas foram sendo realizadas e 



	 152	

ela se apoderou de todos os elementos necessários para que cumprisse a tarefa final, o 

que representou um ganho importante para a aluna e para o professor-pesquisador.  

Os papéis assumidos pelos participantes da pesquisa possibilitaram a 

concretização do meu papel como mediadora no contexto de ensino-aprendizagem 

com uso de tecnologias. Auxiliada pela convicção de que a abordagem por tarefas 

favoreceria a elaboração do Livret de voyage, os resultados que apresentamos 

mostram que houve uma potencialização do aprendizado de francês e um grau de 

produção escrita elevado, favorecido pelo uso dos aplicativos. 

 A pesquisa permitiu também o desenvolvimento de competências tecnológicas 

e linguísticas, pois pelo uso efetivo das TIC em sala de aula, de recursos digitais 

conhecidos e não conhecidos, houve uma motivação crescente das alunas-

participantes que se mostraram interessadas e curiosas para cada uma das descobertas. 

Estas práticas significaram a abertura de um espaço para outros aprendizados que não 

correspondiam ao que elas estavam habitualmente acostumadas em contexto escolar, 

no nosso caso, do próprio Centro de Línguas.   

Foi possível, portanto, realizar a passagem do paradigma de ensino 

progressivo e linear para outro paradigma de aprendizagem, no qual houve 

mobilização de conhecimentos, valorização da criatividade de cada uma e de 

exercício de autoria.  

Em outras palavras, constatamos a mudança da maneira de ensinar e transmitir 

conhecimentos para uma abordagem sociocognitiva da aprendizagem mediada pelas 

tecnologias. 

 Integrar as tecnologias ao ensino do francês na nossa pesquisa se mostrou, 

portanto, a concretização da possibilidade de observar o desenvolvimento de 

atividades apoiadas em um planejamento pedagógico que contou, pela minha postura 

de professor-pesquisador, uma contribuição significativa para a reflexão de maneiras 

do ensinar e de aprender.  

As descobertas realizadas levaram as alunas-participantes a lançar novos 

olhares para a utilização de recursos digitais para o aprendizado e se avançarmos um 

pouco mais, para a apropriação de saberes e competências que podem, em outros 

contextos disciplinares, serem utilizados para o aprendizado em geral. Vale lembrar 

que uma das alunas (A4) descobriu que poderia adicionar o link de um perfil numa 

rede de blogging ao seu quadro no aplicativo Pinnic Lite. Ao se dar conta disso, 
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demonstrou um certo orgulho pela descoberta realizada, valorizando este momento de 

sua aprendizagem. 

 Por último, é fundamental ressaltar a contribuição da pesquisa para o contexto 

de formação de professores em língua estrangeira.  O papel que exerci de mediação, 

atenta a cada uma das alunas, aos seus ritmos e produções escritas foi também muito 

significativo.   

A realização do projeto e o objetivo final de escrever o Livret de voyage  na 

sala de aula multisseriada não se mostraram como um empecilho ao aprendizado.  Ao 

contrário, entendo que houve uma contribuição concreta para as alunas na medida em 

que, como professora do grupo, pude deixar claro a articulação entre os objetivos 

linguísticos  e textuais para a realização do livret.  

A valise de mots trouxe momentos de reflexão para as alunas, do que 

realizaram e pudemos observar as impressões positivas, a satisfação de ter cada uma 

seu livret de voyage. 

Para o professor, o espaço de ter atuado como aquele que concebeu, 

acompanhou, se transformou e aprendeu com seus alunos, num processo que foi 

reflexivo e permitiu também uma reconstrução de identidade, de ressignificação do 

uso das tecnologias em um contexto de sala multisseriada.  

É preciso deixar registrado também o grande desafio de realização do  "Projet: 

Mon livret de voyage". Além da tarefa interessante de análise dos aplicativos foi 

necessário repensar minhas práticas didáticas com o uso das tecnologias em contextos 

presenciais,  assumindo a responsabilidade de pensar nos objetivos a serem 

alcançados até a elaboração de um produto final.   

