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RESUMO
Esta dissertação tem por objetivo, primeiramente, estudar como o trabalho com gêneros
textuais, neste caso o itinéraire de voyage, pode contribuir para a produção escrita dos alunos
e, portanto, para o ensino-aprendizagem do francês língua estrangeira (FLE). Além disso,
temos a intenção de refletir sobre uma perspectiva de ensino e aprendizagem do FLE mais
adaptada ao contexto brasileiro, baseada tanto nos gêneros textuais quanto na perspectiva
acional, a partir da noção de agir social. Com isso, visamos a contribuir para as reflexões
sobre: o ensino de gêneros textuais; o ensino e aprendizagem do FLE e das línguas
estrangeiras em geral; e os estudos sobre a perspectiva acional. A fundamentação teórica desta
pesquisa apoia-se, em primeira instância, no interacionismo sociodiscursivo (ISD), por meio
dos trabalhos desenvolvidos por Bronckart (1999, 2006, 2008) e por outros pesquisadores do
mesmo quadro teórico (Schneuwly & Dolz, 2004; Machado, 2009), que se aprofundaram na
questão dos gêneros textuais. Além disso, tomamos como referência as proposições do
Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) quanto à utilização da perspectiva acional
no ensino de línguas estrangeiras. O QECR, por se colocar como uma ferramenta descritiva,
não explica como transpor suas propostas para a sala de aula e, por isso, este estudo propõe
que a abordagem dos gêneros textuais sirva como uma forma de aplicação prática da
perspectiva acional em classe. Para alcançarmos nossos objetivos, construímos o modelo
didático do gênero itinéraire de voyage, elaboramos uma sequência didática e a aplicamos em
duas turmas diferentes. Paralelamente, fizemos a aplicação, em uma turma, da sequência de
atividades proposta pelo livro Alter Ego e que trabalha esse mesmo gênero textual. Em
seguida, analisamos as produções escritas dos alunos nos três contextos, utilizando o modelo
de análise de textos do ISD, procurando compará-las entre si e com o modelo didático do
gênero itinéraire de voyage. Se partirmos da premissa de que o agir se realiza por meio de
textos, para agir em língua estrangeira o aluno precisaria dominar determinados gêneros
textuais. Assim, se os alunos se apropriarem dos gêneros textuais, eles poderão agir em língua
estrangeira, e poderão constituir-se como atores sociais, o que justifica a importância de seu
ensino sistemático. Os resultados de nossa pesquisa mostraram que o trabalho com gêneros
oferece uma possibilidade de desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos e de
colocá-los em situações muito próximas das reais, porém é necessário adaptar os materiais e
as sequências didáticas às características do contexto em que é aplicado.

ABSTRACT
This thesis aims to study how the work with textual genres, in this case the itinéraire de
voyage (travel itinerary), may contribute to the written production of students and, therefore,
for teaching and learning of French as a foreign language (FLE). In addition, we intend to
reflect about a perspective of teaching and learning of FLE more adapted to the Brazilian
context, based on both the textual genres and the action-oriented approach and on the notion
of social action. Therewith, we aim to contribute to the reflections on: the teaching of textual
genres; the teaching and learning of FLE and of foreign languages in general; and the studies
about the action-oriented approach. The theoretical basis of this research is supported, in first
instance, by socio-discursive interactionism (ISD), through the work done by Bronckart
(1999, 2006, 2008) and other researchers from the same theoretical framework (Dolz &
Schneuwly, 2004; Machado , 2009), which deepened the issue of textual genres. Furthermore,
we refer the proposals of the Common European Framework of Reference (CEFR) and the
use of action-oriented approach in teaching of foreign languages. The CEFR, as a descriptive
tool, does not explain how to implement its proposals in the classroom. Therefore, this study
suggests that the approach of textual genres can be used as a way of practical application of
action-oriented approach. To achieve our goals, we built the didatic model of the textual genre
itinéraire de voyage, we developed a didactic sequence and applied it in two different classes.
In parallel, we applied, in one class, the sequence of activities proposed by the textbook Alter
Ego, which teaches the same genre. Next, we analyzed the students' written production in the
three contexts, using the model of text analysis of the ISD, trying to compare them with each
other and with the didactic model of the genre itinéraire de voyage. If we start from the
premise that action takes place through texts, in order to act in a foreign language students
need to master certain kinds of texts. Thus, if students internalize textual genres, they may act
in a foreign language, and may be constituted as social actors, which explains the importance
of systematic teaching of textual genres. The results of our research showed that working with
textual genres offers a possibility to develop the language skills of students and put them in
situations very close to real, but it is necessary to adapt materials and didactic sequences to
the characteristics of the context in which it is applied.

RESUMÉ

Ce mémoire a pour objectif premier d’étudier comment le travail avec les genres de texte,
dans notre cas l’itinéraire de voyage, peut contribuer à la production écrite des élèves et, par
conséquent, à l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère (FLE). En outre,
nous avons l'intention de réfléchir à une perspective d'enseignement et d'apprentissage du
FLE plus adaptée au contexte brésilien, basée sur les genres textuels et sur la perspective
actionnelle, à partir de la notion d'agir social. Ce faisant, nous visons à contribuer aux
réflexions sur l'enseignement des genres de textes; sur l'enseignement-apprentissage du FLE
et des langues étrangères en général; et sur les études à propos de la perspective actionnelle.
Les fondements théoriques de cette recherche s’appuient premièrement sur l'interactionnisme
socio-discursif (ISD) à partir des travaux de Bronckart (1999, 2006, 2008) et d'autres
chercheurs (Dolz & Schneuwly, 2004; Machado, 2009) qui ont approfondi la question des
genres de texte. En outre, nous nous référons aux propositions du Cadre Européen Commun
de Référence (CECR) sur l'utilisation de la perspective actionnelle dans l'enseignement des
langues étrangères. Puisque le CECR se dit un outil descriptif, il n’explique pas comment
mettre en œuvre ses propositions en salle de classe et, pour cette raison, cette étude suggère
que l'approche des genres textuels puisse servir comme une forme d'application pratique de la
perspective actionnelle en salle de classe. Pour atteindre nos objectifs, nous avons construit le
modèle didactique du genre itinéraire de voyage, nous avons élaboré une séquence didactique
et

nous l’avons appliquée dans deux classes différentes. En parallèle, nous avons fait

l’application de la séquence d’activités proposée par le livre Alter Ego, qui travaille le même
genre textuel, dans une salle de classe. Ensuite, nous avons analysé les productions écrites des
élèves dans les trois contextes, en utilisant le modèle d'analyse de textes de l’ISD. Nous avons
comparé toutes les productions avec le modèle didactique du genre itinéraire de voyage et
nous avons également fait une comparaison entre les productions écrites de chaque contexte.
Si nous partons de la prémisse que nous agissons à travers des textes, pour agir en langue
étrangère les étudiants ont besoin de maîtriser certains genres textuels. Ainsi, si les élèves
s'approprient les genres textuels, ils pourront agir en langue étrangère et pourront se constituer
en tant qu'acteurs sociaux, ce qui explique l'importance d'un enseignement systématique des
genres. Les résultats de nos recherches ont montré que le travail avec les genres offre une
possibilité de développer les capacités langagières des élèves et de les mettre dans des
situations très proches de la réalité, cependant il est nécessaire d'adapter les matériaux et les
séquences didactiques aux caractéristiques du contexte dans lequel ils sont appliqués.
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Introdução

“A felicidade é quando o que você pensa, o que
você diz e o que você faz estão em harmonia.”
Gandhi

"Digo o que penso, com esperança. Penso no
que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com
amor. Eu me esforço para ser cada dia
melhor...”
Cora Coralina
1

O presente trabalho foi elaborado visando a atingir dois objetivos. Primeiramente,
objetivamos estudar como o trabalho com gêneros textuais, neste caso o itinéraire de voyage,
pode contribuir para a produção escrita dos alunos e, portanto, para o ensino-aprendizagem do
francês língua estrangeira (FLE). Em segundo lugar, temos a intenção de refletir sobre uma
perspectiva de ensino e aprendizagem do FLE mais adaptada ao contexto brasileiro, baseada
tanto nos gêneros textuais quanto na perspectiva acional, a partir da noção de agir social. Com
isso, visamos a contribuir para as reflexões sobre: o ensino de gêneros textuais; o ensino e
aprendizagem do FLE e das línguas estrangeiras em geral; e os estudos sobre a perspectiva
acional. Para tanto, construímos o modelo didático do gênero itinéraire de voyage,
elaboramos uma sequência didática e a aplicamos em duas turmas diferentes. Paralelamente,
fizemos a aplicação, em uma turma, da sequência de atividades proposta pelo livro Alter Ego
e que trabalha esse mesmo gênero textual. Em seguida, analisamos as produções escritas dos
alunos nos três contextos, procurando compará-las entre si e com o modelo didático do
gênero.
Como explica Lousada (2008; no prelo), ao estabelecermos ligações entre a
abordagem de gêneros textuais e o Quadro Europeu Comum de Referência1, estamos partindo
do princípio de que ambas as perspectivas consideram a natureza social da linguagem e da
aprendizagem e que ambas consideram que agimos no mundo social por meio da linguagem.
A ideia de comparar a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva acional se explica se
considerarmos o contexto brasileiro de ensino de língua materna e estrangeira. No Brasil, o
ensino por meio de gêneros tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas nos últimos anos,
tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, e as pesquisas acerca desse tema se
tornaram mais frequentes e pertinentes após a edição dos PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais). Os PCN representam os parâmetros de ensino no Brasil do ponto de vista das
diretrizes governamentais para o ensino e, por isso, acabam sendo seguidos por muitas
instituições escolares e, consequentemente, pelos professores de ensino fundamental e médio.
Na perspectiva apresentada pelos PCN, o gênero tem um papel bastante importante e é usado
como unidade de ensino, ou seja, os PCN colocaram os gêneros textuais orais e escritos como
eixo central do ensino do português língua materna (Bueno, 2011).
No quadro do ensino no Brasil, igualmente importante é o PNLD (Programa Nacional
do Livro Didático), que determina as coleções de livros didáticos aprovadas para o ensino
básico. A partir da lista feita pelo MEC (Ministério da Educação), as escolas elegem os livros

1

Doravante QECR

2

que melhor atendem ao seu projeto pedagógico e esses livros são distribuídos aos alunos das
escolas públicas pelo governo. Analisando o PNLD, observamos que, nos contextos de língua
estrangeira, a questão dos gêneros textuais tem apenas recentemente ocupado espaço e ainda
não despertou o interesse que já existe em relação à língua materna. Afirmamos isso porque,
apesar de o PNLD já existir há mais de dez anos, 2011 foi o primeiro ano que ele incluiu o
componente curricular Língua Estrangeira Moderna (LEM)2. Trata-se, portanto, de um
momento importante na história do ensino de LEM nas escolas públicas brasileiras, o que
reflete um reconhecimento do papel que esse componente curricular tem na formação dos
estudantes. O PNLD afirma que a aprendizagem das habilidades de ler, falar, ouvir e escrever
em outras línguas é muito importante para a formação e a inclusão social do indivíduo, tendo
potencial, inclusive, para oportunizar o conhecimento sobre o outro e sobre si mesmo, sobre
culturas locais e globais (MEC/SEB, 2010).
Fora do contexto das escolas públicas brasileiras, o ensino de línguas estrangeiras tem
sido há alguns anos influenciado por um outro documento que orienta as práticas
educacionais, porém em um nível internacional, o QECR. Publicado pelo Conselho da Europa
em 2001, o QECR coloca-se como uma obra de normalização (no sentido de fixar as normas)
para o ensino-aprendizagem de línguas vivas na Europa. Seu propósito geral é fornecer uma
base de referência comum para a comparação de objetivos, métodos e qualificações na
aprendizagem de línguas, a fim de facilitar a mobilidade por motivos pessoais ou profissionais
na Europa. Sua publicação é o resultado de uma reflexão iniciada em 1990 a fim de atualizar
os diversos níveis de referência elaborados a partir dos anos 1970. Dessa forma, o QECR cria
normas comuns de avaliação de competências linguageiras e culturais com o objetivo de
aumentar a transparência dos cursos, dos programas e dos certificados de qualificação,
favorecendo também a cooperação internacional no domínio das línguas vivas (Conselho da
Europa, 2001).
O QECR propõe orientações sobre o ensino de línguas e tem inspirado a maioria dos
livros didáticos produzidos na Europa para o ensino de línguas europeias. Além disso, ele é
usado como referência pela maioria dos exames de proficiência para as línguas estrangeiras.
Apesar de ser uma publicação europeia, sua repercussão não se limita às fronteiras do
continente Europeu e atingiu vários lugares no mundo3. Com isso, o QECR acaba
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No guia do PNLD de 2011 foram incluídas apenas as línguas estrangeiras inglês e espanhol.
Em diversos países são publicados artigos e outros materiais sobre a perspectiva acional. Podemos citar como
exemplo a Synergies China que publicou edição dedicada ao tema em 2005 e a Synergies Canadá que fará o
mesmo em 2012.
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determinando a maioria dos conteúdos a serem ensinados em âmbito internacional em relação
às línguas europeias (Lousada, no prelo).
Existem, portanto, dois documentos que orientam as práticas do professor de línguas
estrangeiras no Brasil: de um lado, o QCER, que preconiza o ensino de línguas estrangeiras
voltado para a ação no mundo social; de outro, os PCN, que incentivam o ensino por meio de
gêneros textuais, vistos como uma maneira de agir linguageiramente no meio social (Lousada,
no prelo). Ou seja, nas duas abordagens encontramos a noção de agir social, ainda que ela
apareça com outro nome. Conhecer essas duas perspectivas e compreender seus pontos de
aproximação pode contribuir para a atuação do professor de línguas estrangeiras e para o
processo de ensino-aprendizagem de línguas. É nossa intenção, neste trabalho, cooperar com
as reflexões nesse sentindo.
Ao estimularmos a discussão sobre o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras,
neste caso o francês, apoiamos a visão dos PCN de reconhecer a importância do aprendizado
de várias línguas, em vez de uma única, e de se pôr em prática uma política de pluralismo
linguístico. Por uma política de pluralismo linguístico, as instâncias governamentais
brasileiras entendem a aceitação da existência de línguas diferentes e a promoção do ensino
de várias línguas (MEC/SEF, 1998b). O pluralismo linguístico também está presente no
QECR, que tem como um de seus objetivos promover o plurilinguismo e o pluriculturalismo
na Europa através da aprendizagem de uma maior variedade de línguas europeias (Conselho
da Europa, 2001).
Os PCN atestam que o domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de
plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz
conhecimento. Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer
alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em
determinadas circunstâncias de interlocução (MEC/SEF, 1998a). O trabalho com gêneros
textuais vem sendo desenvolvido em língua materna e tem se mostrado de grande valor num
país em que a educação para o uso social da linguagem é essencial.
Seguindo essa linha, compartilhamos a visão de que o ensino-aprendizagem de línguas
é mais efetivo quando se alicerça na noção de gênero, pois quanto maior for o conhecimento
de gêneros diversos, mais possibilidade terá o aluno de agir adequadamente com a linguagem
em diferentes situações. Por isso, acreditamos que o domínio dos gêneros como instrumentos
para agir possibilite aos indivíduos uma melhor relação com os textos, pois, ao
compreenderem como utilizar um texto pertencente a determinado gênero, pressupõe-se que
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esses agentes poderão também transferir conhecimento e agir com a linguagem de forma mais
eficaz (Cristovão, 2002).
Para realizar nossa pesquisa tendo os objetivos acima elencados, adotamos como
pressupostos teórico-metodológicos o interacionismo sociodiscursivo (ISD), conforme
apresentado por Bronckart (1999 [1997], 2006a, 2008), Schneuwly e Dolz (2004), e
desenvolvido no Brasil por Machado (2002, 2009), Cristovão (2002, 2009), Lousada (2006,
2008), Bueno (2007, 2009), Nascimento (2009), Guimarães (2007), entre outros. O ISD
propõe uma teoria sobre o funcionamento e o desenvolvimento humano, em que o agir e a
linguagem a ele associada desempenham um papel fundamental, ao mesmo tempo em que
fornece procedimentos de análises para textos. Cristovão (2009, p. 6) sintetiza bem o quadro
teórico do ISD para o ensino-aprendizagem de línguas no contexto escolar, o qual envolve: a)
uma concepção de linguagem considerada em sua dimensão discursiva e socio-historica; b)
uma concepção de ensino-aprendizagem que se realiza em atividades sociais mediadas pela
linguagem com a participação do sujeito como agente; c) uma concepção de produção escrita
como um processo interativo de construção de sentido.
Na perspectiva do ISD, as atividades de linguagem se realizam concretamente sob a
forma de textos, os quais pertencem a diversos gêneros, socialmente indexados (Bronckart,
2006a). Os gêneros textuais são formas mais ou menos estáveis de enunciados que
possibilitam a interação e ação no mundo, o que significa que essas formas podem ser
modificadas pelos agentes no momento histórico da produção (Abreu-Tardelli, 2007). Cada
campo de utilização da língua (literatura, ciência, escola, medicina, lazer etc.) cria tipos
relativamente estáveis de enunciados (Bakhtin, 1997 [1953], p. 279), isto é, gêneros textuais,
que se caracterizam pelos seus conteúdos e pelos meios linguísticos de que se utilizam
(contos, poemas, teses, relatórios, provas, bulas, atestado médico, conversa, bilhete, e-mail
etc.) (Bueno, 2009). Assim, os gêneros de texto se constituem como mediadores entre as
interações sociais e as produções linguageiras (Bronckart, 2004a).
Por isso, acreditamos que a aprendizagem das formas sociais de comunicação somente
serão possíveis se o indivíduo for confrontado a diferentes práticas de linguagem e aos
respectivos gêneros textuais que as concretizam (Schneuwly e Dolz 2004). Dessa forma,
adotamos a percepção dos autores genebrinos sobre o papel central dos gêneros como objeto e
instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem. Para Schneuwly (1994), o
gênero é um instrumento que fornece as bases da comunicação, permitindo que os sujeitos
ajam com a linguagem em diferentes situações.
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Paralelamente ao quadro teórico do ISD, tomamos como referência as proposições do
QECR para o ensino e a aprendizagem de línguas. Em sua publicação, o QECR defende a
perspectiva acional, que considera usuários e estudantes de uma língua como atores sociais
que devem cumprir tarefas (tâches) em circunstâncias e ambientes determinados. Dessa
forma, conforme afirma Rosen (2006), as pessoas não aprendem uma língua simplesmente
por prazer, mas visando integrar-se em uma comunidade diferente e tornar-se um ator social
ao desempenhar tarefas, como, por exemplo, fazer compras, fazer um curso, pedir
informações, comprar bilhetes do museu etc.
O problema é que o QECR apresenta a perspectiva acional, voltada para a realização
de tarefas, de uma maneira teórica, sem explicar como desenvolvê-la em sala de aula (Richer,
2005, 2010; Rosen, 2006; Puren, 2009, 2010). Como seu próprio nome diz, o QECR propõe
referências para o ensino de línguas estrangeiras, mas não dá as diretrizes de como transpor
isso para a sala de aula de forma a assegurar o agir social dos alunos. Além disso, a
perspectiva acional foi elaborada para o contexto europeu e não se justifica que, no Brasil,
seus conceitos sejam implantados sem reflexão sobre sua adequação. Prova disso é a
publicação, em 2011, de um número da revista Recherches et Applications, cujo tema é
“Contextualisations du CECR”, em que os organizadores propõe estudar casos de países do
sudeste asiático que adaptaram o QECR, ajustando-o ao seu contexto particular de ensino. Por
isso, neste trabalho nos propomos a fazer uma análise crítica da perspectiva acional e
sugerimos uma alternativa para o contexto brasileiro.
Nossa proposta neste estudo é que a abordagem dos gêneros textuais seja utilizada
conjuntamente com a perspectiva acional em classe, corroborando para uma perspectiva de
ensino-aprendizagem de línguas baseada na noção de agir social. Na perspectiva acional
proposta pelo QECR, a utilização da língua em contexto é fundamental e diversos estudos
(Schneuwly e Dolz, 2004; Machado e Cristovão, 2006; Abreu-Tardelli, 2007; Bueno, 2009,
2011; Cristovão, 1999, 2009; Lousada, 2002, entre outros) já evidenciaram que o trabalho
com os gêneros textuais é uma boa oportunidade de se lidar com a língua em seus mais
diversos e autênticos usos no dia-a-dia. Além disso, no quadro teórico do ISD, a abordagem
dos gêneros de texto é um método consistente e detalhado para o ensino-aprendizagem de
línguas, explicando como o professor pode criar e colocar em prática atividades didáticas.
Nessa abordagem, o professor precisa, inicialmente, conhecer o gênero com o qual irá
trabalhar, o que pode ser feito mediante o levantamento de suas características e de suas
dimensões ensináveis, isto é, por meio da elaboração do modelo didático do gênero. A partir
do modelo didático, diversas sequências didáticas podem ser criadas de acordo com as
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necessidades e as capacidades dos alunos e de acordo com o contexto em que se dá o processo
de ensino-aprendizagem. É a sequência didática que ajudará o aluno a se apropriar daquele
gênero textual, aumentando seus conhecimentos sobre um gênero e desenvolvendo suas
capacidades para agir (Schneuwly e Dolz, 2004). Do ponto de vista da didática da produção
textual por meio de gêneros, o trabalho com gêneros textuais atua na aprendizagem da língua
e no desenvolvimento das capacidades de linguagem do aluno (Lousada, 2010). Assim, ao
ensinar um gênero estamos, na verdade, auxiliando o desenvolvimento dessas três
capacidades de linguagem, a saber: as capacidades de ação, as capacidades discursivas e as
capacidades linguístico-discursivas4.
Refletiremos, ao longo dessa dissertação, sobre a possibilidade de a abordagem dos
gêneros textuais servir como uma forma de colocar em prática a perspectiva acional, já que os
gêneros podem servir para “agir” em língua estrangeira, como sugere o QECR. Inserida em
uma perspectiva acional, a aprendizagem de uma língua estrangeira precisa levar o aluno a
dominar as situações de comunicação permitindo que ele aja no mundo e, para isso, ele
precisaria ser confrontado durante sua aprendizagem a situações reais (ou próximas da vida
real). Acreditamos que os gêneros são uma forma de trazer os agires sociais para a sala de
aula. No quadro do ISD, o termo agir é usado de forma mais genérica e se refere a qualquer
comportamento ativo de um ser humano, dado antes de qualquer análise (Bronckart, 2004a).
Assim, usaremos o termo ‘agir’ para as diferentes intervenções dos seres humanos antes de
sua interpretação.
Em nosso trabalho, refletiremos, principalmente, sobre o agir social “viajar” e
consideraremos a existência de três etapas distintas relacionadas a esse agir: preparar a
viagem, fazer a viagem e contar a viagem. Ora, se partirmos da premissa de que o agir se
realiza por meio de textos, para cada um desses momentos existem diferentes gêneros textuais
que viabilizam o agir social. Uma das propostas de nossa pesquisa é justamente pensar esses
gêneros e trabalhar o ensino-aprendizagem de um dos gêneros textuais relacionados ao agir
social “viajar”, o itinéraire de voyage, a fim de desenvolver nos alunos as capacidades de
linguagem necessárias para que eles possam agir socialmente, não apenas em relação ao agir
social “viajar”, mas também em outros contextos. Assim como outros gêneros, o itinéraire de
voyage pode ser um instrumento privilegiado para que o aluno desenvolva suas capacidades
de linguagem e aprenda conteúdos diversificados sobre diferentes países, regiões e cidades.