Enquanto professora-pesquisadora nesta investigação, deixo o testemunho 

positivo de que é possível desconstruir representações, construir novas práticas por 

meio das TIC que favoreçam o ensino-aprendizagem da língua estrangeira.  
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE A  - JBP do professor-pesquisador - Étapes du cours 
 

JBP 
FEUILLE DE ROUTE 0 

 
Sensibilisation aux applications 

 
Niveau II/III 

 
Durée: 1h40 
 
Supports technologiques et matériels: 
 
- iPad de l'enseignant  
- ordinateur et projecteur 
- cahier de l'élève et crayon 
- Carnet de bord 
- réseau internet 
- enregistreur de voix 
 
Logiciels, applications iPad, sites web à intégrer: 
 
Padlet 
Pinnic Lite 
Trip diary 
Book Creator 
huffingtonpost.fr 
Quick Voice 
 
Modalité pédagogique:  Réflexion en équipe 
 
Objectifs de l'enseignant: 
 
faire découvrir, faire décrire, faire apparaître, etc 
 
Étapes du cours: 
 
 
 

ü Tout d'abord, dans un premier parcours de la classe, on va faire la présentation et la 
proposition du projet "Mon Livret de Voyage". Nous avons évalué l'importance de 
cette introduction pour découvrir les potentialités des applications visant l'utilisation 
pédagogique, une fois qu'il faut réfléchir toujours à chaque application pour elle-
même et à son tour avec un volet pédagogique. 

 
ü Ensuite, nous allons faire une sensibilisation aux applications de l'iPad qui ont été 

choisies pour le déroulement des activités du projet, dans le but d'expliquer les 
fonctionnalités des applications et de répérer les possibles difficultés pour la mise en 
œuvre des activités prévues, y compris des changements qu'il en faille. 
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ü Dans une deuxième partie de la classe, l'enseignant va introduire la question du Récit 
de Voyage. Pour ce premier moment, les élèves pourront réfléchir à propos de 
comment le préparer et le Carnet de Bord sera inauguré, une fois que c'est une 
expérience inédite pour eux, du point de vue technologique, linguistique et 
socioculturel.  

ü L'enseignant va poser quelques questions aux élèves, pour connaître un peu de ses 
expériences de voyage et utiliser la caméra d'un iPhone pour enregistrer ce moment 
en vidéo. Cette brise de la glace va favoriser le démarrage de l'activité. 

 
ü De ce point de vue, un petit article sur huffingtonpost.fr , intitulé Un carnet de 

voyage pour ne pas oublier ses vacances? Ces collégiens de Seine-Saint-Denis vont 
finir de vous convaincre, publié  le 13/06/2015, pourra bien illustrer cet aspect 
socioculturel des adolescents français à propos du carnet de voyage. L'article compte 
sur une petite exposition en vidéo des trois exemplaires de carnets gagnants dans un 
concours. Cela deviendra un point de motivation, qui sera présenter sur un 
projecteur. 

 
ü L'enseignant va présenter sur un logiciel (Padlet), sur un projecteur,  un mur avec un 

résumé des points à considérer pour l'élaboration du récit, par étapes, vers une 
organisation des idées par les élèves:  quelles questions poser pour faire la prise de 
notes, quelles impressions garder d'une journée pendant un voyage et enfin, 
comment envisager l'écriture libre et créative d'un récit. 

 
ü Le Carnet de Bord physique est, dès ce moment, l'instrument de notes des 

informations techniques jugées importantes, si bien que l 'instrument d'auto-
évaluation, où les élèves peuvent identifier les acquises, noter de nouvelles idées qui 
pourront être projetés dans le livret, mais aussi les difficultés à apprendre. Les 
commentaires à propos de classes seront sollicités à la fin de chaque activité, pour 
qu'on puisse évaluer le dégré de satisfaction avec la tâche développée. 

 
 
 
 
 
 
APÊNDICE B -   JBP do professor (FR1) 
 

JBP 
FEUILLE DE ROUTE 1 

 
 
 Choisir et situer la ville de destination: découvrir une ville francophone 
 
 
 
Durée: 1h 40 
 
 
Supports technologiques et matériels: 
 

ü iPad de l'enseignant (2) 
ü ordinateur (2) 
ü projecteur 
ü tableau blanc 
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ü réseau internet 
ü Cahier de bord des élèves 
ü crayon 

 
 
Logiciels, applications iPad, sites web à intégrer: 
 

ü Pinnic Lite 
ü Google 

 
Accéder sur Google, les sites fournis pour la recherche: 
 
Le Site des Offices de Tourisme: http://france.fr 
https://www.location-francophone.com/blog/tourisme-francophone/ 
http://www.vacancespratiques.com/30-destinations-pour-voyager-en-Francais_a14644.html 
Le Guide du Routard:  http://routard.com 
Le site des Offices de Tourisme: http://www.tourisme.fr   
La Fédération des Auberges de Jeunesse: http://fuaj.org 
 
 
Modalité pédagogique:  activité individuelle 
 
Objectifs de l'enseignant:  Faire rechercher,  faire découvrir,  faire trouver de l'intérêt,  faire 
sélectionner,  faire choisir basé sur ses goûts et préférences, faire localiser dans une carte du 
monde. 
  
 
Les étapes du cours: 
 

ü L'enseignant distribue les fiches aux élèves et fait la lecture des étapes à suivre. 
Temps estimé: 10 minutes. 

 
ü La première étape consiste d'accéder le moteur de recherche Google  sur un 

ordinateur ou un iPad et connaître quelques pays francophones à partir d'une liste de 
sites disponibilisée par l'enseignant. Ces sites ont pour thème les vacances, le voyage 
et le tourisme. Nous allons consacrer 30 minutes au déroulement de cette étape de 
recherche. 

ü Pendant la recherche, les élèves sont conseillés de copier et enregistrer leurs 
premières découvertes, tels comme photos, images, plans. 

ü Ensuite, ils vont choisir la ville de destination.  
ü Maintenant, les élèves utilisent l'application Pinnic Lite.  Chacun ouvre un document 

personnalisé, où il ira afficher tout le résultat de sa recherche. Des photos, des 
images, des textes, des chansons ou des URL relevés. Temps estimé: 30 minutes. 

ü Les dernières étapes se partagent entre la description et la localisation de la ville. 
Temps estimé: 30 minutes. 

ü Enfin, nous demandons aux élèves d'enregistrer, sur leur Carnet de Bord, les 
impressions suscitées par cette activité, si bien que les commentaires à propos de la 
tâche développe sur le tableau d'affichages. 
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APÊNDICE C -  FR1  
 

FEUILLE DE ROUTE 1 
 
                  Fiche de l'élève 
 
                     OÙ EST-CE QUE JE PARS? 
 
 
  Voilà! C'est parti! Notre voyage commence! Il est temps de mettre la 
main à la pâte et découvrir un pays francophone, où vous passerez les vacances de vos 
rêves. Pour vous aider, nous allons vous présenter quelques sites sur internet autour 
du thème voyage, tourisme et vacances. 
 
 
     CHOISISSEZ  ET SITUEZ  LA VILLE DE DESTINATION DE VOTRE VOYAGE! 
 
 
   1ère partie:  Je pars à la recherche! 
  
  Vous êtes prêts?  On attaque! Suivez les étapes! 
 
1)  Vous accédez le moteur de recherche Google, sur l'ordinateur ou sur l'iPad. 
 
2)  Vous vous servez de la liste de sites ci-dessous pour démarrer votre recherche. Vous aurez 
30 minutes pour vous promener dans les pays francophones. 
 