4

Esse processo será explicado em mais detalhes nos capítulos seguintes.

7

Seguindo a proposta do ISD, fizemos um levantamento de textos autênticos do gênero
itinéraire de voyage, analisamos os textos de acordo com o modelo de análise textual do ISD
e elaboramos o modelo didático do gênero. A partir desse modelo didático, elaboramos uma
sequência didática (SD) para trabalhar esse gênero no contexto dos Cursos Extracurriculares
de Francês, oferecidos pelo Serviço de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da USP e pela área de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos
em Francês, do Departamento de Línguas Modernas. Tivemos a oportunidade de aplicar nossa
sequência didática em dois momentos distintos e no âmbito de três turmas diferentes.
A primeira aplicação das atividades foi feita no segundo semestre de 2011 e contou
com a participação de duas turmas do nível II. Uma dessas turmas teve contato com o gênero
através da sequência de atividades apresentada no livro Alter Ego e a outra, através da
sequência didática proposta por nós. Em ambas as turmas os alunos fizeram uma produção
final sobre esse gênero. A segunda aplicação foi feita com a turma que participou, em
fevereiro de 2012, do curso “Ateliers de escrita criativa em língua francesa”, cujo objetivo era
promover o ensino sistemático da comunicação escrita, por meio de sequências didáticas
criadas (com base no ISD e na proposta de Schneuwly e Dolz, 2004) para melhorar as práticas
de linguagem. Assim, esse curso buscou ensinar sistematicamente quatro gêneros textuais, um
deles o itinéraire de voyage. Esse grupo teve contato com o gênero por meio da sequência
didática que nós elaboramos e, nessa turma, os alunos fizeram uma produção inicial e uma
produção final.
Após termos apontado, de maneira global, os objetivos da dissertação, os pressupostos
teóricos gerais e o contexto da pesquisa, procuraremos mostrar na seção seguinte como essa
pesquisa se constituiu, como ela se posiciona no quadro dos Estudos das Línguas e dos Textos
e das Didáticas do Francês Língua Estrangeira, quais são seus objetivos mais específicos bem
como as perguntas que guiaram sua realização.

1. Histórico da pesquisa
Diferentemente do que ocorre em muitas dissertações, o tema da minha pesquisa não
surgiu de uma experiência vivida em minha atuação profissional. No meu caso, surgiu
primeiro o interesse em conhecer como se dava o processo de ensino e de aprendizagem do
francês e depois veio a prática profissional. Quando eu estava perto de concluir o bacharelado
em Administração de Empresas, senti muita vontade de estudar algo diferente, algo mais
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humano e menos financeiro, menos processual. A língua francesa era algo que me fascinava
há algum tempo e, no fundo, eu sempre tive bastante vontade de dar aulas, o que acabou me
impulsionando a pesquisar um mestrado na área. Quando abriram as inscrições para o
mestrado, tive a oportunidade de conhecer a professora Eliane Lousada e recebi dela a
indicação de começar a estudar os trabalhos de Vigotski e a sua teoria da aprendizagem e do
desenvolvimento, o que começou a direcionar minha pesquisa.
Meu projeto de ingresso no mestrado se propunha a investigar a mediação na
aprendizagem do FLE, estudando a interação aluno-professor e aluno-aluno em diferentes
contextos de aprendizagem, a saber: uma escola para crianças, um curso de idiomas e um
curso universitário. Ou seja, já era minha intenção pesquisar as relações ligadas ao ensinoaprendizagem a fim de tentar compreender como se dá esse processo. Após meu ingresso no
mestrado, o primeiro semestre foi dedicado a leituras sobre o tema e ao refinamento do
projeto de pesquisa. A disciplina que cursei sobre os gêneros textuais foi muito importante
nesse sentido, pois me possibilitou ter contato com diversas obras importantes na área.
Durante o estudo para ingresso na pós-graduação, eu já tinha me deparado com o Quadro
Europeu Comum de Referência , o que me permitiu tomar conhecimento de sua relevância no
âmbito do ensino-aprendizagem de línguas vivas.
Depois de muita leitura, reflexão e conversas com minha orientadora chegamos aos
dois objetivos gerais desta dissertação. Para os objetivos específicos, precisaríamos decidir
onde se daria a aplicação de nossa pesquisa e com que gênero textual iriamos trabalhar.
Determinar o contexto da nossa pesquisa foi uma tarefa bastante simples, pois, desde o início
do mestrado, eu comecei a dar aulas de francês nos Cursos Extracurriculares da FFLCH.
Assim, faria todo sentido que a aplicação ocorresse nesse contexto, pois os resultados
contribuiriam diretamente para o meu trabalho e para o trabalho dos meus colegas. Além
disso, os Cursos Extracurriculares inserem-se no âmbito das atividades de cultura e extensão
da Universidade de São Paulo, que, entre outros objetivos, buscam retribuir à sociedade todo
investimento que é feito na universidade, nesse caso, dando a todos os interessados a
possibilidade de aprender francês a um baixo custo.
A partir dessa decisão, pudemos ir para a próxima etapa, escolher um gênero textual
para estudar. Pensando no público dos Cursos Extracurriculares, nós ponderamos que seria
melhor que o gênero estivesse ligado ao domínio privado (na classificação do QECR), no qual
o indivíduo está centrado em sua vida particular e familiar e em seus interesses pessoais. Isso
porque, quando consideramos os objetivos dos nossos alunos ao estudar francês, sabemos que
esse é um domínio muito importante, pois muitos deles afirmaram querer aprender francês
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para se comunicar viagens ou porque têm um grande interesse pela língua/cultura francesa ou
ainda porque possuem parentes/amigos que moram em um país francófono e assim por diante.
Ou seja, muitos pretendem usar o francês em seu domínio privado. Além disso, baseando-nos
no trabalho de Cristovão (2002), consideramos quatro dimensões antes de escolher o gênero
textual, a saber: dimensão psicológica, dimensão cognitiva, dimensão social e dimensão
didática. Futuramente, explicaremos as quatro dimensões em mais detalhes, porém podemos
dizer de forma sucinta que, ao escolher o gênero, queríamos que ele fosse interessante para os
alunos, que tivesse relação com eles e que fosse complexo, mas, ao mesmo tempo,
apreensível.
Para fazer um levantamento de alguns gêneros possíveis, analisamos o livro Alter Ego
1, manual baseado na perspectiva acional e adotado nos primeiros níveis dos Cursos
Extracurriculares. Dentre os textos escritos, nos interessamos por um que era intitulado, no
livro, de programme de visite5 e apresentava algumas informações sobre as atividades
turísticas que o leitor poderia fazer em Bruxelas. Logo no início pensamos que esse gênero
poderia ser interessante em nosso contexto, pois vários alunos afirmaram estudar francês por
querer viajar para a França e para outros países francófonos. Viajar é uma forma de agir social
e, antes de viajar, costuma-se fazer uma preparação e pesquisar as principais atrações
turísticas das cidades que se visitará. Assim, escolhemos esse texto por achar que ele se
adequava aos critérios que tínhamos estabelecido. Nossa ideia inicial era simplesmente
trabalhar com o texto que selecionamos no Alter Ego 1, no entanto, quanto mais pesquisamos
sobre esse gênero, mais descobrimos novos horizontes para nossa pesquisa e mais
percebemos que poderíamos ampliar nosso escopo de trabalho. Dessa forma, trabalhamos
com o gênero itinéraire de voyage, considerando que ele está inserido no agir social “viajar”.
Ademais, após várias pesquisas em textos autênticos, concluímos que o texto no manual Alter
Ego 1 não é autêntico e, por isso mesmo, não é característico do gênero. Cientes disso,
decidimos fazer uma sequência didática mais significativa para os alunos, estando mais perto
do que se considera como real nessa prática social.
Ao trabalharmos com a noção de gêneros textuais, inserimo-nos no quadro dos
Estudos das Línguas e dos Textos, adotando como pressupostos teóricos o interacionismo
sociodiscursivo. A partir do quadro teórico do ISD, estamos também voltados para o trabalho
sobre a didática das línguas, construindo instrumentos para o ensino, como a sequência
didática, e avaliando materiais didáticos. Além disso, buscamos compreender o
5

O nome do gênero como apresentado no livro Alter Ego 1 (“programme de visite”) não foi encontrado nos
textos autênticos e, após várias pesquisas, adotamos o nome itinéraire de voyage para o nosso gênero textual.
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funcionamento de textos do gênero itinéraire de voyage, analisando as capacidades de
linguagem que podem se desenvolver a partir do ensino formal desse gênero textual. Dessa
forma, visamos a somar aos diversos trabalhos que já foram publicados no Brasil sobre o
assunto. Entre essas pesquisas, podemos mencionar alguns em língua materna, como
Machado, Abreu-Tardelli e Lousada (2004a, 2004b, 2005); Bueno (2009, 2011); Rojo (2000);
Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005), entre outros. Para a língua estrangeira, citamos os
trabalhos de Cristovão (2002, 2009), Lousada (2002, 2007), Abreu-Tardelli (2007),
Damianovic (2007), entre outros.
Como mencionamos anteriormente, a abordagem dos gêneros textuais para o ensino de
línguas é um tema que tem sido muito estudado nos últimos anos. Uma evidência disso é que
quando pesquisamos no banco de teses e dissertações da CAPES a expressão exata “gêneros
textuais” e “gênero textual” encontramos 80 e 42 trabalhos, respectivamente, somente no ano
de 2010. Se incluirmos na pesquisa o termo “francês”, os resultados obtidos diminuem
significativamente e, dos trabalhos apresentados, apenas um (Chaves, 2004) propõe reflexões
sobre a noção de gêneros e o ensino do FLE. Isso demonstra que, no Brasil, ainda existem
poucos trabalhos sobre o ensino do francês que levam em conta o conceito de gêneros
textuais. Apesar da abordagem dos gêneros ser a mesma para diferentes línguas, é importante
que se construa um saber sobre os gêneros da língua francesa e nossa dissertação visa a
contribuir nesse sentido.
Ao refletirmos sobre o ensino-aprendizagem do FLE, inserimos nossa pesquisa no
quadro das Didáticas do Francês Língua Estrangeira, o qual conta com trabalhos de diversos
pesquisadores no Brasil. Entre eles, podemos citar Pietraróia (2001; 2004), que possui
inúmeras pesquisas sobre o ensino-aprendizagem do FLE e sobre a leitura em língua
estrangeira; Albuquerque-Costa (2002; 2011), que, além do FLE, estuda o ensino de línguas
para objetivo específico e o ensino de línguas em ambientes virtuais de aprendizagem;
Ishihara (2007), cuja linha de pesquisa concentra-se na aquisição e didática das línguas e nas
concepções da linguagem e do sentido; e Lousada (2009, 2011), que trabalha, entre outros
aspectos, com questões ligadas ao uso dos gêneros textuais na aprendizagem de línguas. No
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, a perspectiva acional ainda não é um tema
recorrente em publicações no Brasil. Uma pesquisa no banco da CAPES sobre os termos
“perspectiva acional” e “quadro europeu comum de referência” nos aponta apenas 15
trabalhos no período de 2005 a 2010. Fora do Brasil esse é um tema que já foi estudado por
diversos autores, entre os quais Puren (2002, 2006, 2009, 2010), Rosen (2006, 2009),
Springer (2009), Denyer (2010) etc. A junção dos dois conceitos – os gêneros textuais e a
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perspectiva acional – é algo raro, tanto no exterior quanto no Brasil. Nesse sentido,
encontramos apenas os trabalhos de Richer (2005, 2010) e Lousada (2008, no prelo).
O que pudemos perceber é que são duas abordagens que têm caminhado paralelamente
e que poucos são os trabalhos, até a presente data, que procuram enxergar as intersecções e as
complementaridades dessas duas perspectivas. Por isso, nossa pesquisa visa a apresentar uma
contribuição para o ensino de línguas estrangeiras, notadamente em relação ao francês língua
estrangeira, aos gêneros textuais e à perspectiva acional. Para cooperarmos com o
conhecimento científico nessa área, temos alguns objetivos específicos neste estudo, os quais
detalharemos na próxima seção.

2. Objetivos
Como apresentamos anteriormente, nossos objetivos nesta dissertação são estudar
como o trabalho com gêneros textuais, notadamente o itinéraire de voyage, pode contribuir
para a produção escrita dos alunos e, portanto, para o ensino-aprendizagem do francês língua
estrangeira (FLE). Além disso, almejamos refletir sobre uma perspectiva de ensino e
aprendizagem do FLE baseada tanto nos gêneros textuais quanto na perspectiva acional, a
partir da noção de agir social. Para alcançar esses objetivos, construimos o modelo didático do
gênero itinéraire de voyage, elaboramos uma sequência didática (SD) para trabalhar esse
gênero em sala de aula e a aplicamos em duas turmas diferentes. Com relação à nossa SD,
interessa-nos saber se ela propicia aos alunos a oportunidade de desenvolverem suas
capacidades de linguagem. Paralelamente à aplicação de nossa SD, fizemos a aplicação, em
uma turma, da sequência de atividades proposta pelo livro Alter Ego e que trabalha esse
mesmo gênero textual. Em seguida, analisamos as produções escritas dos alunos nos três
contextos, procurando compará-las entre si e com o modelo didático do gênero, a fim de
verificar se existem diferenças nas produções escritas dos alunos em termos de capacidades de
linguagem mobilizadas na escrita. Se os textos dos alunos forem diferentes nos três contextos
de aplicação, estaremos interessados em identificar quais foram essas diferenças e levantar
hipóteses que justifiquem isso ter ocorrido.
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Desse modo, essa investigação visa a responder às seguintes perguntas de pesquisa:

1.

Qual sequência didática poderia ser proposta para trabalhar o gênero itinéraire
de voyage de modo a permitir aos alunos agir em língua estrangeira?

2. Quais são as características dos textos produzidos pelos alunos nos três
contextos de aplicação? Existem diferenças entre as produções nesses três
contextos?
3. A sequência didática proposta por nós auxilia os alunos no desenvolvimento de
suas capacidades de linguagem?
4. É possível propor que a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva acional
sejam utilizados conjuntamente? Que elementos justificam isso?

Para alcançar nossos objetivos, dividimos esta dissertação em quatro capítulos. No
primeiro, apresentaremos os pressupostos teóricos que dão sustentação a nossa pesquisa.
Exporemos, inicialmente, o quadro teórico geral, apresentando o interacionismo social, o
interacionismo sociodiscursivo, os conceitos de mediação, zona de desenvolvimento
proximal, artefato e instrumento. Em seguida, na segunda seção, discorremos sobre a
abordagem dos gêneros textuais no ensino de línguas estrangeiras e explicaremos os conceitos
relacionados a essa perspectiva, como as capacidades de linguagem, o modelo didático e a
sequência didática. Na terceira seção do primeiro capítulo, detalharemos o modelo de análise
de textos do ISD, o qual serviu como referência teórico-metodológica para as análises de
textos que fizemos em nossa pesquisa, tanto dos textos autênticos quanto das produções
escritas dos alunos. Posteriormente, discorremos sobre a perspectiva acional, conforme
apresentada pelo Quadro europeu comum de referência. Finalmente, encerraremos esse
primeiro capítulo com reflexões sobre a noção de agir social e as similaridades encontradas
entre a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva acional.
No segundo capítulo, explicaremos os procedimentos metodológicos que guiaram esta
pesquisa e o contexto em que a pesquisa foi desenvolvida. Apresentaremos, primeiramente, os
participantes envolvidos neste estudo científico, detalhando suas características e sua relação
com a língua francesa. Em seguida, indicaremos os procedimentos de coleta e de seleção dos
dados, explicando os critérios que foram considerados em nossas escolhas. Depois,
detalharemos os procedimentos para análise dos dados e encerraremos o capítulo apontando
os aspectos que asseguram a credibilidade de nossa pesquisa.
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O terceiro capítulo, por sua vez, é dedicado à apresentação do material didático que foi
utilizado em nossa pesquisa. Antes de apresentar o material didático propriamente dito,
refletiremos sobre o viajar como forma de agir social e mostraremos os gêneros textuais
ligados a esse agir. Em seguida, faremos a análise dos textos autênticos de um dos gêneros
relacionados a esse agir, o itinéraire de voyage, a fim de elaborarmos o seu modelo didático.
Na terceira seção, analisaremos o texto encontrado no manual didático Alter Ego 1. A seção
seguinte contempla uma descrição da sequência didática que elaboramos para trabalhar esse
gênero com os alunos e, na última seção desse capítulo, analisaremos as atividades propostas
no livro Alter Ego 1. Finalmente, no último capítulo desta dissertação, apresentaremos os
resultados das análises das produções textuais dos alunos, divididos de acordo com as três
capacidades de linguagem que se esperava que os alunos conseguissem mobilizar.
Além desses quatro capítulos, esta dissertação tem mais duas partes: esta introdução,
que explica, justifica e contextualiza a pesquisa que realizamos e a parte de considerações
finais, que retoma o que foi abordado nos capítulos precedentes, propõe algumas reflexões
sobre o ensino-aprendizagem do FLE e aponta caminhos para futuras pesquisas.
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Capítulo I - Pressupostos Teóricos

“Os apaixonados pela prática sem a teoria
são como os navegantes sem timão nem
bússola. Nunca poderão saber aonde vão.”
Leonardo da Vinci

"Se você não conseguir explicar de forma
simples, não conseguiu compreender
suficientemente bem."
Albert Einstein
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Neste capítulo, propomo-nos a apresentar o referencial teórico que embasa nossa
pesquisa e, para fazê-lo, dividimos este capítulo em cinco seções. Na primeira seção,
apresentaremos o quadro teórico do interacionismo sociodiscursivo e, para tanto,
explicitaremos, em primeiro lugar, os pressupostos teóricos que embasam o interacionismo
social. Em seguida, abordaremos mais especificamente o interacionismo sociodiscursivo e
seus princípios, que forneceram o eixo central desta pesquisa. Posteriormente, explanaremos
alguns dos conceitos propostos por Vigotski, em particular, a mediação e a zona de
desenvolvimento proximal. Encerraremos a primeira seção discorrendo sobre os conceitos de
artefato e instrumento.
Na segunda seção, interessa-nos discutir o conceito de gêneros textuais e seu uso para
o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Para isso, começaremos explicando o conceito
de gêneros textuais na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Em seguida, falaremos
sobre as capacidades de linguagem, as quais podem ser desenvolvidas quando os gêneros
textuais são ensinados de forma sistemática. Finalmente, abordaremos os conceitos de modelo
didático e de sequência didática, os quais viabilizam o trabalho com os gêneros em sala de
aula. Na terceira seção, explicaremos o modelo de análise de textos do interacionismo
sociodiscursivo, o qual fornecerá o embasamento teórico para nossas futuras análises.
Na quarta seção, apresentaremos outro quadro teórico muito importante para nossa
pesquisa: a noção de perspectiva acional e outras reflexões trazidas pelo Quadro Europeu
Comum de Referência. Finalmente, na quinta seção, evidenciaremos alguns pontos de
intersecção entre a noção de gêneros textuais e a perspectiva acional, propondo que os
gêneros sejam utilizados juntamente com a perspectiva acional em sala de aula e apresentando
algumas reflexões teóricas sobre uma proposta de ensino-aprendizagem de línguas
estrangeiras baseada no conceito de agir social.