 
Le Site des Offices de Tourisme: http://france.fr 
https://www.location-francophone.com/blog/tourisme-francophone/ 
http://www.vacancespratiques.com/30-destinations-pour-voyager-en-Francais_a14644.html 
Le Guide du Routard:  http://routard.com 
Le site des Offices de Tourisme: http://www.tourisme.fr   
La Fédération des Auberges de Jeunesse: http://fuaj.org 
  
 
3) Utilisez vos carnets de bords pour enregistrer vos premiers intérêts et dès ce moment, 
copiez les images, les photos et les informations qui vous intéressent le plus. C'est le premier 
pas pour votre choix. 
 
4) Choisissez la ville de destination. 
 
5) Ouvrez un nouveau document sur l'application Pinnic Lite!  N'oubliez pas de vous 
identifier!  Ce document peut avoir votre prénom comme titre.  À partir de ce moment-là, 
vous pouvez attacher des photos, des images, des informations, des URL sélectionnées, que 
vous trouvez être importantes pour la composition de votre livret de voyage plus tard. Vous 
allez travailler sur votre tableau d'affichages. Amusez-vous!  
 
6)  Cherchez aussi une description de la ville! 
 
7)  Localisez-la dans le monde! Dans quel continent est-elle située? 
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   2ème partie: Ma destination est..... 
 
1)  Ma destination est: 
 
Je pars dans quel continent?   _________________________________ 
Je pars dans quel pays?   _____________________________________ 
Je vais dans quelle ville? _____________________________________ 
 
Répérez-la dans la carte du monde: 
 
 

 
 
2) Description succinte de la ville: 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3) Notez, s'il vous plaît, sur votre Carnet de Bord, quelles ont été vos impressions! Avez-vous 
aimé cette activité?  Faites vos commentaires! 
 
 
 
     Merci à vous de votre participation! 
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APÊNDICE D - FR2  
 
 

FEUILLE DE ROUTE 2 
 

Fiche de l'élève 
 

 
 1ère partie 
 
 Bravo pour la première étape de notre projet!  Vous avez réussi! Vous avez déjà la 
destination de votre voyage. Vous savez dans quel continent la ville choisie  est située, dans 
quel pays. Maintenant, je vous pose une question! Comment allez-vous vous déplacer pour s'y 
rendre? Quel sera votre trajet? Vous partez pour combien de temps? Vous pouvez organiser 
votre séjour. 
 
A) Complétez les tableaux ci-dessous avec les informations demandées. N'oubliez pas de 
calculer le temps de voyage. Observez le décalage horaire. 
 
ALLER: 
 
PROVENANCE DÉPART HORAIRE DESTINATION ARRIVÉE HORAIRE 
      
      
 
RETOUR: 
 
PROVENANCE DÉPART HORAIRE DESTINATION ARRIVÉE HORAIRE 
      
      
 
 
B) Voici un modèle de carte d'embarquement.  Essayez de remplacer les informations en ce 
qui concerne votre voyage. 
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2e. partie 
 
TRÈS BIEN!  
 
VOUS POUVEZ COMMENCER LE PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE! 
 

 
 
 
C)  Cherchez le site institutionnel de la ville et découvrez ce qu'il y a à visiter. Quelles 
activités pourrait-on faire là-bas? 
 
 Dans la ville, il y a...... 
 
(   ) un musée    / Lequel? _____________________________________________ 
(   ) un restaurant typique 
(   ) un théâtre 
(   ) un cinéma 
(   ) un jardin 
(   ) un pont 
(   ) une rivière 
(   ) une université 
(   ) un monument 
 
À ...................................., je peux aller... 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Là-bas, je peux faire... (quelles activités?) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E   -  JBP do professor 
 

JBP 
FEUILLE DE ROUTE 3 

 
"Ma première journée de vacances" 

 
 
Durée:  2 aulas de 1h 40 
 
 
Supports technologiques et matériels: 
 