1. O quadro teórico geral
O presente estudo baseia-se nos pressupostos teóricos do interacionismo
sociodiscursivo (ISD), apresentado por Bronckart (1999, 2004, 2006, 2008), sobretudo no que
diz respeito à questão dos gêneros textuais, da sequência didática e do modelo de análise de
textos do ISD. Antes refletirmos detalhadamente sobre o interacionismo sociodiscursivo,
acreditamos ser importante conhecermos o interacionismo social, o qual apresentamos a
seguir.
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1.1. O interacionismo social

O interacionismo social é uma ampla corrente de pensamento das ciências humanosociais que se constituiu no primeiro quarto do século XX e do qual participaram autores
ligados a diversas disciplinas. Essa corrente histórica foi combatida em razão da forte adesão
ao positivismo e da emergência dos paradigmas behavioristas, manifestos no conjunto das
ciências humanas a partir de 1930. No entanto, o interacionismo social ressurgiu a partir dos
anos 1970, com a descoberta da obra de Vigotski e de outros autores (Bronckart, 2006a,
2006b).
Conforme aponta Bronckart (2004a), essa corrente do pensamento humano baseia-se,
especialmente, nas obras de Spinoza, Marx e Vigotski e objetiva explicar o funcionamento e o
desenvolvimento humano. Segundo essa orientação, as capacidades biológicas do ser humano
tornaram possíveis as atividades coletivas instrumentalizadas, que condicionaram a
emergência de produções linguageiras ou semióticas para sua organização. As atividades
gerais e seus comentários linguageiros, por sua vez, permitiram o surgimento de mundos de
fatos sociais e de obras culturais que se sobrepõem ao mundo físico.
Para o interacionismo social, o funcionamento humano não estaria baseado em uma
ordem biológica e, para compreendê-lo, seria preciso estudar sua construção permanente.
Ademais, o funcionamento humano integra numerosas dimensões, como, por exemplo, a
cognitiva, a afetiva, a social etc. (Bronckart, 1999 [1997]). O interacionismo social considera
que os processos de socialização e os processos de formação das pessoas constituem dois
aspectos indissociáveis do desenvolvimento humano. Além disso, ele contesta a divisão das
ciências em disciplinas e subdisciplinas, opondo-se, assim, ao positivismo. Essa rejeição ao
positivismo ocorre, pois a problemática central do interacionismo social é, por um lado, as
relações de interdependência entre os aspectos fisiológicos, cognitivos, sociais, culturais,
linguísticos do funcionamento humano, e, por outro lado, as relações dos processos evolutivos
e históricos pelos quais essas dimensões foram co-construídas (Bronckart 2006b).
Bronckart (1999 [1997], 2005) explica que essa corrente histórica busca compreender,
a partir dos pré-construídos, das mediações formativas/educativas e dos processos de
interiorização, como os seres humanos se desenvolvem. O campo de estudo do interacionismo
social permeia a questão do pensamento consciente associado à construção dos fatos sociais e
das obras culturais; o desenvolvimento humano formado pelos processos de socialização e de
individualização; e a ideia de que as questões de educação e de formação são centrais para as
ciências humanas. Em outras palavras, podemos dizer que o interacionismo social contempla
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a análise dos pré-construídos históricos (atividades coletivas, formações sociais, textos,
mundos formais de conhecimento etc.), dos processos de mediação para garantir a
transmissão desses pré-construídos (educação formal e informal) e dos efeitos produzidos
pelos processos de mediação e de apropriação (Bronckart 1999 [1997], 2004a, 2006).
O quadro interacionista analisa as condutas humanas como ações significantes, cujas
propriedades estruturais e técnicas são um produto da socialização. Nesse sentido, Bronckart
(1999 [1997], p.13) explana que, de acordo com essa perspectiva,

é no contexto da atividade em funcionamento nas formações sociais que se
constroem as ações imputáveis a agentes singulares e é no quadro estrutural
das ações que elaboram as capacidades mentais e a consciência desses
mesmos agentes humanos. As condutas verbais são concebidas, portanto,
como formas de ação (daí o termo ação linguageira6), ao mesmo tempo
específicas (dado que são semióticas) e em interdependência com as ações
não linguageiras (Bronckart, 1999 [1997], p.13).

O interacionismo social defende, portanto, a tese de que as condutas humanas resultam
de um processo de socialização. Esse processo acontece, especialmente, na medida em que
instrumentos7 semióticos surgem e são desenvolvidos (Bronckart, 1999 [1997]).

1.2. O interacionismo sociodiscursivo

O interacionismo sociodiscursivo (ISD) inscreve-se no movimento do interacionismo
social e aceita todos os princípios fundadores deste, porém, o ISD integra em sua proposta o
papel e as propriedades da atividade de linguagem. Para o ISD, a linguagem tem um papel
central no desenvolvimento humano, tanto em relação aos conhecimentos e aos saberes
quanto em relação às capacidades do agir e à identidade da pessoa, por isso o termo
‘discursivo’ (Bueno, 2007, p. 54). Assim, o objetivo principal dessa corrente é evidenciar o
papel fundador da linguagem e do funcionamento discursivo no desenvolvimento humano,
6

O termo “action langagière” foi, durante muito tempo, traduzido para o português como “ação de linguagem”,
pois não existia um termo mais próximo em português. Mais recentemente, no entanto, o termo
linguageira/linguageiro passou a ser utilizado em traduções e publicações acadêmicas, por isso, dando
continuidade aos trabalhos mais recentes, nós também faremos uso desses termos em nossa dissertação. Vale
ressaltar, inclusive, que no dicionário Houassis da língua portuguesa o termo “linguageiro” é caracterizado como
um adjetivo e seu significado aparece como “relativo a linguagem”.
7
Na seção 1.4 explicaremos mais detalhadamente a noção de instrumento que adotamos.
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conservando o agir como unidade de análise do funcionamento humano (Bronckart, 2005). O
interacionismo sociodiscursivo é considerado, por seus fundadores, uma corrente da ciência
do humano, cuja abordagem descende dos fatos histórico-sociais e linguageiros
(interdependentes e articulados entre si) para a compreensão das diversas atividades
desenvolvidas e aprimoradas ao longo da história pelos grupos humanos (Bronckart, 2006).
O interacionismo sociodiscursivo começou a se delinear a partir de 1980, tendo sido
desenvolvido inicialmente por Jean-Paul Bronckart e outros pesquisadores da Universidade de
Genebra, como Bernard Schneuwly, Daniel Bain, Joaquim Dolz, Itziar Plazaola e outros
(Guimaraes, Machado e Coutinho, 2007). Essa corrente teórica conta, atualmente, com uma
crescente divulgação no Brasil, graças às contribuições de pesquisadores brasileiros,
especialmente aqueles que fazem parte do grupo ALTER8 (Bueno, 2007). Em geral, suas
pesquisas estão voltadas para a atividade de ensino e aprendizagem da língua (em especial o
português, mas também o inglês e o francês como línguas estrangeiras), para a atividade de
formação de professores e para a análise do ensino como trabalho.
Entre os fundamentos básicos do ISD, podemos elencar a recusa do dualismo como
modelo de concepção ontológica da totalidade do ser humano; a aceitação das teses
evolucionistas; e a preferência pelas teses do materialismo dialético e histórico, pelo seu
poder de explicação da constituição das relações humanas e sociais (Bronckart, 1999 [1997]).
Nos trabalhos teóricos e empíricos originários dessa vertente, estão presentes os três níveis do
programa de referência do interacionismo social: os pré-construídos, as mediações formativas
e o desenvolvimento.
Segundo Bronckart (1999 [1997], 2005, 2006a), os trabalhos conduzidos pelo ISD
seguiram três etapas: 1) no nível dos pré-construídos, o ISD buscou desenvolver um modelo
de organização interna dos textos, tomando como referência o fato de que os gêneros textuais
são os produtos de uma atividade linguageira coletiva; 2) no nível das mediações presentes
nos sistemas educativos, as atenções voltaram-se, inicialmente, para a modernização dos
programas de ensino das línguas vivas, seguida, posteriormente, pela elaboração de
sequências didáticas para domínio de um gênero, e, finalmente, pela análise de como as
propostas eram aplicadas, estudando o trabalho do professor; 3) no nível do desenvolvimento,
as pesquisas do ISD buscaram expandir a questão da interiorização dos signos desenvolvida
por Vigotski. Bueno (2007) reforça que o movimento entre essas três etapas é dialético e

8

O Grupo ALTER (Análise de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações) foi fundado em 2002 por
Anna Rachel Machado e Ana Maria de Mattos Guimarães. É um grupo cadastrado no CNPq e conta, atualmente,
com 10 pesquisadores.
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permanente: os pré-construtos interferem no desenvolvimento das pessoas e as pessoas
interferem nos construtos coletivos, desenvolvendo-os, transformando-os, contestando-os.
A partir do quadro teórico do ISD, diversos pesquisadores brasileiros têm buscado
compreender o agir humano que se (re)configura nos textos e, em particular, o agir implicado
no trabalho do professor, entre eles Machado (2004), Machado, Lousada & Ferreira (2011),
Lousada, Muniz-Oliveira & Barricelli (2011), Bueno (2007), Lousada (2006), Anjos-Santos
& Cristovão (2011), Feitoza (2012). Outros se voltam para a análise de textos e buscam
elaborar e avaliar materiais didáticos, formar professores, compreender o funcionamento dos
diferentes níveis da textualidade e de suas relações com o contexto, com os gêneros e com o
desenvolvimento humano, entre eles Machado & Cristovão (2006), Bueno (2009, 2011),
Lousada (2002, 2009), Cristovão (2002, 2009), Abreu-Tardelli (2007), Cristovão & Stutz
(2011). Na origem do ISD, diversos estudos foram realizados sobre o funcionamento dos
textos/discursos e sobre o processo de sua produção, além de pesquisas sobre as capacidades
de linguagem que se desenvolvem no ensino/aprendizagem formal dos gêneros. Os trabalhos
iniciais que se voltaram mais para a didática das línguas contribuíram, de um lado, para a
reforma dos programas de ensino de línguas na Suíça francófona, com uma nova abordagem
da gramática e uma nova concepção do ensino de textos; de outro lado, construíram
instrumentos para o ensino, como as sequências didáticas (Guimarães, Machado e Coutinho,
2007).
As bases teóricas que influenciaram o ISD envolvem diversas Ciências
Humanas/Sociais, particularmente, a Psicologia, a Sociologia e a Linguística. O ISD tem
como autores de referência mais importantes Vigotski e a escola soviética, no campo do
desenvolvimento, e Volochinov-Bakhtin, no campo da análise do discurso. Além dos nomes
supracitados, o ISD baseia-se também no trabalho de outros autores, como, por exemplo,
Habermas, Ricoeur e Spinoza em relação à questão do agir em geral, Saussure, com os signos,
Benveniste, Weinrich e Simonin-Grumbach, com conceitos teóricos que estão na base da
noção de tipos de discurso, proposta por Bronckart (Bronckart, 2006b).
Com relação a Volochinov-Bakhtin, Bronckart (2007:21) relata que o ISD toma de
seus trabalhos a abordagem descendente dos fatos linguageiros, colocando em primeiro plano
a dimensão ativa, prática, das relações humanas em geral e das condutas verbais em
particular. O autor (ibidem) explica que, na obra Marxismo e filosofia da linguagem (1981
[1929]), o projeto de Volochinov era clarificar as condições de constituição do pensamento
consciente humano, focalizando: primeiramente, as condições e os processos de interação
social, isto é, as variadas redes e formas da atividade humana; em seguida, as formas de
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enunciação, as quais verbalizam essas interações sociais; e finalmente, a organização dos
signos no interior dessas formas, os quais seriam constitutivos das ideias e do pensamento
humano consciente. Com relação a Bakhtin, o ISD apoia-se em sua teoria no que diz respeito,
especialmente, a três temas a) a diversidade das interações sociais e a diversidade correlativa
das produções linguageiras que nelas se manifestam; b) o caráter dialógico da linguagem,
sendo um produto da interação entre locutor e destinatário; c) a questão dos gêneros do
discurso, os quais se constituem como mediadores entre as interações sociais e as produções
linguageiras (Bronckart, 2004a, p.73).
Bronckart (2007) explica que Bakhtin conceitualizou as formas de enunciação
abordadas por Volochinov, propondo a noção de gêneros do discurso e mostrou a
interdependência entre esses gêneros e os tipos de atividade humana, além de descrever e
analisar diversas propriedades dos gêneros, dentre as quais seu caráter essencialmente
dialógico (ou interativo). Importante destacar que, de acordo com Bronckart (2004b), depois
da clarificação do estatuto das obras do Circulo de Bakhtin e da atribuição definitiva a
Volochinov da autoria exclusiva da obra Marxismo e filosofia da linguagem e A estrutura do
enunciado, ficou evidente que o ISD se inspira muito mais no programa de trabalho e na
orientação geral de Volochinov, do que na obra de Bakhtin propriamente. Ainda sobre isso,
Bronckart (2006b) esclarece que os trabalhos próprios de Bakhtin influenciaram sua teoria na
medida em que propõem uma análise do estatuto dos gêneros textuais e dos mecanismos
enunciativos que os organizam. A extensão de sua influência, no entanto, é um pouco mais
limitada, pois seu acento sobre as dimensões praxiológicas e sócio-históricas é menor do que
aquele que encontramos em Volochinov.
A partir de interpretações dos trabalhos de Vigotski é que se instaurou o agir como
unidade de análise do funcionamento humano e que se aprofundou a análise da linguagem e
seus efeitos sobre o funcionamento humano (Bronckart, 2004; Lousada, 2006). Seguindo os
estudos de Vigotski, Bronckart (2006a) explica que, ao nascer, a criança será integrada, pelo
adulto, a estruturas de ação que já existem e, ao internalizá-las, participará dessas ações.
Em um estado de desenvolvimento da espécie humana, as mundos racionais
que regem as ações humanas já ‘estão lá’ e são permanentemente
(re)elaborados pelas práticas linguageiras e reconfigurados pelos gêneros
discursivos historicamente construídos por um grupo. [...] É, portanto, no
âmago dessa interação social e semiótica que a criança vai se apropriar dos
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sistemas de coordenadas que regem as ações, interiorizá-las e tornar-se, assim,
consciente de seu estatuto de agente (Bronckart 2006, p. 79).

Conforme mencionamos anteriormente, o questionamento central do ISD está
relacionado ao papel desempenhado pela linguagem, e, mais precisamente, pelas práticas de
linguagem, na constituição e no desenvolvimento das capacidades epistêmicas (ordem dos
saberes) e praxiológicas (ordem do agir) dos seres humanos. A problemática da linguagem
como central é justamente um dos principais aspectos diferenciadores do ISD em relação ao
interacionismo social. Dito de outra forma, o ISD sustenta que as práticas de linguagem (os
textos/discursos) estão na origem de todo funcionamento humano, o que não significa
contestar a emergência de capacidades cognitivas gerais. O ponto defendido pelo ISD é que a
construção dessas capacidades cognitivas deriva de um processo secundário, pois as
capacidades de pensamento são inicialmente marcadas pelo sociocultural e pelo linguageiro
(Bronckart, 2006b). Como aponta Lousada (2006), o ISD valoriza a linguagem como forma
de agir e salienta sua dimensão comunicativa-social.
Segundo Bronckart, a tese mais profunda do ISD sustenta que

a emergência das práticas de linguagem ou semióticas inscreve-se na
continuidade da evolução das espécies e constitui, ao mesmo tempo, o
elemento decisivo da ‘ruptura humana’: a prática dos signos e dos textos que
os organizam constituiriam uma forma de materialização dos processos
dinâmicos que, com o homem, elabora-se uma nova rede de processos
dinâmicos, de origem radicalmente social, que, de um lado, se sobrepõe à rede
dinâmica herdada ou biológica, que, de outro lado, porque é material e,
portanto, acessível, permite ao homem pensar e gerar seu próprio futuro
(Bronckart, 2006b, p. 11)

Na medida em que o ISD visa a estudar os efeitos das práticas de linguagem sobre o
desenvolvimento humano, foi preciso criar uma concepção de organização dessas práticas,
sob a forma de textos e/ou de discursos. Por essa razão, o ISD elaborou um modelo9 das
condições de produção de textos e um modelo da arquitetura textual (Bronckart 2006b).
Assim, o estudo do ISD está voltado também para a organização e o funcionamento dos
textos/discursos. Por isso, conforme mencionamos anteriormente, essa corrente recebe uma

9

O modelo de análise textual do ISD será apresentado de forma detalhada mais adiante.
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forte influência das ciências dos textos-discursos, notadamente, de Volochinov (1981[1929]),
cujos trabalhos forneceram as bases da abordagem do estatuto da unidade-texto e das
modalidades de interação entre as atividades de linguagem e os outros tipos de atividades.
(Bronckart, 2006a, 2006b).
Nessa abordagem, as atividades de linguagem são uma interface entre o sujeito e o
meio e têm sua origem sempre em situação de comunicação (Schneuwly e Dolz, 2004). Elas
se organizam em discursos ou em textos e, uma vez variados pelas atividades não
linguageiras, esses textos diversificam-se em gêneros (Bronckart 1999 [1997], p.35).
Tomando como referência os trabalhos de Bronckart (2006, 2010a), Cristovão e Stutz (2011,
p. 22) explicam que as atividades de linguagem estão imbricadas às atividades
praxiológicas/gerais e que

as atividades de linguagem (agir linguageiro) constituem o arquitexto no qual
estamos imersos fornecendo-nos um repertório de gêneros textuais
necessários para nossas ações. As atividades nas práticas sociais (agir geral)
constroem gêneros de atividade que disponibilizam pressupostos sociais e
repertórios de agires possíveis para nossas ações. Portanto, essas ações são
construções nessa confluência de agires geral e linguageiro em que
produzimos textos, isto é, “unidades comunicativas” (Cristovão e Stutz, 2011,
p. 22).

Assim, as atividades de linguagem se realizam concretamente sob a forma de textos,
os quais pertencem a diversos gêneros, socialmente indexados (Bronckart, 2006a, p. 104).
Segundo o autor, o texto corresponderia a uma unidade comunicativa ou interativa global e
poderia ser definido como uma unidade de agir linguageiro que veicula uma mensagem
organizada e que tende a produzir um efeito de coerência sobre o destinatário, em um
determinado espaço e em um determinado tempo. Os textos são considerados correspondentes
empíricos de uma atividade ou de uma ação linguageira (Bronckart 2004b). Todo texto
pertence a um gênero, apresentando propriedades genéricas, resultantes da escolha do gênero
textual, mas tem especificidades sempre únicas, que derivam das escolhas do produtor em
função de sua situação de produção particular.
Para o ISD, portanto, a ação de linguagem é realizada pelo uso dos gêneros
disponíveis em uma dada formação social. Bakhtin (1997 [1953], p. 279) define os gêneros do
discurso como sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados, presentes em cada esfera da
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atividade humana e sócio-historicamente construídos”. Os gêneros discursivos têm, segundo
Bakhtin (ibidem) três características básicas: tema, organização composicional e estilo.
Dentro do quadro teórico do ISD, Bronckart (1999 [1997]) compartilha essa noção de gênero,
porém efetuando uma modificação de terminologia e propondo o termo gênero textual. Para o
autor, o agir linguageiro realiza-se por meio de textos e existem diferentes formas de agir
linguageiro, ou de textos. Por isso, o autor propõe o uso de “gêneros de textos” (ou gêneros
textuais) e não de gênero do discurso, ficando a terminologia tipos de discurso para outra
categoria que engloba os diferentes “mundos discursivos”10 que o produtor do texto pode criar
(Bronckart, 1999 [1997]). Dito de outra forma, existem, na perspectiva do ISD, infinitos tipos
de textos e não infinitos tipos de discursos, por isso, usa-se a terminologia gêneros de textos.
Os tipos de discurso foram classificados por Bronckart (1999 [1997]) como sendo de quatro
tipos possíveis: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração. Dessa forma,
nessa perspectiva, os tipos de discurso são, na verdade, um dos componentes dos textos, os
quais detalharemos mais adiante, quando apresentarmos o modelo de análise de textos do
ISD.
Na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, os gêneros de textos são préconstruídos elaborados pelas gerações ascendentes e organizados em um repertório de
modelos. Conforme explica Bronckart (2006a, p. 143-144),
os gêneros de textos constituem os produtos de configurações de escolha
dentre as possíveis, que são momentaneamente ‘cristalizadas’ ou estabilizadas
pelo uso e que estas escolhas provêm do trabalho desenvolvido pelas
formações sociais de linguagem, para que os textos sejam adaptados às
atividades que eles comentam, adaptados a um dado meio comunicativo,
eficazes diante de um desafio social etc. (Bronckart, 2006a, p. 143-144).

Segundo o autor, os gêneros textuais não são estáticos, eles se adaptam conforme
recebem interferência social, ou seja, os gêneros constituem configurações de escolhas e são
momentaneamente

estabilizados

pelo

uso.

Essa

escolha

emerge

das

formações

sociodiscursivas, para que os textos sejam adaptados às atividades que eles praticam, a um
meio comunicativo dado. Em razão disso, os gêneros mudam necessariamente com o tempo,
ou com a história das formações sociodiscursivas, o que implica na impossibilidade de se

10

Os diferentes mundos discursivos serão explicados detalhamente mais adiante, quando apresentarmos o
modelo de análise de textos do ISD.
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fazer uma classificação estável e definitiva dos gêneros (Bronckart 1999 [1997], 2006a,
2006b). Do ponto de vista da didática da produção textual por meio de gêneros, o trabalho
com gêneros textuais atua na aprendizagem da língua e no desenvolvimento das capacidades
de linguagem do aluno (Lousada, 2010), mas sempre levando em conta essa maleabilidade
dos gêneros. Dolz & Schneuwly (1998) explicam que uma das funções do gênero é
possibilitar o desenvolvimento das diferentes capacidades de linguagem que mobilizamos na
leitura de um texto. Assim, ao ensinar um gênero, na verdade, estamos auxiliando o
desenvolvimento dessas capacidades de linguagem11.
Sintetizando os pressupostos que foram apresentados nesta seção, podemos elencar os
princípios básicos do ISD: opondo-se aos ideais positivistas de divisão das ciências
humanas/sociais, defende que o objeto de estudo dessas ciências compreende todas as ações
relacionadas às condições de desenvolvimento e de funcionamento das condutas humanas;
assume que os pré-construídos humanos estão na base de todo processo de desenvolvimento,
sendo eles, portanto, a base para o estudo do desenvolvimento e do funcionamento das
atividades humanas; considera que todo desenvolvimento se efetiva no agir humano, através
de duas vertentes complementares e indissociáveis – o processo de socialização e o processo
de formação individual; postula que a linguagem desempenha um papel decisivo e
fundamental em todo processo de desenvolvimento humano; entende a linguagem não como
sistema, estrutura ou código, mas como uma “atividade”, em sua perspectiva social e
discursiva (Bronckart, 1999 [1997], 2004b, 2006a).

1.3. A mediação e a zona de desenvolvimento proximal

Vigotski (1991[1930]) concebe o homem como um ser histórico e produto de um
conjunto de relações sociais, e caracteriza a aprendizagem como um processo social, que
ocorre dentro de um contexto social, através da interação com outros indivíduos. O pensador
russo elaborou uma psicologia do desenvolvimento, cujo quadro epistemológico é
essencialmente inspirado nas proposições de Spinoza e de Marx-Engels (Vigotski, 1991
[1930]; 1993 [1934]). Nessa perspectiva, as capacidades de pensamento ativo do ser humano
não podem derivar diretamente das propriedades físicas de seus corpos ou de seus
comportamentos objetivos; elas somente podem decorrer das propriedades da vida social, em
seus aspectos de criação de instrumentos, de cooperação no trabalho e de linguagem. Vigotski
11

A noção de gêneros e seu uso para o ensino-aprendizagem de línguas serão tratados detalhadamente na seção

2.
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elaborou um esquema desenvolvimental que pode ser sintetizado, de acordo com Bronckart
(2006b), em cinco pontos: 1) o homem é dotado de um equipamento bicomportamental e
psíquico inicial que procede da evolução contínua das espécies; 2) desde seu nascimento, o
ser humano é imerso em um mundo de pré-construtos sócio-históricos; 3) o ambiente humano
trabalha a fim de integrar o “recém-chegado” nessas redes de pré-construtos e de guiá-lo na
apropriação desses; 4) nesse processo de apropriação, a criança interioriza propriedades da
atividade coletiva assim como os signos e as estruturas de linguagem que a mediatizam; 5)
essa interiorização transforma o psiquismo herdado e origina as capacidades do pensamento
consciente, isto é, o pensamento propriamente humano é constitutivo da integração de
elementos semióticos e sociais.
Os trabalhos de Vigotski propuseram novas perspectivas teóricas para se entender a
ação humana. Segundo esse autor, a ação humana teria uma estrutura em três pólos,
constituídas pelo ser humano, os objetos e os instrumentos/signos. Dentro dessa perspectiva, a
relação entre o ser humano e os objetos não se dá diretamente, mas é mediada por meios
culturais (instrumentos/signos). Lousada (2006) postula que foi com esse posicionamento
teórico que Vigotski estabeleceu o conceito de ação mediada por um artefato e orientada em
direção a um objeto, contrapondo-se à ideia de que o homem agiria diretamente sobre o meio
ambiente.
A definição de linguagem proposta nos estudos de Vigotski coloca-a como um
instrumento de mediação simbólica. No início, ela é externa ao sujeito, mas passa, durante o
desenvolvimento, por um processo de internalização, tornando-se constitutiva. Pela
linguagem, o sujeito transforma o mundo e se transforma, ou seja, a linguagem é um
instrumento simbólico12 por meio do qual agimos no mundo (Lousada, 2010).
Essa visão de que os processos psíquicos superiores são sempre mediados por um
artefato foi uma das importantes contribuições da teoria sociointeracionista vigotskiana.
Como exemplo de instrumentos simbólicos, podemos citar os símbolos algébricos, os mapas,
os diagramas, os gêneros textuais e a própria linguagem. Vigotski (1991 [1930]) postula que
no processo de aprendizagem, a mediação tem significativa importância, pois facilita e amplia
a aquisição de conhecimento. A mediação se manifesta de várias formas no nosso cotidiano,
entre elas: uma lista de tarefas por escrito, um dicionário que nos auxilia na busca de um
significado, um mapa para chegar a um local, a língua que nos possibilita pensar e organizar
12

Alguns autores, por exemplo, Friedrich (2010), utilizam o termo “instrumento psicológico” (instrument
psychologique). Para nossos objetivos nesta dissertação, os dois termos poderiam ser usados como sinônimos,
sem nenhum prejuízo. Importante salientar que, para nós, existe uma importante diferenciação entre artefato e
instrumento, que explanaremos na seção 1.4.
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nossas ideias e a interação entre pessoas (Oliveira, 1997). Na sala de aula, a mediação se
realiza de diferentes formas: na interação pessoal (aluno/professor, aluno/aluno), na interação
material (livro texto, dicionário, recursos visuais) e no próprio uso da língua, que promove o
desenvolvimento dos pensamentos e das ideias (Khoury, 2008).
Segundo Vigotski (1993 [1934]), o processo de aprendizagem se dá em dois planos: o
plano interpsicológico e o plano intrapsicológico, ou seja, a aprendizagem ocorre em dois
momentos: primeiro no plano social, na interação entre indivíduos; e depois no plano
individual e mental, quando esse conhecimento construído socialmente é internalizado e
torna-se parte integrante do indivíduo. Isso demonstra que, na concepção vigotskiana, a
aprendizagem humana pressupõe uma natureza social específica e um processo por meio do
qual as crianças acedem à vida intelectual daqueles que as cercam.
Para o autor, existem dois níveis de desenvolvimento. O primeiro, o nível de
desenvolvimento real, é o nível de desenvolvimento das funções psicológicas da criança que
se estabeleceram como resultado de processos de desenvolvimento já completados, já
consolidados. Esse nível é visível em sala de aula quando o aluno, na resolução de problemas,
faz uso de construções de forma independente, sem necessitar da ajuda do outro. O segundo, o
nível de desenvolvimento proximal, representa a capacidade de desempenhar tarefas ou
solucionar problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros
em estágios mais avançados do desenvolvimento.
A zona de desenvolvimento proximal13 (ZPD) é a distância entre o desenvolvimento
real e o desenvolvimento proximal e define aquelas funções que ainda não amadureceram,
mas que estão presentes em estado embrionário. De acordo com Vigotski (1993 [1934]),
ensinar dentro da ZPD é levar o aluno a atingir um novo nível de conhecimento, o que,
consequentemente, implicará uma nova zona de desenvolvimento proximal. Como propõe o
autor, o “bom aprendizado” é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, o “bom”
ensino é aquele que leva o aluno a alcançar o conhecimento potencial, aquele conhecimento
que o aluno ainda não domina completamente, mas que é capaz de fazer com auxilio do outro.
O esquema desenvolvimental proposto por Vigotski vai além das fronteiras dos
aspectos linguísticos e busca uma compreensão mais profunda do processo de aprendizagem.
Essa abordagem vê o individuo como um ser sócio-historicamente construído e compreende a
aprendizagem como um processo social, que ocorre dentro de um contexto social, através da
interação com outros indivíduos (Khoury, 2008). De acordo com Schneuwly e Dolz (2004, p.

13

Em algumas traduções, zona de desenvolvimento potencial.
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47-48), “uma teoria social do ensino-aprendizagem enfoca as influências sociais a que os
alunos estão submetidos, ao mesmo tempo em que leva em conta as características do lugar
social no qual as aprendizagens se realizam”.
Retomando o conceito de mediação proposto por Vigotski, apresentaremos no
próximo item a distinção entre artefato e instrumento, como proposta por Rabardel (1995) e
retomada por Schneuwly e Dolz (2004).

1.4. Artefato e instrumento

Conforme explicamos na seção anterior, dentro da perspectiva vigotskiana, toda
atividade humana é mediada por artefatos materiais ou simbólicos a fim de possibilitar a
eficácia de sua função. Segundo Machado e Bronckart (2009), o termo artefato (material ou
simbólico) designa qualquer pré-construído humano disponível. Para Rabardel (1995), os
artefatos são “objetos” materiais ou simbólicos construídos sócio-historicamente para
mediarem a ação do homem sobre o meio ou sobre o outro e para se atingir determinadas
finalidades. De acordo com o autor, os artefatos estão disponíveis no coletivo humano em
uma determinada época e em uma determinada sociedade e podem ser apropriados pelos
sujeitos para o exercício de uma atividade. Apesar de disponíveis, o autor explica que nenhum
artefato, em si mesmo, pode servir como elemento mediador da ação humana, para que isso
ocorra é preciso que o sujeito se aproprie daquele artefato. Dessa forma, a partir do momento
em que um artefato é apropriado pelo sujeito, ele passa a ser um verdadeiro instrumento. Por
isso, um instrumento só pode ser considerado como tal quando apropriado pelo sujeito e para
seu uso próprio (Machado e Cristovão, 2006). Segundo Machado e Lousada (2010),
“apropriar-se” é o processo de adaptar alguma coisa a um uso ou a uma finalidade
determinada, isto é, atribuir alguma coisa a si mesmo, fazer com que ela seja “sua”.
Schneuwly e Dolz (2004, p. 24) sintetizam essa diferenciação entre artefato e
instrumento explicando que o artefato é um produto existente fora do sujeito, enquanto que o
instrumento precisa ser apropriado pelo sujeito para se tornar mediador e transformador da
atividade. Para os autores, a apropriação do instrumento pela criança pode ser vista como um
processo de instrumentalização que provoca novos conhecimentos e saberes, que abre novas
possibilidades de ações. Corroborando com essa ideia, Machado e Lousada (2010) afirmam
que o uso de um novo instrumento provoca transformações no ambiente (físico ou social), nos
outros que interagem com o sujeito, na atividade e no próprio sujeito, fazendo com que, por
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exemplo, ele aumente seus conhecimentos sobre um gênero e desenvolva capacidades para
agir.
Tentando exemplificar o que estamos querendo dizer, podemos pensar em um
computador. Ele não é um objeto que sempre esteve disponível na sociedade. Na verdade, ele
foi construído pelos sujeitos apenas no século XX e a partir daí colocado à disposição da
sociedade. Ou seja, surgiu assim um novo artefato. Seu surgimento não implica, no entanto,
que ele se torne um instrumento para todos os sujeitos da sociedade contemporânea. Como
bem sabemos, não são todas as pessoas que consideram esse artefato útil para suas atividades
e, por isso mesmo, não são todos que o utilizam. Além disso, outros podem considerá-lo útil,
porém não internalizam seu funcionamento, não o transformando em instrumento para sua
ação. Indo um pouco além, Rabardel (1995) explica que o artefato nunca é apropriado em sua
totalidade, mas apenas em parte, de acordo com as necessidades dos sujeitos, de suas
capacidades, da situação etc. Pensando ainda em nosso exemplo, sabemos que o computador
oferece uma infinidade de recursos e de possíveis usos, mas cada sujeito se apropriará
somente de algumas de suas funções, de acordo com suas necessidades e capacidades
específicas. Assim, existem pessoas que utilizam apenas os recursos de texto de computador,
enquanto outras utilizam também os recursos multimídias e assim por diante.
O trabalho educacional é uma atividade instrumentada, no sentido de que o professor,
para realizá-la, utiliza instrumentos materiais ou simbólicos, oriundos da apropriação, por si e
para si, de artefatos disponibilizados pelo seu meio social (Machado e Lousada, 2010, p. 627).
Quando pensamos no trabalho do professor, alguns exemplos de artefatos que estão
disponíveis para esta atividade e que precisam ser apropriados são os manuais didáticos, o
dicionário, modelos e sequências didáticas, os textos (orais ou escritos) e o próprio
computador. Para que um manual didático ou uma sequência didática sejam verdadeiros
instrumentos do professor, eles precisam ser apropriados e adaptados às situações em que
serão utilizados. O fato de os professores criarem, por exemplo, atividades para complementar
os livros didáticos adotados faz parte do processo de apropriação desse instrumento, pois o
docente está tornando-o útil para o seu trabalho e adaptado para o seu contexto. É por isso que
o trabalho docente é extenso e interminável: sempre existirão novos textos, livros, sequências
e outros artefatos que precisarão ser apropriados pelo professor. Além disso, a mudança
constante de alunos faz com que o professor tenha sempre um contexto diferente. Isso
significa que, ainda que o professor já tenha se apropriado de um determinar instrumento (o
material didático, por exemplo), ele precisará (re)adaptá-lo às necessidades daqueles novos
alunos.
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Essa distinção entre artefato e instrumento que acabamos de apresentar será
importante para a discussão do papel dos gêneros no desenvolvimento humano. Para que uma
pessoa possa se comunicar, ela precisa apropriar-se de um artefato que lhe possibilite
empreender tal ação. Conforme veremos a seguir, atividades linguageiras acontecem por meio
de textos, os quais pertencem, necessariamente, a um gênero textual. Contudo, os gêneros só
poderão servir de mediadores para a comunicação e para o desenvolvimento linguageiro se
forem apropriados pelo sujeito. Dando continuidade a essas questões, detalharemos, na
próxima seção, a definição de gêneros textuais e começaremos a refletir sobre o papel que
eles podem desempenhar no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.

2. Gêneros textuais e o ensino de línguas estrangeiras
A questão dos gêneros mobilizou, em diferentes momentos e em diferentes teorias,
estudos sobre a linguagem. A noção de gêneros remonta à Antiguidade (gênero épico, lírico,
dramático), mas tem alcance até os dias de hoje. Aparece também nos estudos de crítica
literária, que procuram classificar as produções de acordo com determinadas características
(poema, conto, romance etc.). Mais recentemente, a questão adentrou os estudos da
linguagem pela via das teorias enunciativo-discursivas (Brait, 2007, p. 121). Nessa
perspectiva, conforme explicam Schneuwly e Dolz (2004), a noção de gênero foi tratada
extensamente na obra de Bakhtin (1997[1953]). Segundo esse filósofo russo, cada esfera de
troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados (os gêneros), os quais são
caracterizados por três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. A
escolha de um gênero é determinada pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos
participantes e a intenção do locutor.
Para Bakhtin (1997[1953]), todo indivíduo possui um amplo repertório de gêneros
discursivos orais e escritos, cujo domínio depende, necessariamente, de um bom
conhecimento da esfera de comunicação em que cada gênero é utilizado. Ademais, o autor
coloca em evidência a dimensão sócio-histórica dos gêneros discursivos, frutos das diferentes
experiências verbais humanas ligadas a esferas específicas da vida e da realidade, acumuladas
ao longo da história. Corroborando com esse pensamento, Bronckart (1999 [1997]) defende
que o contexto de produção determina as características organizacionais do texto e explica
que, graças às experiências vividas, cada indivíduo dispõe de conhecimentos referentes aos
gêneros, o que lhe permite reconhecer suas características estruturais e sua adequação a
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determinadas situações de linguagem. Assim, ao empreendermos uma ação de linguagem,
mobilizamos as informações disponíveis no arquitexto e nas diversas formações
sociodiscursivas a fim de, a partir dessas representações, escolhermos um gênero de texto
adequado à situação de ação de linguagem e adaptá-lo de acordo com as características
especificas de tal situação (Anjos-Santos e Cristovão, 2011).
A escolha de um gênero de texto efetua-se tendo em mente as indexações sociais das
quais os modelos de arquitexto são portadores. Nesse sentido, existiriam gêneros apropriados
para uma situação de ação específica. Em nossa perspectiva, isso é uma verdade, contudo,
Bronckart (2006a) explica que, sob a ótica da perspectiva desenvolvimentista, existe a
possibilidade permanente de modificar as indexações sociais, segundo regras sociológicas de
transformação. Nesse caso, poderiam ocorrer escolhas de gêneros textuais que, no estado atual
do arquitexto, não parecem, a priori, pertinentes àquela situação de ação (Bronckart 2006a, p.
165-166). Com relação a essa escolha, em determinadas situações, o falante é livre para
escolher o gênero adequado à situação em que se encontra, porém, em outras situações, o
gênero será pré-determinado. Para clarificar essa ideia, podemos ilustrá-la com dois casos: no
contexto judicial, os gêneros são mais rígidos e geralmente pré-determinados, por isso, ao
fazer uma petição ou uma intimação, por exemplo, será preciso utilizar aquele gênero dado,
não havendo espaço para se usar um gênero diferente; o contexto familiar, por outro lado, é
mais flexível, por isso, ao desejar contar uma novidade para sua mãe, o sujeito pode fazê-lo
utilizando o gênero que desejar, entre eles a carta, o e-mail, a conversa telefônica etc.
Para o ISD, os gêneros textuais são construtos históricos, os quais se modificam na
medida em que as questões sociocomunicativas evoluem, ou seja, os gêneros textuais não são
formas fixas (Bronckart, 1999 [1997]). Mesmo sendo mutáveis, os gêneros têm certa
estabilidade, conferida pelas dimensões partilhadas pelos textos (um certo tipo de estruturação
e de acabamento e um tipo de relação com os outros participantes da troca verbal). Isso não
exclui evoluções do gênero ou mesmo variações entre textos do mesmo gênero. Por serem
produzidos em condições distintas, os textos diferenciam-se uns dos outros, contudo, existe,
entre textos do mesmo gênero, algumas regularidades (Schneuwly e Dolz, 2004). Por isso, um
texto produzido terá características gerais, de acordo com o gênero ao qual pertence, e
também individuais ou estilísticas, de acordo com a situação particular em que se encontra o
falante.
Schneuwly (1994) fez uma leitura da noção bakhtiniana de gêneros à luz da psicologia
vigotskiana e afirmou que “o gênero é um instrumento (ou megainstrumento)”. O autor
acredita que os gêneros podem ser considerados como instrumentos que possibilitam a
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comunicação e justifica sua posição retomando Volochinov (1981[1929]) quando este diz que
se os gêneros do discurso não existissem e se no processo de fala tivéssemos que construir
cada um de nossos enunciados, a troca verbal seria quase impossível. Assim, para Schneuwly
(1994), o gênero é um instrumento que fornece as bases da comunicação, permitindo que os
sujeitos ajam com a linguagem em diferentes situações.
Adotamos a percepção de Schneuwly e Dolz (2004) sobre o papel central dos gêneros
como objeto e instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem e
contribuiremos, em nosso trabalho, para ilustrá-la. Ao trabalhar com os gêneros no ensinoaprendizagem de uma língua, atingem-se dois objetivos: primeiramente, aprende-se ter
domínio do gênero, para melhor compreendê-lo e para melhor produzi-lo; em segundo lugar,
desenvolvem-se capacidades que ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros
gêneros, sejam eles próximos ou distantes (Schneuwly e Dolz, 2004, p. 80). Existe, portanto,
uma particularidade nessa perspectiva de ensino: o gênero é um instrumento, que, se
interiorizado, pode contribuir para a comunicação e para a ação no mundo, e, além disso, o
gênero pode ser também um objeto de ensino-aprendizagem.
Os dois autores genebrinos desenvolveram numerosas pesquisas, nas quais exploram o
uso de gêneros textuais para o ensino de língua materna (francês) na Suíça francófona. Apesar
de nosso estudo tratar do ensino do francês língua estrangeira, os trabalhos de Schneuwly e
Dolz são pertinentes para nossa pesquisa, porque seus textos discutem, na verdade, o ensino
de gêneros textuais. Ao pensarmos nas questões de aprendizagem da língua materna e da
língua estrangeira, é importante ressaltar que, no caso da língua materna, a apropriação das
práticas de linguagem começa no contexto familiar, ficando a cargo da escola os objetivos
relativos à produção e à compreensão de textos no que diz respeito à escrita e ao oral formal
principalmente. Conforme explica Friedrich (2010), ao aprender sua língua materna, a criança
forma e aprende os conceitos cotidianos em sua atividade prática, na comunicação imediata
com as pessoas ao seu redor; em suma, nas situações informais de aprendizagem. No caso da
aprendizagem da língua estrangeira, por outro lado, a grande maioria das práticas de
linguagem ligadas ao cotidiano realiza-se no âmbito escolar, o que demanda um trabalho com
as práticas cotidianas, e não apenas com aquelas mais formais. Isso porque o aluno não tem
(ou tem muito pouco) contato com a língua em suas atividades práticas e cotidianas. A
aprendizagem de uma nova língua dependerá, portanto, muito mais das situações formais de
ensino (a escola, por exemplo). Apesar disso, língua materna e língua estrangeira corroboram
uma com o desenvolvimento da outra. Friedrich (ibidem) afirma que a língua materna é a
condição para aprender uma língua estrangeira que, por sua vez, nos torna conscientes de
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certos traços de nossa própria língua, permitindo utilizá-la de uma maneira voluntária. Outro
aspecto que podemos destacar é que, no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, os
alunos já dispõem de conhecimentos sobre a estrutura textual e sobre a compreensão e
produção de textos, podendo transpô-los para a língua estrangeira. Como atesta Cristovão
(1999), essa primeira língua seria um instrumento de co-construção do conhecimento e um
apoio enunciativo para o ensino de línguas estrangeiras, isto é, a língua materna ofereceria a
possibilidade da promoção da ressignificação e a construção coletiva de significados, servindo
como a base para a construção do conhecimento do aluno em língua estrangeira.
Schneuwly e Dolz (2004, p. 51) defendem que “comunicar-se oralmente ou por escrito
pode e deve ser ensinado sistematicamente” e vão além ao postular que o desenvolvimento da
expressão oral e escrita é acionado pelo ensino-aprendizagem de diferentes gêneros (ibidem,
p. 124). Argumentando a favor do ensino-aprendizagem dos gêneros, os pesquisadores
afirmam que o desenvolvimento da linguagem e a aprendizagem das formas sociais de
comunicação somente serão possíveis se o indivíduo for confrontado a diferentes práticas de
linguagem e aos respectivos gêneros textuais que as concretizam. Em outras palavras, “é
através dos gêneros que as atividades de linguagem se materializam nas atividades dos
aprendizes.” (ibidem, p. 74). Para a escola genebrina, “aprender uma língua é aprender a
compreender e produzir textos orais e escritos variados e construírem-se instrumentos de
representação e de comunicação” (ibidem, p. 12), preparando os alunos para dominar a língua
em situações variadas. Por isso, uma das funções do professor em sala de aula é criar um meio
favorável à aprendizagem que permita aos alunos se apropriarem de diferentes gêneros
textuais.
O papel do professor no processo de aprendizagem é fundamental. Ele procura
estruturar condições para ocorrência de interações professor-alunos-objeto de estudo,
transformando as interações entre o aprendiz e o texto de forma a conduzir à apropriação dos
gêneros. Não se tem mais a visão de que o professor é exclusivamente um transmissor de
conhecimento e que aluno é um receptor passivo. O professor é um mediador competente
entre o aluno e o conhecimento, alguém que deve criar situações para a aprendizagem, que
provoque desafio intelectual. Mas o docente deve estar consciente de que produzir textos é
um processo complexo e a aprendizagem de tal conhecimento é lenta e longa.
Como vimos anteriormente, na psicologia vigotskiana, o “bom ensino” é aquele que se
antecipa ao desenvolvimento, atuando na Zona de Desenvolvimento Proximal. Para
Schneuwly e Dolz (2004), a criação de um espaço potencial de desenvolvimento deve ser
encarada no quadro da realização de sequências didáticas que têm por objeto gêneros. Nesse
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contexto, o processo de ensino-aprendizagem será composto por um professor que intervém
para tornar possíveis as aprendizagens, um grupo de alunos que trabalha e os gêneros como
objeto de ensino.
Inserindo-nos na mesma perspectiva da escola genebrina, adotamos a noção de gênero
textual não apenas como unidade de ensino, mas como ferramenta que atua no processo de
aprendizagem. Dessa maneira, o gênero é utilizado como intermediador entre as práticas
sociais e os objetos escolares, mais particularmente no ensino da produção de textos orais e
escritos (Schneuwly e Dolz, 2004). O gênero é considerado como um verdadeiro instrumento
para o desenvolvimento dos três tipos de “capacidades de linguagem” necessárias para a
produção de textos pertencentes aos mais variados gêneros textuais, as quais detalharemos na
próxima seção.