ü iPad de l'enseignant (2) 
ü réseau internet 
ü Cahier de bord des élèves 
ü crayon 

 
Logiciels, applications iPad, sites web à intégrer: 
 

ü Pinnic Lite 
ü Trip Diary 
ü Pinterest 

	
	
Modalité pédagogique:  activité individuelle 
	
Objectifs de l'enseignant:  Faire décrire toute une première journée de vacances dans la ville 
de destination, faire raconter, faire réfléchir aux moments de la journée, faire choisir des 
activités 
 
Étapes du cours: 
 

ü L'enseignant distribue la Feuille de Route pour discuter à propos des étapes 
suggérées. Temps estimé: 10 minutes. 

ü À partir des informations recherchées et des documents attachés au tableau sur 
l'application Pinnic Lite,  les élèves vont imaginer la première journée de leur séjour 
dans la ville de destination, qui sera décrite sur la nouvelle application Trip Diary. 
Remarque: l'application Pinterest sera suggerée dans le cas où les élèves 
souhaitent choisir comment elles seront en toilette. Temps estimé: 60 minutes. 

ü Du fait de n'avoir que deux iPad, ils sont conseillés d'utiliser le Carnet de Bord pour 
prendre des notes et commencer à rédiger le "journal". 

ü Quelques questions sont proposées pour la sensibilisation à l'activité.  
ü À la fin du parcours, ils seront invités à rentrer au tableau d'affichages (Pinnic Lite), 

dans le but d'épingler la première journée en la remarquant avec une étiquette et un 
émoticon sur le mur. Temps estimé: 30 minutes. 

ü À partir de ce moment-là,  l'étape de la motivation est accomplie. C'est à eux, 
maintenant, de laisser libre l'imagination et faire susciter des émotions.  
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APÊNDICE F - Feuille de Route 3  
 
  
 

FEUILLE DE ROUTE 3 
Fiche de l'élève 

 
 
 Que de découvertes nous avons faites pendant ces derniers rendez-vous! Formidable! 
Vous avez affiché des images, des photos, des liens de chansons sur le tableau d'affichages de 
l'application Pinnic Lite. Votre Carnet de Bord aussi, il est plein d'informations sur les 
recherches. 
 Pour cette nouvelle étape, nous allons nous servir d'une nouvelle application:  Trip 
Diary.  Et pourquoi nous sera-t-elle utile? Là, nous allons enregistrer une toute première 
journée de vacances dans la ville de destination. Nous devons respecter les moments de la 
journée pour choisir les activités convenables. Le matin, le petit-déjeuner ... le soir, le dîner et 
ainsi de suite. 
 Le Carnet de Bord va nous aider à réaliser cette étape. 
 Du fait de n'avoir que 2 (deux) iPads pour l'enregistrement sur l'application, je vous 
conseille de prendre des notes ou encore même de rédiger à propos de votre journée sur le 
Carnet de Bord. De cette manière, nous pourrons rendre l'activité plus pratique. 
 Voilà quelques questions pour vous orienter: 
 
1. Vous vous réveillez tôt. Regardez par la fênetre. Quel paysage voyez-vous? 
 
2. Quel temps fait-il ? Servez-vous des émoticons, des images, si possible! Ils peuvent 
illustrer votre rapport. 
 
3.  Et comment vous habillez-vous? Il fait chaud? Il fait froid? Que trouvez-vous dans votre 
valise?  Servez-vous de l'application Pinterest  si vous voulez choisir votre toilette. Là, vous 
trouverez le vocabulaire des vêtements en français, si bien qu'un archive intitulé STYLE, où 
vous pourrez choisir une tenue qui vous plaît. 
 
4. Où allez-vous?  Sélectionnez un ou plusieurs lieux que vous avez affichés sur le tableau du 
Pinnic Lite. Vous avez toute une journée dans la ville! 
 