2.1. Capacidades de linguagem

Conforme mencionamos anteriormente, a atividade de linguagem consiste em
produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto organizado de enunciados
orais ou escritos (um texto). Schneuwly e Dolz (2004) explicam que toda atividade de
linguagem implica diversas capacidades por parte do sujeito: adaptar-se às características do
contexto e do referente (capacidades de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades
discursivas) e dominar as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades
linguístico-discursivas).
As capacidades de linguagem são aptidões requeridas do aprendiz para a produção de
um texto numa situação de interação determinada (Schneuwly e Dolz, 2004). Em outras
palavras,
o ISD considera o texto a materialização de uma ação de linguagem
constituída por determinadas operações que já existem historicamente no
ambiente sociossemiotico, e o ser humano, no seu desenvolvimento, no
decorrer da história, apropria-se delas. Desse modo, a produção de qualquer
texto envolve a manifestação dessas operações, que são classificadas em três
tipos: de ação, discursiva e linguístico-discursiva (Lousada, Muniz-Oliveira e
Barricceli, 2011).
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Embora as capacidades de linguagem estejam desmembradas em três diferentes
capacidades para fins didáticos, salientamos que elas funcionam de forma articulada e
interligada, contribuindo para que o aluno aproprie-se de gêneros textuais escritos ou orais de
forma global. Cristovão et. al. (2010, p. 194-195) criaram alguns critérios para a
categorização das atividades, os quais reproduzimos a seguir:
•

Capacidades de ação: realizar inferências sobre quem escreve o texto, para quem ele é
dirigido, sobre qual assunto, quando o texto foi produzido, onde foi produzido, para
que objetivo; avaliar a adequação de um texto à situação na qual se processa a
comunicação; levar em conta propriedades linguageiras na sua relação com aspectos
sociais e/ou culturais; mobilizar conhecimentos de mundo para compreensão e/ou
produção de um texto.

•

Capacidades discursivas: reconhecer a organização do texto como layout, linguagem
não verbal (fotos, gráficos, títulos, formato do texto, localização de informações
específicas no texto etc.); mobilizar mundos discursivos para engendrar o
planejamento geral do conteúdo temático; entender a função da organização do
conteúdo naquele texto; perceber a diferença entre formas de organização diversas dos
conteúdos mobilizados.

•

Capacidades linguístico-discursivas: compreender os elementos que operam na
construção de textos, parágrafos, orações; dominar operações que contribuem para a
coerência de um texto (organizadores, por exemplo); dominar operações que
colaboram para a coesão nominal de um texto (anáforas, por exemplo); dominar
operações que cooperam para a coesão verbal de um texto (tempo verbal, por
exemplo); expandir vocabulário que permita melhor compreensão e produção de
textos; compreender e produzir unidades linguísticas adequadas à sintaxe, morfologia,
fonética, fonologia e semântica da língua; tomar consciência das diferentes vozes que
constroem o texto; perceber as escolhas lexicais para tratar de determinado conteúdo
temático; reconhecer a modalização (ou não) em um texto; identificar a relação entre
os enunciados, as frases e os parágrafos de um texto, entre outras muitas operações
que poderiam ser citadas; identificar as características do texto que podem fazer o
autor parecer mais distante ou mais próximo do leitor (os dêiticos).

Cristovão e Stutz (2011) propõem uma outra capacidade de linguagem, denominada de
capacidade de significação. Essa recente inclusão de uma nova capacidade vem sendo
discutida em alguns grupos de pesquisa e ainda não pode ser considerada como algo
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consolidado na comunidade científica. Apesar de não usarmos em nosso trabalho a ideia de
capacidades de significação, acreditamos que valha a pena detalhar um pouco suas
características. Segundo as autoras, as capacidades de significação possibilitam ao indivíduo
construir sentido mediante representações e/ou conhecimentos sobre práticas sociais (contexto
ideológico, histórico, econômico etc.) que envolvem esferas de atividade. Os critérios para
análise dessa capacidade seriam:
•

Capacidades de significação: compreender a relação entre textos e a forma de ser,
pensar, agir e sentir de quem os produz; construir mapas semânticos; engajar-se em
atividades de linguagem; compreender conjuntos de pré-construídos coletivos;
relacionar os aspectos macro com sua realidade; compreender as imbricações entre
atividades praxiológicas e de linguagem; (re)conhecer a sócio-história do gênero;
posicionar-se sobre relações textos-contextos (Cristovão e Stutz, 2011, p. 23).

Entendemos o surgimento das capacidades de significação como uma resposta a
algumas críticas que foram feitas ao ISD. No entanto, acreditamos que as características das
capacidades de significação, conforme proposta pelas autoras, já estejam contempladas nas
capacidades de ação. Por esse motivo, em nosso trabalho, não faremos uso das capacidades de
significação e faremos nossas análises considerando apenas três capacidades de linguagem: as
capacidades de ação, as capacidades discursivas e as capacidades linguístico-discursivas.
Em síntese, as práticas sociais e as práticas de atividade são importantes no processo
de aprendizagem e estão contempladas no conceito de capacidades de linguagem. As
capacidades de ação envolvem o contexto e o aspecto social enquanto as capacidades
discursivas e as linguístico-discursivas estão mais ligadas à questão da linguagem e aos
mecanismos de construção das experiências humanas socialmente construídas. Cristovão e
Stutz (2011) postulam que as capacidades de ação e de significação constituiriam uma análise
pré-textual, movendo-se do nível da atividade para o nível da ação de linguagem, enquanto
que as capacidades discursivas e linguístico-discursivas privilegiariam as análises textuais.
Apesar de cada gênero necessitar de um ensino adaptado às suas características, os
gêneros podem ser agrupados em função de um certo número de regularidades linguísticas e
de transferências possíveis. Esses agrupamentos foram feitos por Schneuwly e Dolz (2004, p.
120) respondendo a três critérios essenciais: 1) os agrupamentos devem corresponder às
grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino, cobrindo os domínios essenciais de
comunicação escrita e oral em nossa sociedade; 2) eles devem retomar, de maneira flexível,
certas distinções tipológicas, da maneira como já funcionam em vários manuais,
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planejamentos e currículos; 3) os agrupamentos devem ser relativamente homogêneos quanto
às capacidades de linguagem implicadas no domínio dos gêneros agrupados. Portanto, na
abordagem de ensino-aprendizagem elaborada por Schneuwly e Dolz (ibidem), os
pesquisadores propuseram algumas capacidades de linguagem globais e as relacionaram aos
domínios sociais e às tipologias discursivas, realizando, assim, um agrupamento de gêneros,
conforme apresentamos no quadro a seguir (Schneuwly e Dolz, 2004, p. 121, adaptado).

Quadro 1 - Agrupamentos de gêneros, capacidades de linguagem dominantes e domínios
sociais de comunicação
Capacidades de linguagem

Domínios sociais de

dominantes

comunicação

Tipologias
discursivas
(Agrupamentos)

Mimeses da ação através da
criação da intriga no domínio

Cultura literária ficcional

Narrar

do verossímil
Representação pelo discurso

Documentação e

de experiências vividas,

memorização das ações

situadas no tempo

humanas

Sustentação, refutação e
negociação de tomadas de
posição

Discussão de problemas
sociais controversos

Apresentação textual de

Transmissão e construção

diferentes formas dos saberes

de saberes

Regulação mútua de
comportamentos

Instruções e prescrições

Relatar

Argumentar

Expor

Descrever Ações

Exemplos de
gênero

Conto
Romance

Testemunho
Notícia

Artigos de opinião
Carta do leitor
Texto expositivo
Seminário
Receita
Instruções de uso

Schneuwly e Dolz (2004) explicam que esses agrupamentos foram criados de forma a
atender a três critérios: 1) cobrir os domínios essenciais de comunicação escrita e oral em
nossa sociedade; 2) retormar, de forma flexível, certas distinções tipológicas, da maneira
como já funcionam em vários manuais e currículos; 3) ser relativamente homogêneos quanto
às capacidades de linguagem implicadas no domínio dos gêneros agrupados. Ao efetuar o
agrupamento dos gêneros, os autores defendem a existência de uma afinidade suficientemente
grande entre os gêneros para que transferências de capacidades se operem de um a outro.
Assim, diversas operações linguísticas necessárias para dominar um determinado gênero estão
intimamente ligadas ao agrupamento desse gênero. Desse modo, as capacidades
desenvolvidas por um aluno ao trabalhar com o gênero X são facilmente transferidas quando
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esse aluno for confrontado ao gênero Y, pertencente ao mesmo agrupamento. Ver os gêneros
como instrumentos significa, portanto, entender a apropriação das capacidades de linguagem
pelos alunos, que poderão transferi-las para outras situações ou até mesmo outras línguas.
Schneuwly e Dolz (2004) propõem que os gêneros a serem trabalhados sejam
definidos em função de propósitos sociais atribuídos ao ensino da produção de texto:
desenvolver a cultura literária, documentar as ações humanas, discutir os problemas sociais,
transmitir e construir o conhecimento, dar instruções e prescrições sobre o comportamento.
Todos esses domínios podem ser trabalhados com todos os níveis de alunos e é preciso variar
os gêneros em função das capacidades dos alunos.
Segundo os pesquisadores, é possível definir para cada agrupamento objetivos de
complexidade variável, ou seja, problemas de linguagem de diferentes níveis de dificuldade.
Para isso, é necessário levar em conta especialmente os aspectos tipológicos e as capacidades
de linguagem dominantes em cada um dos agrupamentos. Os objetivos que forem definidos
serão trabalhados no quadro de sequências didáticas, por meio do trabalho sobre um (ou
vários) gênero(s) do agrupamento. Dessa forma, a progressão é organizada em torno dos
agrupamentos de gêneros, de modo que um mesmo gênero é trabalhado em diferentes níveis,
com objetivos cada vez mais complexos, ou diferentes gêneros pertencentes a um mesmo
agrupamento podem ser estudados, em função das possibilidades de transferência que
permitem. Outra possibilidade ainda é elaborar uma progressão em cada um dos cinco
agrupamentos de gêneros. Nessa abordagem, o enfoque é essencialmente espiral na medida
em que objetivos semelhantes são abordados em níveis cada vez mais complexos ao longo do
seu processo de aprendizagem e à medida que um mesmo gênero pode ser trabalhado diversas
vezes, aumentando o grau de aprofundamento. O que varia de um nível para o outro são as
dimensões trabalhadas, a complexidade dos conteúdos e as exigências quanto ao tamanho e ao
acabamento do texto. Nesse sentido, as tarefas de produção escrita ou oral partem do que a
pessoa já consegue produzir e se focam no que pode ser aprendido para a melhora do texto
(Cristovão, 2009).
Durante todo o processo, o professor precisa ter em mente que as capacidades de cada
aluno não se distribuem igualmente nos diferentes agrupamentos, de modo que alguns alunos
terão mais facilidade para relatar e outros para narrar. Além disso, em sua progressão, o
professor deve, idealmente, procurar alternar o trabalho com gêneros escritos e orais, não
focando apenas nos escritos. Para trabalhar o ensino-aprendizagem de línguas tendo como
unidade de ensino os gêneros textuais e possibilitando aos alunos o desenvolvimento das
capacidades de linguagem, o professor precisa, inicialmente, conhecer as características e as
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dimensões ensináveis do gênero. Isso pode ser feito por meio da elaboração de um modelo
didático do gênero escolhido, cujas propriedades apresentamos na próxima seção.

2.2. Modelo didático

A elaboração de um modelo didático aponta o conhecimento implícito do gênero e
evidencia as suas dimensões ensináveis, orientando as intervenções dos professores. Como
vimos anteriormente, na perspectiva em que nos inserimos, os gêneros são o instrumento de
mediação de toda estratégia de ensino e a análise de suas características é necessária para
organizar as atividades de ensino. Portanto, para trabalhar com gêneros, o professor deve
escolher que gênero pretende ensinar, tendo claro o objetivo que pretende alcançar ao
escolher determinado gênero. Em seguida, precisa conhecer o contexto de produção, a
organização textual e as características linguístico-discursivas que fazem parte do gênero
escolhido. Isso é feito a partir de pesquisas de exemplos do gênero a ser trabalhado e de
estudos referentes ao gênero em questão. Esse procedimento é necessário para a elaboração
do modelo didático do gênero escolhido e posterior elaboração de sequências didáticas para
os alunos desenvolverem capacidades referentes à leitura e/ou produção de textos do gênero a
ser trabalhado (Lousada, Muniz-Oliveira e Barricceli, 2011).
De acordo com Pietro et al. (1997 apud Lousada, Muniz-Oliveira e Barricceli, 2011), o
modelo didático pode ser considerado um objeto descritivo de determinado gênero, contendo
suas características e construído para orientar as praticas de ensino-aprendizagem do gênero
em questão. Para o ISD, o modelo didático de um gênero consiste no levantamento das
características de suas dimensões ensináveis, que segundo Bronckart (1999 [1997], 2006) são
a situação de produção (o contexto), os aspectos discursivos (o conteúdo temático e a sua
forma) e os aspectos linguístico-discursivos (a linguagem)14. O levantamento das dimensões
ensináveis e a elaboração do modelo didático do gênero escolhido como objeto de ensino se
fazem necessários pois a arquitetura de qualquer texto é complexa. De acordo com Bronckart
(2010a), esse modelo reúne os conhecimentos teóricos disponíveis sobre esse gênero,
seleciona-os e os transpõe, isto é, adapta-os às propriedades do sistema didático envolvido.
O modelo didático está estreitamente ligado às capacidades de linguagem necessárias
para a produção de textos. De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), uma definição o mais
precisa possível das dimensões ensináveis de um gênero facilita a apropriação deste como
14

Todos esses níveis de análise serão explicados quando apresentarmos o modelo de análise textual do ISD, no
item 5 deste capítulo.
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instrumento e torna possível o desenvolvimento de capacidade de linguagem associadas ao
gênero. Segundo Bueno (2009), para chegar ao modelo didático não podemos considerar
apenas nossos conhecimentos prévios; é preciso analisar vários exemplares de textos do
gênero estudado, consultar as características já apresentadas por especialistas e, sempre que
possível, conversar diretamente com os produtores dos textos. A junção dessas informações é
que nos permitirá elencar as características desse gênero e elaborar seu modelo didático.
Contudo, ressaltamos que o modelo didático não precisa ser teoricamente puro, como
apontam os autores genebrinos, já que tem a função maior de apontar as dimensões ensináveis
desse gênero e não de esgotar suas análises possíveis. Para a realização do modelo didático de
um gênero, é necessário analisar vários textos do mesmo gênero, antes de poder considerar
que as características presentes em um texto são as características predominantes de um
determinado gênero. Sendo assim, é importante que o modelo didático procure representar as
características comuns à maioria dos textos pertencentes àquele gênero (Lousada, 2010).
Ao elaborar um modelo didático é preciso ter em mente três princípios: o da
legitimidade, utilizando-se de saberes elaborados por especialistas e considerados legítimos
pela comunidade a que pertencem; o da pertinência, respeitando as capacidades dos alunos, as
finalidades da escola e os processos de ensino-aprendizagem; e o da solidarização, integrando
diferentes dimensões que constituem o gênero e trabalhando saberes coerentes em função dos
objetivos visados. Um modelo didático é elaborado com alguns objetivos, entre eles pensar a
progressão temporal do ensino, conceber possibilidades de diferenciação e planificar o ensino
propriamente dito, elaborando sequências didáticas. A partir de um modelo didático, diversas
sequências didáticas podem ser propostas. Além disso, cada uma das dimensões ensináveis
pode representar uma progressão a ser trabalhada, iniciando-se, por exemplo, com uma
simples sensibilização e culminando em uma produção (Schneuwly e Dolz, 2004).
Após a elaboração do modelo didático, o professor precisa, portanto, escolher o que
será trabalhado com os alunos, uma vez que nem sempre será possível ensinar em qualquer
nível todas as características levantadas de um determinado gênero. Ademais, considerando
que nosso objetivo neste trabalho é essencialmente didático, não podemos nos limitar apenas
às análises linguísticas e teóricas; precisamos fazer escolhas a fim de viabilizar uma
transposição didática que seja benéfica para o aluno (Bueno, 2009). O modelo didático é,
dessa forma, um instrumento para o professor, orientando suas escolhas em relação ao que
ensinar, por que e como ensinar. Baseado nesse modelo, o professor poderá elaborar suas
próprias SDs ou então analisar a SD que lhe foi disponibilizada no material didático. A
sequência didática será, por sua vez, um instrumento de aprendizagem para os alunos,
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permitindo que eles se apropriem do gênero textual estudado (Cristovão, 2009). O conceito de
sequência didática e as etapas para sua elaboração são o tema do nosso próximo item.

2.3. Sequências didáticas

Em qualquer contexto, um dos desafios dos professores é criar e adaptar dispositivos
de ensino. No caso do ensino de línguas, o professor precisa criar situações para facilitar as
interações verbais; elaborar projetos de comunicação; e elaborar atividades e sequências
didáticas. A profissionalização do trabalho do professor exige superar a simples colocação em
prática dos materiais e desenvolver capacidades de adaptação e criação de dispositivos
didáticos, de acordo com o seu contexto particular de ensino (Dolz, 2009). A sequência
didática (SD) é um desses dispositivos, ou seja, ela é um instrumento que pode guiar as
intervenções dos professores. Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 51), a sequência didática
pode ser definida como “uma sequência de módulos de ensino, organizados conjuntamente
para melhorar uma determinada prática de linguagem”. A SD busca confrontar os alunos aos
gêneros textuais para que eles se apropriem deles e os reconstruam de acordo com as
especificidades das práticas de linguagem. Assim, as SDs são criadas com o propósito de
desenvolver as capacidades necessárias para que os alunos dominem os gêneros trabalhados,
permitindo-lhe escrever ou falar de uma maneira mais adequada em uma dada situação de
comunicação.
Bronckart (2008) explica que as SDs possuem uma aparência semelhante a uma
apostila e se organizam, geralmente, em módulos de atividades de acordo com as
características do folhado textual voltadas para o desenvolvimento das capacidades de
linguagem. Segundo o autor (2006b), a concepção de uma sequência didática envolve: 1) a
escolha do gênero a ensinar (determinação do objeto de ensino), tendo em mente sua
finalidade prática e a possibilidade de fazê-lo funcionar na situação de aula; 2) a constituição
de um corpus de textos desse gênero; 3) a elaboração de um modelo didático do gênero
escolhido. Dessa forma, a SD é concebida como um conjunto de atividades organizadas para
realizar a transposição didática de conhecimentos que envolvem o uso de gêneros textuais,
suas esferas de produção e circulação (Cristovão, 2009).
O esquema da sequência didática foi desenvolvido pelos autores genebrinos
(Schneuwly e Dolz, 2004, p. 98) e está reproduzido a seguir.
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Apresentação
da situação

PRODUÇÃO
INICIAL

Módulo
1

Módulo
2

Módulo
n

PRODUÇÃO
FINAL

Figura 1 - O esquema da sequência didática
Nos próximos parágrafos explicaremos, sucintamente, a estrutura de base de uma
sequência didática e todas as suas etapas, com base nos procedimentos de Schneuwly e Dolz
(2004). A primeira fase envolve a apresentação da situação, na qual o professor descreve,
detalhadamente, a tarefa de expressão (oral ou escrita) que os alunos deverão realizar. Essa
apresentação prepara os alunos para a produção inicial e, ao mesmo tempo, explica o projeto
de comunicação que será realizado na produção final. Nesse momento constroi-se uma
representação da situação de comunicação, na qual os alunos deverão agir, e da atividade de
linguagem que será executada. O professor precisa apresentar o gênero que será abordado,
contextualizando seu uso na sociedade, e, para isso, é possível que os alunos leiam ou
escutem um exemplo desse gênero. Além disso, é preciso explicar aos alunos a quem se dirige
a produção (os destinatários), que forma ela assumirá (carta, gravação etc.) e quem participará
dela (todos os alunos, alguns etc.). Já nessa etapa os alunos precisam saber com quais
conteúdos irão trabalhar e precisam perceber a importância desses conteúdos. Em resumo,
essa primeira fase fornece aos alunos todas as informações necessárias para que eles
conheçam o projeto comunicativo e a atividade de linguagem visados.
Na segunda etapa, os alunos elaborarão um primeiro texto, oral ou escrito, o qual
permitirá ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar os exercícios e as
atividades previstas na SD àquela turma específica, considerando suas possibilidades e
dificuldades reais. Ou seja, o professor conseguirá identificar onde pode intervir melhor e
quais caminhos os alunos ainda precisam percorrer. Retomando os conceitos de Vigotski,
podemos dizer que, nessa etapa, o professor poderá compreender o estágio da zona proximal
de desenvolvimento de seus alunos. Conforme explicamos anteriormente, a ZPD não é um
conceito simples e não é visível. Não se pode vê-la ou detectá-la, mas se pode compreender
em que momento do desenvolvimento está o aluno, caso o professor conheça o conceito.
A partir da produção inicial, identificam-se as representações que os alunos têm dessa
atividade, por isso, não necessariamente ela será completa. Ao permitir que o professor adapte
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a sequência didática que tinha previsto, a produção inicial atua como reguladora da SD, tanto
para o professor quanto para os alunos. Para os alunos, esse primeiro texto consolida os
elementos dados na apresentação da situação e os conscientiza sobre as dificuldades que eles
enfrentam. Para o professor, trata-se de um momento privilegiado de pôr em prática um
processo de avaliação formativa, podendo utilizar-se das informações obtidas para diferenciar,
e até individualizar, seu ensino. A partir da análise das produções iniciais, o professor poderá
adaptar sua sequência didática àquela turma especifica, ou a alguns grupos de alunos, ou até
mesmo a alguns alunos particularmente. Se considerar oportuno, o professor pode fazer com a
turma uma análise dos principais problemas encontrados, através de um debate coletivo, da
troca de textos entre alunos, da re-escuta das gravações etc. Vale ressaltar que não é indicado
ao professor distribuir notas aos alunos nessa etapa, isso será feito no momento da produção
final. Em síntese, a produção inicial é uma primeira tentativa de realização do gênero
trabalhado e é o primeiro lugar de aprendizagem da sequência. Assim, a SD começa pela
definição do que é preciso trabalhar a fim de desenvolver as capacidades de linguagem dos
alunos.
Em seguida, aparecem os módulos, que são constituídos por diversos exercícios e/ou
atividades e que trabalham, de maneira sistemática e aprofundada, os problemas colocados
pelo gênero (identificados na etapa anterior), dando aos alunos os instrumentos necessários
para superá-los. Para isso, a atividade de produzir um texto é decomposta, de forma a abordar
seus elementos separadamente. Diferentes níveis funcionam simultaneamente na produção de
textos e, uma vez decompostos, eles serão trabalhados nos módulos. Os autores destacam
quatro níveis, a saber: representação da situação de comunicação; elaboração dos conteúdos;
planejamento do texto; realização do texto. O primeiro nível trata das representações que o
aluno deve fazer sobre o destinatário do texto, a finalidade visada (convencer, narrar, expor
etc.), sua posição como locutor (ele fala por si ou em nome de outros); ou seja, corresponde
ao contexto em que o texto deve ser produzido. O segundo nível versa sobre as técnicas para
criar conteúdos (criatividade, busca de informações, tomada de notas etc.). O penúltimo nível
aborda a estrutura do texto em função da finalidade ou do destinatário visado. O quarto nível
contempla as escolhas de linguagem: o vocabulário, os tempos verbais e os organizadores
textuais devem adequar-se à situação, ao plano do texto e a seu objetivo.
Nos módulos, é importante alternar as formas de interação (toda a turma, grupos,
individual) e também os modos de trabalho (atividades e exercícios diversificados),
enriquecendo o trabalho em sala de aula. Três categorias de atividades e de exercícios são
sugeridas pelos autores: a) atividades de observação e de análise de textos, para colocar em
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evidência alguns aspectos do funcionamento textual, podendo trabalhar com textos de um
mesmo gênero ou de gêneros diferentes; b) tarefas simplificadas de produção de textos,
permitindo ao aluno concentrar-se num aspecto preciso da elaboração de um texto, não
precisando gerenciar simultaneamente todos os níveis de produção; c) elaboração de uma
linguagem comum, que envolve, especialmente, o trabalho sobre os critérios explícitos para a
produção de um texto. Ao longo dos módulos, os alunos construirão, progressivamente,
conhecimentos sobre o gênero e adquirirão uma linguagem técnica, sendo que esta permitirá
aos alunos uma atitude reflexiva e um controle do próprio comportamento. É importante que
todas essas regras e esse vocabulário técnico, trabalhados durante a sequência, sejam
registrados em uma lista ou uma tabela, de forma a resumir o que foi adquirido nos módulos.
Esse resumo15 pode ser redigido pelo professor ou pelos alunos e pode ser feito ao longo dos
módulos ou então antes da produção final, como um momento de síntese. A escolha fica a
critério do professor. Cada módulo pode representar também uma oportunidade de avaliação
formativa, para que o professor continue ajustando o processo de ensino-aprendizagem às
características dos alunos. Resumindo a etapa dos módulos, neles são desenvolvidos
diferentes exercícios e atividades a fim de trabalhar as capacidades necessárias ao domínio do
gênero em questão.
Finalmente, a etapa da produção final encerra a sequência e possibilita ao aluno pôr
em prática as noções e os instrumentos trabalhados separadamente nos módulos e ao
professor fazer uma avaliação somativa. Nessa etapa, o documento de síntese tem grande
importância, pois indica ao aluno quais são os objetivos a serem atingidos e lhe dá um
controle sobre seu próprio processo de aprendizagem. Além disso, ele serve de instrumento
para regular a revisão e a reescrita, permitindo que o aluno avalie os progressos realizados.
Com relação a esse documento, o professor pode, inclusive, utilizá-lo como critério de
avaliação, mostrando transparência aos alunos e centrando sua avaliação nos pontos mais
relevantes. Durante a produção final, pode-se criar um ambiente de colaboração em classe por
meio da troca de textos entre dois alunos. Essa troca pode envolver, por exemplo, dois alunos
com facilidade ou um com facilidade e outro com dificuldade. A correção pode ser feita
diretamente o texto, sublinhando a parte errada ou então indicando o numero de erros a serem
corrigidos em uma passagem. A avaliação é dita somativa, pois incide também sobre os
aspectos trabalhados durante a sequência, permitindo observar as aprendizagens realizadas e
planejar a continuação do trabalho, em outro momento, para que o aluno venha a dominar

15

Ou, como nomeado pelos autores Schneuwly e Dolz, lista de constatações, lembrete ou glossário.
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melhor esse gênero. Dito de outra forma, o exame dos textos finais permite avaliar os
progressos feitos pelos alunos e, ao mesmo tempo, medir a eficácia das atividades didáticas
desenvolvidas. Em resumo, no momento da produção final, o aluno pode pôr em prática os
conhecimentos adquiridos e, juntamente com o professor, avaliar os progressos alcançados.
Objetivando sintetizar o processo que acabamos de detalhar e a fim de facilitar o
trabalho do professor na realização de uma sequência didática, preparamos um checklist das
tarefas envolvidas na elaboração/aplicação de uma SD.

Quadro 2 - Checklist das tarefas envolvidas na elaboração/aplicação de uma SD
Etapa

Tarefa
Descrição detalhada da tarefa a ser realizada

Professor

Construção de uma representação da situação

Professor,

de comunicação e da atividade de linguagem
Apresentação da

Quem

Apresentação do gênero a ser trabalhado

Alunos
Professor

situação
Explicação dos destinatários, da forma e dos
participantes da produção
Conscientização dos conteúdos a serem
trabalhados e de sua importância
Primeira elaboração de um texto do gênero
trabalhado
Produção inicial

Professor

Alunos

Alunos

Avaliação das capacidades reais dos alunos

Professor

Ajuste da SD às potencialidades da turma

Professor

Elaboração de exercícios e atividades que
desenvolvam as capacidades necessárias ao

Professor

domínio do gênero
Realização dos exercícios e das atividades
Módulos

propostos
Construção progressiva de conhecimentos
sobre o gênero
Síntese dos conhecimentos adquiridos
Elaboração final de um texto do gênero

Produção final

trabalhado
Avaliação dos progressos alcançados e das
capacidades adquiridas

Alunos

Alunos
Professor,
Alunos
Alunos
Professor,
Alunos
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Ao elaborar uma SD, o professor precisa estar atento a alguns elementos que não
podem faltar. De acordo com Cristovão (2009, p. 4), a SD deve contemplar: a) uma esfera de
atividade em que o gênero circule; b) a definição de uma situação de comunicação na qual a
produção se insere; c) conteúdos apropriados; d) a disponibilização de textos sociais (de
circulação real) como referência para os alunos; e) uma organização geral de ensino que vá ao
encontro das transformações desejadas; f) atividades que contribuam para que os objetivos
sejam alcançados; g) propostas de percursos e situações que levem o aluno a atingir os
objetivos desejados. Ainda nesse sentido, Schneuwly e Dolz (2004, p. 54) listam algumas
estratégias privilegiadas na elaboração de sequências didáticas, a saber: adaptar a escolha de
gêneros e de situações de comunicação às capacidades de linguagem apresentadas pelos
alunos; antecipar as transformações possíveis e as etapas que poderiam ser transpostas;
simplificar a complexidade da tarefa; esclarecer com os alunos os objetivos visados e o
itinerário a percorrer para atingi-los; dar tempo suficiente para permitir as aprendizagens;
ordenar as intervenções de maneira a permitir as transformações; escolher os momentos de
colaboração com os outros alunos para facilitar as transformações; avaliar as transformações
produzidas.
Outros aspectos a ter em mente ao preparar uma SD envolvem buscar manter a
diversidade das capacidades de linguagem, trabalhando sequências pertencentes a
agrupamentos de gêneros diferentes e não se negligenciando a modalidade oral. Além de
prever uma alternância entre atividades escritas e orais. Sempre que possível, as sequências
didáticas devem inserir-se em um projeto de classe, pois isso torna as atividades de
aprendizagem significativas e pertinentes. Com relação à escolha do gênero a ser estudado, a
ênfase deveria ser, principalmente, sobre o gênero que o aluno não domina completamente, ou
então sobre aqueles pouco acessíveis. Claro que a escolha também não deve menosprezar o
caráter mais ou menos motivante que um gênero pode ter para os alunos de uma turma em
particular, reforçando, mais uma vez, a importância do contexto em que a sequência será
aplicada (Schneuwly e Dolz, 2004).
Como mencionamos anteriormente, uma SD deve ser adaptada e completada pelos
professores de acordo com sua situação concreta de ensino. Portanto, observar as capacidades
de linguagem é essencial antes e durante a realização de uma sequência didática a fim de
delimitar um espaço possível de trabalho. Os objetivos de uma SD adaptar-se-ão às
capacidades e às dificuldades dos alunos que dela participarão. Os autores genebrinos
explicam que a adaptação das sequências às necessidades dos alunos exige da parte do
professor: uma análise das produções dos alunos em função dos objetivos da sequência e das
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características do gênero; a escolha das atividades indispensáveis para a realização da
continuidade da sequência; e, caso seja preciso, a elaboração de um trabalho mais profundo,
com intervenções diferenciadas em relação às dimensões mais problemáticas. Cada módulo
pode conter atividades obrigatórias e facultativas, dependendo da produção inicial dos alunos.
Outra possibilidade é a elaboração de atividades complementares, criando possibilidades de
adaptação da sequência às necessidades daqueles alunos.
É importante lembrar que o objetivo principal da SD é a aquisição de capacidades de
linguagem, em um contexto de produção bem definido. Pensando nisso é possível questionar:
“trata-se de um curso de língua, a SD não vai ensinar aspectos gramaticais, lexicais etc.?”. Na
verdade sim, ela ensina também esses aspectos, porém, como afirma Cristovão (2009), o
trabalho com aspectos linguísticos se dará de acordo com os itens que serão selecionados a
partir da construção do modelo didático do gênero. Dessa forma, a recorrência de formas
verbais (ou formas lexicais, pronominais etc.) ligadas a um gênero de texto (por exemplo, o
presente nos textos que visam à transmissão conhecimento, ou os pretéritos perfeito e
imperfeito nos textos narrativos) cria a ocasião para abordar essas formas de um ponto de
vista morfológico, de maneira paralela ao trabalho realizado na sequência. De acordo com
Schneuwly e Dolz (2004), as sequências didáticas propõem diversas atividades de
observação, de manipulação e de análise de unidades linguísticas, mas sempre centrando o
trabalho nas características de um gênero.
A partir das oportunidades criadas em sala de aula pelo professor, das observações e
dos textos de referência, o aluno se apropria do funcionamento da linguagem, ou seja, o
ensino-aprendizagem ocorre de forma indutiva. Esse método indutivo deve ser intercalado
com momentos de sistematização e formalização de conhecimentos, os quais representam
também estratégias de ensino indispensáveis para a apropriação de práticas de linguagem por
parte do aluno (Cristovão, 2009).
O procedimento das sequências didáticas visa a desenvolver nos alunos uma maior
consciência de seu comportamento de linguagem em todos os níveis, desde a escolha das
palavras até a adaptação ao público, passando pela organização do conteúdo etc., dando a eles
a oportunidade de desenvolver capacidades para melhor dominar um gênero de texto
(Schneuwly e Dolz, 2004). De acordo com Cristovão (2009, p. 4), o trabalho com as
sequências didáticas (tal como definido no quadro do ISD) apresenta diversos benefícios,
entre eles o fato de que: a) permite uma ação integrada; b) pode articular conteúdos e
objetivos sugeridos por orientações oficiais com aqueles do contexto especifico; c) contempla
atividades e suportes (livro, revistas, internet etc.) variados; d) permite progressão a partir de
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trabalho individual e coletivo; e) possibilita a integração de diferentes ações de linguagem
(leitura, produção escrita, oral etc.) e de conhecimento diversos; f) adapta-se em função da
diversidade das situações de comunicação e das classes.
Bronckart (2006b) explica que a prática das sequências didáticas introduziu
racionalidade na didática de línguas a partir de referências teóricas estruturadas, objetivos
claramente definidos e procedimentos didáticos programáveis e avaliáveis. Apesar de ter
recebido críticas quanto ao seu caráter estruturado e a sua rigidez, o procedimento contribui,
sem dúvidas, para o esclarecimento dos objetivos e para melhorar as condições de preparação
das tarefas dos professores.
Sintetizando o que explicamos nesta segunda seção, lembramos que, de acordo com o
ISD, a linguagem é materializada nas práticas sociais por meio de gêneros textuais. Isso
significa que, diariamente, os indivíduos participam de inúmeras situações de comunicação e
que, de acordo com cada situação e com o seu repertório pessoal de gêneros, o indivíduo
escolherá um gênero textual que lhe permitirá agir naquela determinada prática social. Vimos
também que os gêneros textuais são formas mais ou menos estáveis de enunciados que
possibilitam a interação e ação no mundo, desde que sejam apropriados pelos sujeitos e se
tornem assim verdadeiros instrumentos para sua ação. No quadro do ISD, defende-se que os
gêneros textuais precisam ser aprendidos sistematicamente para o desenvolvimento das
capacidades de linguagem dos alunos. Para que isso se torne possível, o professor precisa
elaborar um modelo didático do gênero escolhido, a fim de determinar quais são suas
dimensões ensináveis. Uma vez criado o modelo didático, o professor poderá elaborar,
levando em consideração as necessidades e as potencialidades dos seus alunos, uma sequência
didática que permitirá aos estudantes desenvolver suas capacidades de linguagem e ter
domínio do gênero trabalhado. Ou seja, os gêneros textuais, o modelo didático e a sequência
didática são ferramentas de ensino-aprendizagem, que uma vez apropriados pelo professor e
pelo aluno, permitem o desenvolvimento de capacidades de linguagem e, consequentemente o
desenvolvimento do próprio sujeito. Ao desenvolver suas capacidades de linguagem, os
alunos podem ter um maior domínio da situação de comunicação e dos gêneros textuais,
ampliando, assim, suas formas de agir socialmente.
Para conhecer um gênero é preciso analisar em profundidade suas características e o
ISD criou um modelo para fazer isso. A descrição desse modelo é o tema da nossa próxima
seção.
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3. Modelo de análise de textos do ISD
Nesta seção, apresentaremos os procedimentos linguístico-discursivos e interpretativos
que nos permitem analisar a situação de produção de um texto e sua arquitetura textual
interna. O interacionismo sociodiscursivo é um quadro teórico-metodológico que nos ajuda a
compreender o agir e a analisá-lo nos textos (Bueno, 2007). De acordo com essa corrente
teórico-metodológica, a análise de textos requer procedimentos interpretativos e linguísticodiscursivos referentes à identificação do contexto de produção, ao nível organizacional e
enunciativo dos textos. O modelo de análise de textos do interacionismo sociodiscursivo
deriva de um amplo trabalho teórico e empírico desenvolvido por Bronckart et al. (1985), cuja
finalidade era fornecer um modelo coerente da estrutura e do funcionamento dos textos.
Os sujeitos dispõem de um conhecimento pessoal e parcial do arquitexto de sua
comunidade verbal, isto é, possuem um repertório de modelos de gêneros. Em uma
determinada situação de produção, o agente escolherá o modelo de gênero que lhe parece o
mais adaptado àquela situação. Ainda assim, ele precisará adaptar o modelo escolhido, em
função das particularidades dessa mesma situação. Como resultado, o texto produzido terá
características genéricas, referentes ao gênero escolhido, mas também traços individuais ou
estilísticos, derivados do processo de adaptação do gênero às especificidades da situação. Em
algumas situações o falante é livre para escolher qual o gênero mais adequado à situação em
que se encontra; em outras, porém, o gênero já é pré-determinado (Bronckart, 2006a).
Ao produzir um texto, o agente encontra-se em uma situação de ação de linguagem, a
qual pode ser descrita por meio de três conjuntos de representações: a) representações
referentes aos parâmetros físicos (o lugar físico e o momento em que o texto é produzido, o
emissor – aquele que produz fisicamente o texto –, eventuais co-emissores e o receptor –
aquele que percebe concretamente o texto); b) representações referentes aos parâmetros
sociossubjetivos (lugar social de produção, tipo de interação social, papéis sociais atribuídos
aos agentes da interação, objetivo da interação); c) outras representações referentes da
situação e dos conhecimentos temáticos disponíveis na pessoa (Bronckart, 1999 [1997],
2006a).
Portanto, o primeiro passo para se analisar um texto refere-se à análise de seu contexto
de produção, a qual deve ser feita desde o contexto mais amplo, sócio-histórico, ao mais
imediato, da ação de linguagem. Nesse nível, observamos inicialmente o contexto imediato
em que o texto foi produzido, ou seja, a situação de ação de linguagem que deu origem ao
texto. Levantamos hipóteses sobre: quem escreveu o texto, para quem o escreveu, em qual
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momento, com qual objetivo, etc. Observamos o contexto físico que deu origem ao texto, mas
focamos nossa atenção no contexto sociossubjetivo, ou seja, o lugar social onde o texto foi
produzido, o papel social desempenhado pelo emissor e pelo destinatário e que efeitos o
enunciador queria produzir no destinatário (Bronckart, 1999 [1997], 2006a).
Além de considerar a situação de produção dos textos, no quadro teórico do ISD, os
textos podem ser analisados considerando-se sua arquitetura interna, a qual é constituída por
três camadas superpostas: a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os
mecanismos enunciativos16 (Bronckart, 1999 [1997]). Reproduzimos a seguir o esquema
desenvolvido por Bronckart (2006a, p. 147) em relação aos três níveis da arquitetura textual.