5. Faites-vous des découvertes? Que se passe-t-il? 
 
8. Vous amusez-vous? Quelles sont vos impressions à la fin de cette journée?  
 
Activité 1: 
Enregistrez votre première journée de vacances sur Trip Diary.  Ce sera comme 
un journal de votre journée, avec beaucoup de détails. 
 
Activité 2: 
Allez au tableau d'affichages du Pinnic Lite.  Pensez à une etiquette à coller sur 
le mur pour identifier cette journée et ajoutez-y une image qui répresente vos 
impressions ou émotions (émoticons, dessins, etc) 
 
Remarque: Enrichissez vos commentaires! Si vous racontez les détails, ça nous 
fera grand plaisir!  :) 
     
        On attaque! Allez-y! 
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APÊNDICE G - JBP 
 

FEUILLE DE ROUTE 4 
JBP 

"Ma petite valise en français 
 

Durée:  2 aulas de 1h40 
 
Supports technologiques et matériels: 
 

ü l'iPad de l'enseignant (2) 
ü réseau internet 
ü crayon et papier 

 
Logiciels, applications iPad: 

ü Book Creator 
  

 Objectifs de l'enseignant:  
ü promouvoir la finalisation des activités du projet avec la mise en place des derniers 

détails, comme la couverture du livret, sur l'application Book Creator. 
ü créer un moment d'autoévaluation qui puisse nous apporter les résultats de la 

réfléxion des élèves à propos de l'élaboration du livret et des connaissances acquises. 
ü  
  
   MA PETITE VALISE EN FRANÇAIS 
  
   

    
 	
  Parabéns a todas! Vocês realmente fizeram um lindo trabalho. Viajaram por 

toda a parte, conheceram diferentes países e registraram esta experiência em um 
Carnet de Bord e em um Livret de Voyage virtual. Fizeram, obviamente, muitas 
pesquisas. Conheceram, assim, novas palavras em francês. Neste momento, proponho 
que elaborem no Carnet de Bord de vocês uma lista com "novas palavras" em francês, 
que vocês aprenderam ao longo das aulas destas últimas semanas. Gostaria de 
descobrir com vocês se esta lista será pequena ou recheada de novas palavras. 

  Trago para vocês uma bela mala aqui acima! Podem me dizer o que vocês 
trazem dentro desta bela bagagem da viagem de vocês pelo mundo da língua 
francesa? Será que ela está recheada de novos conhecimentos? Contem-me sobre 
isso!  

 Agradeço por terem participado deste projeto de forma tão entusiasmada! 
Espero que  ele tenha contribuído com sua formação na língua francesa de uma 
forma muito particular e criativa!  
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 APÊNDICE H 
  
  

 FEUILLE DE ROUTE 0 
 Fiche de l'élève 

  
   Bienvenue au Projet "MON LIVRET DE VOYAGE"! 
  
  
  Vous participez au Concours de la Francophonie et vous gagnez  le voyage 

de vacances de vos rêves. Vous pouvez bien choisir où aller avec votre famille dans 
un pays francophone. Vous devez  donc  décider la destination de votre voyage  et 
préparer un programme d'activités. Cherchez des informations utiles sur internet  pour 
connaître un peu le lieu, découvrir les logements et les activités culturelles ou 
sportives que vous allez trouver dans la ville. À la fin, vous allez produire un livret 
avec les informations obtenues sur le pays, ainsi que votre récit. 

  
    1ère partie:  Sensibilisation aux applications 
  
       (Pinnic Lite, Trip Diary, Book Creator) 
  
 Pinnic Lite -  tableau d'affichages  
  
 Cette application vous permettra d'afficher dans un mur les objets (textes, images, photos) 

sélectionnés sur internet. 
  
 La découverte de cette application  est:  (  ) facile     (  ) pas facile     (  ) difficile   (   ) très 

difficile 
 Quelle est la première impression? 
 ____________________________________________________________________ 
  
 Trip Diary - journal de voyage 
  
 Cette application sert à enregistrer les moments d'une journée de voyage, avec les 

impressions, les photos de paysage, des gens, de la ville et toutes les activités déroulées dans 
cette journée. 

  
 La découverte de cette application est:  (  ) facile     (  ) pas facile     (  ) difficile   (   ) très 

difficile 
 Quelle est la première impression? 
 ____________________________________________________________________ 
  
 Book Creator - pour créer votre Livret de Voyage 
  
 Book Creator  est une application sur iPad qui vous permet de réunir toutes les informations et 

les images enregistrées pendant les étapes de notre projet, dans le but de  vous montrez que 
vous pouvez, en suivant les démarches de la construction d'une narration, devenir les auteurs 
de vos propres histoires. Vous pouvez agréer des images, des textes et du son. 

  
 La découverte de cette application est:  (  ) facile     (  ) pas facile     (  ) difficile   (   ) très 

difficile 
 Quelle est la première impression? 
 ____________________________________________________________________ 
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 À vos plumes, en vous servant soit d'un stylo, soit d'un enregistreur de votre voix, soit des 

touches sur l'écran d'un iPad! 
  
 Book Creator - Tutorial 
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   2ème partie:   Un Récit de Voyage 
  
   Vous savez comment préparer un Récit de Voyage? 
   Ne vous en faites pas!  
   Vous allez visionner un tableau. À partir de ce tableau, on va 

discuter pas-à- pas comment élaborer un Récit de Voyage. Par  étapes! 
 Un récit est: _____________________ 
 Pour la prise de notes, je dois savoir: 
 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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 APÊNDICE I - JBP (FR2) 
  

FEUILLE DE ROUTE 2 
JBP 

 
  Choisir les dates d'un voyage pour trouver un vol aérien  
 Visiter le site institutionnel de la ville francophone pour faire des découvertes 
 
 
 
Durée:  2 aulas de 1h 40 
 
Supports technologiques et matériels: 
 

ü iPad de l'enseignant (2) 
ü ordinateur (2) 
ü réseau internet 
ü Cahier de bord des élèves 
ü crayon 

 
Logiciels, applications iPad, sites web à intégrer: 
 

ü Pinnic Lite 
ü Google 
ü decolar.com (logiciel et application) 
ü sites institutionnelles des villes francophones choisies, tels que..... 

	
Modalité pédagogique:  activité individuelle 
	
Objectifs de l'enseignant:  Faire rechercher un trajet de voyage,  faire découvrir et 
sélectionner  parmi plusieurs possibilités, développer une compétence, faire localiser un site 
officiel d'une ville, faire exploiter un site institutionnel en langue française. 
 
Les étapes du cours: 
 

ü L'enseignant distribue la Feuille de Route aux élèves et fait la lecture avec le groupe 
pour la compréhension des étapes à suivre. Temps estimé: 10 minutes. 

ü Les élèves commencent par accéder le logiciel ou l'application d'un site de recherche 
de vols aériens (decolar.com) pour obtenir un billet d'aller-retour, avec les dates du 
séjour pré-établies, la provenance et la destination du voyage, en considérant le temps 
du vol en vue du décalage horaire et de possibles connexions dans l'aéroport.  Temps 
estimé: 40 minutes. 

ü À la fin, les élèves doivent remplir un modèle simple de carte d'embarquement, pour 
enregistrer les principales informations de leur départ. 

ü Un deuxième parcours de cette Feuille de Route comprend la recherche des sites 
officiels des villes choisies par les élèves, pour qu'ils fassent un prélèvement de ce 
qu'il y a à visiter dans ces lieux.   

ü Pour accomplir ce parcours ils doivent enregistrer où ils peuvent aller et ce qu'ils 
peuvent faire là-bas comme activité culturelle ou sportive. Temps estimé: 40 minutes. 

ü Le carnet de bord sera utilisé pour  enregistrer des commentaires, des  difficultés, des 
découvertes importantes ou des curiosités retrouvées. 