INFRAESTRUTURA

COERÊNCIA TEMÁTICA
(Processos Isotópicos)

COERÊNCIA PRAGMÁTICA
(Engajamento enunciativo)

TIPOS DE
DISCURSO

CONEXÃO

GESTÃO DAS
VOZES

COESÃO
NOMINAL
MODALIZAÇÕES
COESÃO
VERBAL

EVENTUAIS
SEQUÊNCIAS

Figura 2 - Os três níveis da arquitetura textual

A infraestrutura geral do texto é composta pelo plano global dos conteúdos temáticos,
pelos tipos de discurso e pelas sequências (Bronckart, 1999 [1997]). O plano global dos
conteúdos temáticos corresponde aos vários temas que se sucedem na organização de um
texto, como se fosse um resumo do texto. Por exemplo, o plano global de uma dissertação de
mestrado (Muniz-Oliveira e Barricelli, 2009) comporta, geralmente, capa, catalogação,
resumo,

agradecimentos,

sumário,

lista

de

quadros/figuras/esquemas,

introdução,

fundamentação teórica, metodologia, interpretação dos dados, considerações finais,
referências bibliográficas e anexos.
No plano mais específico, a organização de um texto é composta pelos tipos de
discurso e suas modalidades de articulação e também pelas sequências e por outras formas de
16

Em um trabalho mais recente, Bronckart (2006a) renomeou os três níveis do folhado textual em infraestrutura,
coerência temática e coerência pragmática. Apesar disso, o autor não deixou de usar os termos “mecanismos de
textualização” e “mecanismos enunciativos” em suas pesquisas. Portanto, em nosso trabalho, adotaremos,
principalmente, a nomenclatura mais recente, mas continuaremos a fazer uso dos termos mais antigos.

50

planificação que aparecem, eventualmente, no texto. Conforme explica Bueno (2007), o
conceito de tipos de discurso do ISD não deve ser confundido com a noção de discurso
jornalístico, político etc., dado que, em nossa perspectiva, esse conceito está relacionado ao
posicionamento enunciativo do produtor. Segundo a proposta do ISD, os tipos de discurso
podem estar presentes na composição de todo texto e traduzem os mundos discursivos
construídos na produção textual, os quais foram interpretados por Bronckart (1999 [1997])
como sendo o espaço no qual ocorre um encontro das representações individuais com as
representações coletivas no decorrer de uma produção ou recepção textual. De acordo com o
autor, a construção desses mundos se dá a partir de uma decisão binária: 1) pode-se escolher
que as coordenadas que organizam o conteúdo semiótico sejam próximas (mundo da ordem
do expor) ou distantes (mundo da ordem do narrar) das coordenadas gerais da situação de
produção do produtor. O eixo do expor apresentará, portanto, conjunção com o mundo real e
terá, principalmente, verbos no presente do indicativo. Já o eixo do narrar apresentará
disjunção com o mundo real e terá verbos, principalmente, no pretérito perfeito ou imperfeito;
2) pode-se também apresentar implicação em relação ao ato de produção (através de dêiticos
espaciais: aqui; temporais: hoje, agora; e de pessoa: eu, você) ou não. Ocorre a implicação, ou
seja, a presença de marcas do locutor/interlocutor e/ou da situação de produção, ou então a
autonomia, isto é, a ausência dessas marcas. O resultado do cruzamento dessas decisões
produz quatro mundos discursivos: Expor Implicado, Expor Autônomo, Narrar Implicado,
Narrar Autônomo. Esses quatro mundos são expressos por quatro tipos de configurações
linguísticas: discurso interativo, discurso teórico, relato interativo e narração. Os mundos
discursivos não são excludentes, de modo que, em um mesmo texto, é possível encontrar
vários tipos de discurso.
Para uma melhor compreensão da noção de tipos de discurso, reproduzimos a seguir o
quadro desenvolvido por Bronckart (1999 [1997], p. 157).

Quadro 3 - Os tipos de discurso
Coordenadas gerais dos mundos
EXPOR (Conjunção)

NARRAR (Disjunção)

Relação ao ato

Implicação

Discurso interativo

Relato interativo

de produção

Autonomia

Discurso teórico

Narração
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Ainda no nível da infraestrutura textual temos as sequências, que podem ou não estar
presentes. Esse conceito foi retomado de Adam (1992) e reformulado por Bronckart (1999
[1997]). Para este autor, as sequências seriam umas das formas possíveis de planificação dos
conteúdos, apareceriam geralmente combinadas e se dividiriam em: narrativa, descritiva,
argumentativa, explicativa, injuntiva e dialogal. A fim de explicar os diferentes tipos de
sequência, suas fases e representações dos efeitos pretendidos, reproduzimos a seguir um
quadro formulado por Machado (2002, p. 142).

Quadro 4 - Sequências, representações dos efeitos pretendidos e fases correspondentes
Sequências

Representações dos efeitos pretendidos

Fases

Descritiva

Fazer o destinatário ver em pormenor elementos de
um objeto de discurso, conforme a orientação dada
a seu olhar pelo produtor

Ancoragem
Aspectualização
Relacionamento

Explicativa

Fazer o destinatário compreender um objeto de
discurso visto pelo produtor como incontestável,
mas também como de difícil compreensão para o
destinatário

Constatação inicial
Problematização
Resolução
Conclusão/avaliação

Argumentativa

Convencer o destinatário da validade de um
posicionamento do produtor diante de um objeto de
discurso visto como contestável (pelo produtor ou
pelo destinatário)

Estabelecimento de:
- premissas
- suporte argumentativo
- contra argumentação
- conclusão

Narrativa

Manter a atenção do destinatário por meio da
construção de suspense criado pelo
estabelecimento de uma tensão e subsequente
resolução

Apresentação de:
- situação inicial
- complicação
- ações desencadeadas
- resolução
- situação final

Fazer o destinatário agir de certo modo ou em
determinada direção

Enumeração de ações
temporalmente
subsequentes

Fazer o destinatário manter-se na interação
proposta.

Abertura
Operações transacionais
Fechamento

Injuntiva

Dialogal

17

Assim como os tipos de discurso, podemos encontrar várias sequências em um mesmo
texto, porém, na maioria das vezes, classificaremos o texto de acordo com a sequência
dominante. Além dos tipos de sequência que apresentamos, Bronckart (1999 [1997]) elenca
outras formas de planificação, a saber: o script, que seria o grau zero da sequência narrativa,
17

A sequência injuntiva é também chamada de sequência descritiva de ações.
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na qual não há intriga nem tensão; e a esquematização, que seria o grau zero das sequências
argumentativa e explicativa, mobilizada quando não há a necessidade de explicar algo de
difícil compreensão ou argumentar em favor ou contra algo que pode ser contestável.
Ademais, Bronckart explica que é possível também encontrarmos textos sem sequências.
Seguindo agora para o segundo nível de análise do folhado textual, surgem os
mecanismos de textualização, os quais contribuem para dar aos textos uma coerência
temática. Esses mecanismos estão articulados à linearidade do texto e explicitam as grandes
articulações hierárquicas, lógicas e/ou temporais do texto. Bronckart (1999 [1997]) distingue
três mecanismos de textualização: conexão, coesão nominal e coesão verbal. Os mecanismos
de conexão contribuem para a marcação das articulações da progressão temática,
estabelecendo relações entre os níveis de organização de um texto. Eles são realizados por
organizadores textuais (lógicos: por isso, então etc.; espaciais: no primeiro capitulo, na
próxima seção etc.; temporais: antes, durante, depois etc.), que podem se aplicar ao plano
geral do texto, às transições entre tipos de discurso, às transições entre fases de uma
sequência, ou, ainda, às articulações mais locais entre frases sintáticas (Bronckart, 1999
[1997], 2006a).
Os mecanismos de coesão nominal introduzem as unidades das informações novas
(relações catafóricas) e asseguram as relações de retomada ou substituição no decorrer do
texto (relações anafóricas - retomadas nominais e pronominais). Os mecanismos de coesão
verbal asseguram a organização temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, eventos,
ações) verbalizados no texto e são realizados pelos tempos verbais ou por outras unidades de
valor temporal (advérbios ou grupos preposicionais) (Bronckart, 1999 [1997], 2006a).
Finalmente, no terceiro nível do folhado textual, encontramos os mecanismos
enunciativos, os quais explicitam o tipo de engajamento enunciativo em ação no texto e
garantem a ele sua coerência pragmática ou interativa. Em outras palavras, esses mecanismos
contribuem para o esclarecimento dos posicionamentos enunciativos e traduzem as diversas
avaliações sobre alguns aspectos do conteúdo temático, orientando a interpretação que os
destinatários farão do texto. As vozes representam as entidades que assumem ou se
responsabilizam pelo que está sendo enunciado. Em um texto, diferentes vozes podem ser
expressas de forma explícita ou implícita. Segundo Bronckart (1999 [1997]), as vozes podem
ser agrupadas em três subconjuntos: 1) a voz do autor empírico: procede diretamente da
pessoa que está na origem da produção textual; 2) as vozes sociais: vozes de outras pessoas ou
instituições humanas exteriores ao conteúdo temático do texto; 3) as vozes de personagens:
vozes de pessoas ou instituições que estão diretamente implicadas no percurso temático.
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Maingueneau (2001) sustenta que o processo de inserção de vozes pode acontecer por meio
de vários recursos, tais como: discurso direto, direto livre, indireto, indireto livre, ilhas
enunciativas, aspas, entre outros.
Ainda no nível da coerência pragmática, integram-se as modalizações, responsáveis
pelas avaliações, julgamentos, opiniões e sentimentos a respeito de alguns aspectos do
conteúdo temático. De acordo com Bronckart (1999 [1997]), as modalizações são
classificadas em quatro tipos: 1) lógicas: exprimem grau de certeza e verdade sobre o que é
dito; 2) deônticas: apoiam-se nos valores, nas opiniões e nas regras sociais para avaliar o que
é permitido, proibido, necessário, desejável etc.; 3) apreciativas: explicitam a posição
subjetiva do enunciador em relação ao que é dito, apresentando os fatos enunciados como
bons, maus, estranhos etc.; 4) pragmáticas: indicam a explicitação de aspectos de
responsabilidade de uma entidade constitutiva do texto (personagem, grupo ou instituição) em
relação às suas próprias ações e intencionalidades.
Para ilustrar o modelo de análise de textos do ISD, tomemos como exemplo um texto
extraído da revista Tam nas Nuvens edição no 53, publicada em maio de 2012 pela companhia
aérea TAM.
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Figura 3 – Coluna da edição no 53 da revista Tam nas Nuvens, publicada em maio de 2012.
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Esse texto foi publicado em uma revista destinada às pessoas que viajam em vôos da
companhia aérea TAM. O autor do texto chama-se Ronny Hein e, de acordo com nota da
própria revista, ele é jornalista e viajante profissional, autor de alguns livros sobre viagens.
Assim, podemos dizer que ele é um especialista no assunto viagens. O texto é destinado a
qualquer pessoa que viaje com a TAM e que se interesse em ler a revista. Além disso, é
possível que haja outros leitores “acidentais”, no caso de algum passageiro levar a revista para
casa e alguma pessoa lê-la ainda que não tenha viajado de avião recentemente. O texto inteiro
está disponível em português e em inglês, o que nos faz pensar que o objetivo era ampliar o
público possível de leitores, considerando que deve ser siginificativo o número de pessoas que
não falam português e que viajam de avião com essa companhia aérea. De acordo com nota da
revista, nessa coluna o autor escreve sobre suas viagens mais luxuosas. Dessa forma, podemos
pensar que o objetivo do texto é compartilhar algumas experiências e opiniões do autor.
Com relação ao layout do texto, observamos que ele tem um título, um subtítulo e um
corpo do texto que é dividido em duas colunas, sendo uma o texto em português e outra o
texto em inglês. No canto superior esquerdo, observamos uma foto que acreditamos ser do
autor da coluna. Na parte inferior, existe uma nota em que é explicado quem é o autor. Além
disso, no centro da página encontramos uma frase colocada em destaque. Analisando ainda a
infraestrutura do texto, vejamos alguns exemplos retirados desse texto para exemplificar os
tipos de discurso.
Vinte anos atrás, despontava o turismo de aventura, também vendido com o rótulo de ecoturismo. Com a
proposta de dar aos viajantes intenso contato com a natureza, logo conquistou alguns estoicos candidatos
dispostos a enfrentar a ausência de estrutura e seus decorrentes incômodos. Lembro-me de que o termo em
voga para definir as primeiras empresas que enveredaram nesse mercado era Borrachudo Tour: cachoeiras,
caminhadas, escaladas, comida de acampamento e picadas garantidas.

Nesse primeiro exemplo, podemos notar a presença do relato interativo, tipo de
discurso em que, embora haja interlocução entre enunciador e enunciatário do texto, as
marcas denotam certo distanciamento em relação ao mundo real (verbos no passado,
marcadores temporais e pronomes que remetem ao distanciamento do enunciador em relação
ao local onde o discurso é produzido). O autor fala de um tempo distante (“vinte anos atrás”),
disjunto ao mundo real, observado pelo uso do pretérito (“despontava”, “conquistou”). Mas
nesse mesmo trecho, o autor se implica em relação ao ato de produção, o que pode ser
observado pela presença do pronome “me”, acompanhado da desinência verbal (“lembro”) e
pelo próprio marcador temporal.
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Outro tipo de discurso que encontramos nesse texto é o discurso interativo, no qual se
explicita uma interação do enunciador com seu interlocutor por meio de marcas linguísticas
relacionadas ao tempo presente (verbos no presente, advérbios e pronomes que indicam
proximidade em relação ao mundo real/físico).
Hoje, lugares com o propósito de serem sofisticados QGs para aventureiros bem remunerados têm
despontado mundo afora.

Nesse exemplo, podemos notar a presença do discurso implicado pelo uso da
expressão “hoje”, que inicia uma frase em que o autor explica como o turismo de aventura é
visto nos tempos atuais. Além disso, encontramos marcas relacionadas ao tempo presente,
como a locução verbal “tem despontado” e o próprio advérbio “hoje”.
Apesar de não termos encontrado nesse texto os outros dois tipos de discurso,
acreditamos que seja importante os exemplificarmos também, dado que a noção de tipo de
discurso, conforme proposta pelo ISD, não é tão simples de ser apreendida. Começamos com
um exemplo da narração, que é marcada pela disjunção em relação aos parâmetros reais da
situação de produção e também por constituir-se sem implicação, ou seja, um texto autônomo
e que apresenta verbos no pretérito perfeito e ausência de marcas de implicação dos
interlocutores.
Nos velhos tempos, quando os desejos ainda eram realizáveis, vivia um rei, cujas filhas todas eram bonitas,
mas a caçula era tão bonita que até o próprio sol, que tinha visto muitas coisas, ficava impressionado
sempre que iluminava seu rosto.
Irmãos Grimm, O rei sapo.

Para encerrar, apresentamos um exemplo de discurso teórico, em que não há
implicação dos parâmetros materiais no ato de produção e há conjunção em relação aos
parâmetros reais da situação de produção. Logo, os verbos se mantêm no tempo presente e
não há marcas de interlocução, nem do produtor nem do interlocutor.
De modo geral, a maioria dos biólogos considera que, excentuando-se o instinto e o que pode haver de
hereditário nos mecanismos perceptivos ou nos níveis de inteligência relacionados ao desenvolvimento do
cérebro, os conhecimentos consistem essencialmente em informações retiradas do meio.
J. Piaget, Biologie et connaissance. Retirado de Bronckart (1999, p. 160).
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Com relação aos tipos de sequências encontradas no texto da revista da TAM,
percebemos, claramente, a presença da sequência argumentativa, com todas as suas fases.
Nessa coluna, observamos que o autor quer convencer o destinatário de que o ecoturismo
evoluiu muito nos últimos anos e que, atualmente, ele envolve também luxo, e não apenas
aventura como era antigamente. O autor inicia seu texto estabelecendo algumas premissas,
como, por exemplo, a constatação de que o ecoturismo despontou há vinte anos e de que essse
tipo de viagem era, geralmente, acompanhada de pouca infraestrutura. No segundo parágrafo,
o autor apresenta um suporte argumentativo ao afirmar que nenhum mercado cresceu tanto
quanto o turismo de aventura. Sua sequência argumentativa continua e o jornalista apresenta
um contra-argumento dizendo que a fórmula da viagem aventura não combinava com
mosquitos e com má estrutura. Ao final do texto, o jornalista dá diversos exemplos de lugares
que conseguiram combinar sofisticação e aventura, sustentando, assim, sua tese inicial. O
autor encerra o seu texto com duas frases de conclusão, conforme observamos a seguir.
O ecoturismo, assim, foi ao paraíso. E os borrachudos foram buscar outra freguesia.

No nível da coerência temática do texto, podemos observar como ocorre a conexão ao
longo do texto. Encontramos alguns conectores de diferentes tipos, mas vamos nos ater aos
conectores que organizam o texto em relação à macroideias que ele veicula. É interessante
observar que o autor usou frequentemente conectores para mudar a fase de sua sequência
argumentativa. Ao apresentar seu primeiro suporte argumentativo, ele inicia a frase com “pois
eis que” com sentido adversativo, pois afirma que nenhum outro mercado cresceu tanto,
sendo que ele encerrou o parágrafo anterior apresentando o nome popular do ecoturismo:
“Borrachudo Tour”, devido às constantes picadas de mosquito associadas a esse tipo de
turismo. Em seguida, ao apresentar um contra-argumento, o autor utiliza outro conector com
sentido adversativo: “entretanto”. Ao conluir seu texto, o jornalista faz uso do conector
“assim”, bem característico de conclusões.
Para garantir a coesão nominal do seu texto, o autor utiliza algumas vezes anáforas,
como, por exemplo, “esse tipo de viajante”, “aventureiros bem remunerados” e
“neoaventureiros”, que retomam o termo “executivos da geração saúde”, dito no início do
texto. Essas cadeias anafóricas podem ser consideradas do ponto de vista enunciativo, se
pensarmos que as escolhas lexicais do produtor do texto denotam sua posição em relação ao
referente retomado, ou seja, os “executivos da geração saúde”.
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Entre os mecanismos de coesão verbal, encontramos, principalmente, verbos no
pretérito e no presente, que, como vimos anteriormente, apresentam estreita relação com os
tipos de discurso. Em outras palavras, o pretérito está associado ao relato interativo, enquanto
que o presente está relacionado ao discurso interativo.
Para encerrar nossa análise, falaremos agora sobre os mecanismos enunciativos. Nesse
texto, observamos, como voz explícita, apenas a voz do autor do texto. No entanto, se
pensarmos nas vozes implícitas, podemos identificar vozes de vários tipos de turistas, desde o
aventureiro até o que é mais sofisticado.
No que diz respeito às modalizações, encontramos as epistêmicas, que expõem grau de
verdade ou certeza sobre aquilo que é dito, como por exemplo:
Esse tipo de viajante não se importava com nenhum perrengue – desde que, ao fim do dia, pudesse tomar
banho numa hidromassagem, recompensar-se com um jantar gourmet e, claro, dormir envolto em lençóis de
linho egípcio, precedendo as agruras e descobertas do dia seguinte.