ü L'application Pinnic Lite est toujours disponible dans le cas de la sauvegarde des 
images, de la prise des notes ou de l'ajout d' un lien important. 
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APÊNDICE J - JBP (FR4) 

  
      JBP 

  
FEUILLE DE ROUTE 4 

 
"Le Livret de Voyage" 

 
 
Durée:  2 aulas de 1h 40 
 
Supports technologiques et matériels: 
 

ü iPad de l'enseignant (2) 
ü réseau internet 
ü Cahier de bord des élèves 
ü crayon 
ü tableau blanc 
ü projecteur 

 
Logiciels, applications iPad, sites web à intégrer: 
 

ü Padlet 
ü Book Creator 

	
Modalité pédagogique:  activité individuelle et en groupe 
	
Objectifs de l'enseignant:  Discuter avec les élèves les étapes d'une Narration pour la 
création d'un Récit de Voyage 
 
Étapes du cours: 
 

ü L'enseignant fait la projection sur le tableau blanc d'une page construite sur le logiciel 
Padlet,  avec l'objectif d'établir les étapes de construction d'une narration. 

ü On travaille en groupe, à fin que les étudiants puissent discuter au fur et à mesure que 
les étapes de formation d'un récit se posent. 

ü À la fin du parcours, les élèves pourront démarrer l'élaboration de leur tâche finale 
sur l'application Book Creator. 

ü Les informations estimées importantes doivent être notées sur le carnet de bord. 
ü Temps estimé de la discussion: 30  minutes. 
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APÊNDICE K - Feuille de route 5 (fiche de l'élève) 
 
 
   MA PETITE VALISE EN FRANÇAIS 
 
 

                  
 
 
  Mes félicitations à toutes! Vous avez fait un beau travail. Vous avez voyagé 
partout, vous avez connu  différents  pays et vous avez enregistré cette expérience sur votre 
Carnet de Bord et  votre Livret de Voyage. Vous avez fait, bien sûr, beaucoup de recherches. 
Vous avez connu de nouveaux mots en français. Maintenant, on vous propose d'élaborer sur 
le Carnet de Bord une liste avec "les nouveaux mots" que vous avez appris pendant les cours 
de ces dernières semaines. Je voudrais savoir si votre liste sera petite ou grande. 
  Finalement, vous avez une belle valise ci-dessus! Est-ce que vous pouvez me 
dire ce que vous apportez dans cette belle valise de votre voyage par le monde de la langue 
française? Est-elle étoffée de connaissances? 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Je vous remercie d'avoir joyeusement participé à ce projet. J'espère qu'il a contribué à 

votre formation dans la langue française avec beaucoup de plaisir! 

 
 
 
 
 



	 176	

APÊNDICE L - Feuille de route 5 (Fiche de l'élève) 
 
 

   MA PETITE VALISE EN FRANÇAIS 
 
 

               
	
 Parabéns a todas! Vocês realmente fizeram um lindo trabalho. Viajaram por toda a 
parte, conheceram diferentes países e registraram esta experiência em um Carnet de Bord e 
em um Livret de Voyage virtual. Fizeram, obviamente, muitas pesquisas. Conheceram, assim, 
novas palavras em francês. Neste momento, proponho que elaborem no Carnet de Bord de 
vocês uma lista com "novas palavras" em francês, que vocês aprenderam ao longo das aulas 
destas últimas semanas. Gostaria de descobrir com vocês se esta lista será pequena ou 
recheada de novas palavras. 
 Trago para vocês uma bela mala aqui acima! Podem me dizer o que vocês trazem 
dentro desta bela bagagem da viagem de vocês pelo mundo da língua francesa? Será que ela 
está recheada de novos conhecimentos? Contem-me sobre isso! 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 Agradeço por terem participado deste projeto de forma tão entusiasmada! 

Espero que  ele tenha contribuído com sua formação na língua francesa de uma forma 

muito particular e criativa!  
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