Identificamos, também, as modalizações apreciativas, como nos trechos “aventureiros
bem remunerados”, “tórrida exploração”.
Sintetizando o que apresentamos nesta seção sobre o modelo de análise de textos do
ISD, reproduzimos a seguir o esquema desenvolvido por Feitoza (2012, p. 83) a partir dos
trabalhos de Bronckart (1999 [1997]; 2006a).

Figura 4 – Modelo de planificação dos textos empíricos.
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Antes de finalizarmos esta seção, gostaríamos de mostrar que os quatro níveis de
análise (contexto de produção, infraestrutura geral, coerência temática e coerência
pragmática) podem ser relacionados às capacidades de linguagem que apresentamos
anteriormente. O quadro a seguir resume a correlação entre as capacidades de linguagem e o
modelo de análise de textos do ISD.

Quadro 5 - As capacidades de linguagem e o modelo de análise de textos do ISD

Capacidades de Linguagem

Modelo de Análise de textos do ISD

Capacidades de ação

Contexto de produção

Capacidades discursivas

Infraestrutura geral

Capacidades linguístico-discursivas

Coerência temática e pragmática

Dessa forma, no capítulo de análise dos dados, utilizaremos as informações obtidas em
relação ao contexto de produção do gênero itinéraire de voyage para criar atividades que
possibilitem aos alunos desenvolver as capacidades de ação. O mesmo será feito em relação à
infraestrutura geral, cujas informações serão utilizadas nas atividades que trabalhem as
capacidades discursivas e em relação à coerência temática e pragmática, cujas informações
servirão para as atividades que desenvolvam as capacidades linguístico-discursivas.
O modelo de análise de textos do ISD será, posteriormente, utilizado como referência
metodológica para a análise dos textos autênticos, a qual culminará com a elaboração do
modelo didático do gênero itinéraire de voyage, e também para a análise das produções feitas
pelos alunos.

4. A perspectiva acional
Paralelamente ao quadro teórico que acabamos de apresentar nas seções anteriores,
fundamentamo-nos ainda nas proposições do Quadro Europeu Comum de Referência18
(Conselho da Europa, 2001), que defende a perspectiva acional para o ensino-aprendizagem
de línguas estrangeiras. As proposições do QECR e algumas de suas implicações são o tema
desta seção. Começaremos apresentando um sucinto histórico das principais metodologias
desenvolvidas nas últimas décadas para o ensino-aprendizagem de línguas, culminando com a
18

QECR daqui em diante.
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perspectiva acional proposta pelo QECR. Em seguida, faremos uma breve comparação entre a
abordagem comunicativa e a perspectiva acional, tentando salientar as principais semelhanças
e diferenças entre as duas metodologias mais contemporâneas. Posteriormente, analisaremos
detalhadamente as propostas mais recentes do Conselho da Europa, abordando, entre outros,
os conceitos de perspectiva acional, ator social, tarefa e competência comunicativa em língua.
O ensino-aprendizagem de línguas já foi objeto de diversas pesquisas e diferentes
metodologias já foram propostas. Por isso, antes de analisarmos a nova proposta do QECR,
pensamos ser importante explicar brevemente as principais metodologias já utilizadas nesse
campo. Dessa maneira, poderemos compreender o caminho que foi percorrido até que se
chegasse à perspectiva acional e o quão inovadoras são suas sugestões. Para fazer esse resumo
sobre as metodologias de ensino, baseamo-nos em alguns livros sobre a didática de línguas,
especialmente, o livro de Cuq & Gruca (2005) e Puren (1988).
A metodologia tradicional, muito utilizada no ensino das línguas clássicas, está
baseada, principalmente, nos métodos “gramática-tradução” e “leitura-tradução”. Segundo
essa corrente, cada lição é organizada em torno de um aspecto gramatical e a explicação é
seguida por uma grande carga de exercícios de aplicação. Outra prática comum é recitar
textos em voz alta, aproveitando frases do autor e exercícios de tradução do texto literário
para explicitar pontos gramaticais. Acreditava-se que o vocabulário deveria ser decorado por
temas e que os textos literários possibilitavam o ensino da literatura e de aspectos da
civilização.
A metodologia direta, por sua vez, esteve fortemente presente no início do século XX
e defende que o ensino de línguas deve privilegiar a prática oral e depois a escrita, colocando
em segundo plano a aquisição de uma cultura literária. Em oposição à metodologia
tradicional, proíbe-se, desde a primeira lição, o uso da língua materna, por isso essa
metodologia se utiliza muito de elementos não verbais, como mímicas, gestos e desenhos.
Corroborando com essa premissa, a aprendizagem do vocabulário começa com as palavras
concretas e vai progressivamente para as mais abstratas, e toda a progressão do ensino parte
do conhecido para o desconhecido, do mais simples para o mais complicado. A gramática é
apresentada de forma indutiva e implícita, como se o aprendiz descobrisse as irregularidades
de algumas estruturas e formulasse as regras. Devido à importância da parte oral, muito valor
é dado à pronunciação desde o princípio da aprendizagem. Finalmente, essa metodologia
enfatiza a construção do sentido geral, do sentido do todo, que prevalece sobre a percepção do
detalhe e sobre a explicação de palavra por palavra.
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Chegando agora nos anos entre 1940 e 1970, a metodologia áudio-oral, também
conhecida como The Army Method, propõe que se deve memorizar antes de compreender e dá
importância à língua oral e à pronunciação, realizando diversos exercícios de repetição e de
compreensão auditiva. Através das exaustivas repetições dos diálogos, as estruturas de base
são obtidas e automatizadas. A memorização e a imitação dirigem a aquisição de uma
gramática implícita e a aprendizagem privilegia a forma ao invés do sentido. Muito baseada
na psicologia behaviorista, essa metodologia trabalha bastante com a relação “estímuloreação-reforço”.
Muito forte na década de 1970, a metodologia estruturo-global audiovisual (SGAV)
defende que a língua é antes de tudo um meio de expressão e de comunicação oral, e por isso,
essa metodologia busca ensinar mais a conversação do que a própria língua. Acreditava-se
que a língua era um conjunto acústico-visual, o que justifica a importância dada ao ouvido
(áudio) e à visão (visual) nesse sistema metodológico. No centro de toda lição áudio-visual
está um diálogo conduzido na linguagem do dia-a-dia e que se passa numa situação cotidiana.
As estruturas SGAV são muito mais semântico-pragmáticas do que morfossintáticas. O
ensino da gramática é implícito e indutivo, e a escrita é considerada como derivada do aspecto
oral, sendo que o seu ensino não deveria atrapalhar a pronúncia; por isso a maioria dos livros
é feita com as imagens, mas sem a transcrição dos diálogos. O rigor de sua construção e a
pobreza dos seus diálogos fez com que surgissem questionamentos sobre a eficácia do SGAV,
que acabaram culminando com o surgimento de uma nova abordagem.
Em 1972, o Conselho Europeu reuniu um grupo de experts com dois objetivos: 1)
promover a mobilidade das pessoas e favorecer a integração europeia através da
aprendizagem de línguas; 2) estimular os adultos a aprenderem línguas estrangeiras,
valorizando novas necessidades sociais e profissionais. A abordagem comunicativa,
preconizada pelo Conselho Europeu, tem como principal objetivo ensinar a comunicar em
língua estrangeira e defende que aprender a se comunicar é saber adaptar os enunciados de
linguagem em função da situação de comunicação (status social dos interlocutores, idade,
local de troca, canal etc.) e em função da intenção de comunicação (pedir uma informação,
dar uma ordem, convencer, questionar etc.). Em outras palavras, a abordagem comunicativa
defende que saber se comunicar não é apenas conhecer a língua, mas é também conhecer suas
regras de aplicação. Com essa abordagem, ocorre uma flexibilização do material de
aprendizagem, de acordo com as necessidades identificadas; surgem materiais para públicos
específicos e também os materiais complementares. Os recursos utilizados são elaborados de
forma muito próxima dos autênticos e dos tipos existentes na realidade, de modo que
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cardápios, notícias de jornal, revistas e panfletos do país nativo serão muito empregados em
classe. Nessa abordagem, a gramática é ensinada de forma explícita e sempre contextualizada.
Com o surgimento da abordagem comunicativa, ocorre também uma mudança radical
na concepção sobre a aprendizagem, pois nessa abordagem o behaviorismo é rejeitado e
substituído pela psicologia cognitiva, que coloca a participação do aprendiz no centro de sua
aprendizagem. Essa transformação também altera o papel do professor, que deve agora
favorecer a interação entre os aprendizes, fornecer os meios linguísticos necessários e propor
situações estimulantes de comunicação. Para resumir, podemos dizer que os princípios
fundamentais da abordagem comunicativa são: ensinar a competência de comunicação;
ensinar a língua dentro da sua dimensão social; instruir o discurso dentro de uma perspectiva
global; e privilegiar o sentido.
A abordagem comunicativa é o resultado das discussões e reflexões do Conselho
Europeu que marcaram sua origem na década de 1980. Essas reflexões continuaram por duas
décadas e, em 2001, culminaram na publicação do QECR e inauguraram uma nova fase nas
metodologias de ensino de línguas estrangeiras. O QECR sintetiza as discussões sobre o
ensino-aprendizagem de línguas na época, ressaltando a questão da linguagem como meio de
ação no mundo. Dessa forma, ele propõe os primeiros passos de uma “perspectiva acional”, a
qual caracteriza o aprendiz como um ator social que deve concluir tarefas (não apenas
linguageiras), em uma dada circunstância no campo particular de uma ação. Rosen (2009, p.
8-9) elaborou uma tabela, na qual propõe uma síntese das características da abordagem
comunicativa em comparação às da perspectiva acional.
Quadro 6 - Da abordagem comunicativa à perspectiva acional19

Público almejado
pela formação

Abordagem Comunicativa
estrangeiro de passagem,
desenvolvendo trocas passageiras
→ sensibilização à realidade da
comunicação exolingual

aprender a comunicar em língua
Objetivo almejado
estrangeira
pela formação
→ falar com o outro

19

Perspectiva Acional
cidadão europeu/do mundo, ator social
por inteiro
→ sensibilização a uma educação
multilingue e multicultural
realizar ações comuns, coletivas em
língua estrangeira
→ agir com o outro

Tradução nossa. A tabela original foi escrita em francês.
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Atividades por
excelência

produção e recepção oral e escrita
→ pedagogia de tarefas (de précomunicação pedagógica,
pedagógicas comunicativas e
próximas da vida real)
→ jeux de rôle e simulações

interação e mediação
→ pedagogia de tarefas (de précomunicação pedagógica, pedagógicas
comunicativas e próximas da vida real)
→ pedagogia do projeto
→ recurso aos recursos e ambientes
colaborativos (particularmente aqueles da
Web 2.0)

Princípios fortes

_ importância dada ao sentido (via a
gramática nocional que propõe uma
progressão suave, permitindo ao
aprendiz produzir e compreender o
sentido)
_ pedagogia não repetitiva, graças ao
desenvolvimento de exercícios de
comunicação "mais comunicativos,
conforme uma hipótese de segundo a
qual é comunicando que se aprende
a comunicar"
_ o aprendiz está no centro, o que
implica que o aprendiz torna-se o
sujeito e o ator principal da
aprendizagem e não seu objeto ou o
destinatário de um método
_ aspectos sociais e pragmáticos da
comunicação

_ importância dada à co-construção do
sentido (ênfase colocada no agir
comunicacional que toma lugar em um
contexto de solidariedade)
_ pedagogia não repetitiva graças a uma
participação em atividades coletivas para
alcançar em grupo um objetivo partilhado
_ o grupo (classe), a dimensão coletiva
está no centro, o que implica que o
aprendiz deve ser um cidadão ativo e
solidário
_ aspectos sócio-culturais e pragmáticos
da comunicação

_ avaliação da competência de
comunicação

_ avaliação das competências
comunicativas em língua e das
competências gerais individuais e sociais
→ uso de dispositivos de auto-avaliação e
de avaliação formativa

Avaliação

Muito se discute no meio acadêmico se a perspectiva acional seria uma ruptura em
relação aos preceitos da abordagem comunicativa, ou, por outro lado, se existiria, de fato,
alguma diferença efetiva entre essas duas abordagens. Para Rosen (2009), é possível observar
mais marcas de continuidade do que de ruptura, sendo que a aprendizagem colaborativa
baseada em um agir social e comunicacional e centrada no grupo, proposta pela perspectiva
acional, poderia ser considerada como uma evolução da aprendizagem individual e centrada
no aluno, características da abordagem comunicativa. A perspectiva acional, contudo, não se
limita aos objetivos comunicativos e leva em consideração não apenas as competências de
linguagem, mas também as competências gerais, valorizando experiências profissionais e
pessoais do aprendiz. A perspectiva acional leva em conta os aspectos cognitivos, afetivos e o
conjunto de capacidades que o ator social possui e põe em prática. A abordagem acional
recupera o que estudiosos da filosofia da linguagem, da sociolinguística e da sociologia (por
exemplo, Austin, Hymes, Searle, Habermas) apontaram anteriormente, sustentando que a
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língua é um meio de agir sobre o mundo, sobre o outro e sobre si mesmo. Assim, acredita-se
que a linguagem serve não apenas para comunicar, mas para auxiliar o ator social em
qualquer tarefa que este queira realizar, envolva ela linguagem ou não.
Para Richer (2005), a publicação do QECR em 2001 representa uma mudança de
paradigma no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Diferentemente de alguns autores,
Richer (2005, 2009), defende que a perspectiva acional não representa apenas uma mudança
na nomenclatura de uma metodologia de ensino-aprendizagem de línguas, trata-se, para ele,
de uma verdadeira mudança de paradigma teórico. A fim de justificar seu ponto de vista, o
autor explica que antes se acreditava que a competência de comunicação era composta pelo
saber linguístico e pelo saber sociolinguístico, isto é, essa competência era um conjugado de
normas de gramática e de normas de uso (Hymes, 1984 apud Richer, 2005). O QECR, no
entanto, defende a existência de uma competência pragmática (além da linguística e da
sociolinguística) na competência comunicativa em língua. Essa competência pragmática
estaria relacionada aos atos de fala e à conscientização da dimensão textual dos enunciados,
ou seja, domínio do discurso, coesão, coerência, reconhecimento de tipos e gêneros textuais,
de efeitos de ironia, de paródia. O foco não é mais a língua como um sistema, mas a língua
como instrumento para a ação, dotada de finalidades precisas, moldada pelo contexto social,
onde dizer e fazer se combinam e contribuem para o desenvolvimento e a conclusão da ação
(Richer, 2005).
Antes de analisarmos em profundidade o documento divulgado pelo Conselho da
Europa em 2001, precisamos, primeiramente, saber quais foram os objetivos que viabilizaram
sua criação e publicação. O Quadro é fruto de anos de reflexão científica, cujo objetivo central
era encontrar uma transparência e uma coerência nos diversos sistemas de avaliação e de
certificação na Europa. A União Europeia tem buscado cada vez mais aumentar a integração
entre os países e para isso é importante que exista uma coerência entre os métodos de ensino
adotados e uma harmonização entre as certificações. Por isso, não podemos esquecer o
contexto em que se insere o QECR e seu papel importante para uma maior integração dos
países europeus, aumentando a comunicação e a interação entre europeus de línguas maternas
diferentes, promovendo a mobilidade, o conhecimento e a cooperação na Europa (Conselho
da Europa, 2001, p. 20). Desse modo, o QECR visa a: promover e facilitar a cooperação entre
instituições de ensino de diferentes países; e fornecer uma base sólida para o reconhecimento
mútuo das qualificações em línguas.
Além disso, o QECR fornece uma base comum para a elaboração de programas de
línguas, linhas de orientação curriculares, exames, manuais, etc. na Europa. O QECR define,
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ainda, os níveis de proficiência que permitem medir os progressos dos alunos em todas as
etapas da aprendizagem e ao longo da vida. Finalmente, ele objetiva também encorajar todos
os que trabalham na área das línguas vivas a refletirem sobre questões relacionadas ao ensinoaprendizagem de línguas; e facilitar a troca de informação entre os que trabalham nessa área e
os alunos, de modo que estes possam ser informados sobre o que deles se espera, em termos
de aprendizagem, e como poderão ser ajudados. Vale pontuar que, de acordo com os autores
do Quadro Comum de Referência, o QECR não almeja, em teoria, dizer aos que trabalham
nessa área o que devem fazer e como devem fazê-lo, ou então determinar os métodos que
devem usar. Segundo esses autores, o Quadro deveria ser visto como uma ferramenta
descritiva, que busca ser abrangente, transparente e coerente para a aprendizagem e o ensino
de línguas, mas que se mantém, ao mesmo tempo, aberto e flexível para que possa ser
aplicado com as adaptações necessárias em cada situação específica (Conselho da Europa,
2001).
O Quadro Europeu divulgou, portanto, novas orientações para o ensino de línguas
estrangeiras. Uma primeira questão colocada pelo QECR está relacionada ao significado
concreto de aprender uma língua estrangeira. Nesse sentido, a perspectiva privilegiada no
QECR é de tipo acional, ou seja, a aprendizagem de línguas é considerada como uma
preparação a uma utilização ativa da língua para comunicar. O objetivo do ensinoaprendizagem de uma língua é ajudar o aluno a se tornar um usuário da língua, um ator social
capaz de se integrar em um outro país (Conselho da Europa, 2001). Essas definições estão
relatadas no QECR, conforme explicitamos a seguir:

A abordagem aqui adotada é, também de um modo muito geral, orientada
para a ação, na medida em que considera antes de tudo o utilizador e o
aprendiz de uma língua como atores sociais, que têm que cumprir tarefas (que
não estão apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e ambientes
determinados, num domínio de atuação específico. Se os atos de fala se
realizam nas atividades linguísticas, estas, por seu lado, inscrevem-se no
interior de ações em contexto social, as quais lhes atribuem uma significação
plena. Falamos de 'tarefas' na medida em que as ações são realizadas por um
ou mais indivíduos que usam estrategicamente as suas competências
específicas para atingir um determinado resultado. Assim, a abordagem
orientada para a ação leva também em linha de conta os recursos cognitivos,
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afetivos, volitivos e o conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe
em prática como ator social (Conselho da Europa, 2001, p. 29)20.

Puren (2010) enfatiza que os autores do QECR fixam claramente um novo objetivo
social de referência no ensino-aprendizagem de línguas: a formação de um “ator social”.
Assim, ser um aprendiz ou um utilizador de uma língua, na perspectiva acional, significa
realizar tarefas sociais, particularmente as linguageiras. Em outras palavras, confrontado a
uma tarefa complexa, o papel do aluno não é mais o de constituir um saber ou de aplicar uma
regra: ele deve visar o agir, em toda autonomia, mas em interação com seus colegas, naquela
situação (Denyer, 2010). Para formar um ator social, Puren (2010) explica que o meio
privilegiado será, necessariamente, fazê-lo agir em classe; ou seja, para o autor a ação social
não pode mais ser somente simulada, ela deve ser real (diferenciando isso da abordagem
comunicativa). Isso porque, de acordo com o didático francês, o aluno já é um ator social
quando ele desempenha atividades durante o seu processo de aprendizagem, isto é, ele não é
um ator social somente quando está em sociedade, mas também quando está em sala de aula.
O objetivo da perspectiva acional é, portanto, formar atores sociais com domínio
prático da língua, domínio esse que permita aos usuários da língua entrar em comunicação
eficaz nas diferentes situações de interação encontradas na vida cotidiana. Rosen (2006)
explica que a perspectiva privilegiada no QECR significa que a aprendizagem de línguas é
uma preparação para uma utilização ativa da língua para comunicar-se. A fim de realizar
tarefas como fazer compras, telefonar ao médico, pedir informações, comprar bilhetes do
museu etc. o aluno deve mobilizar o seu conjunto de competências e recursos. Ou seja, a
língua não está isolada, mas serve para agir dentro de um contexto social.
A ideia de tarefa a cumprir está no centro das proposições do Quadro Europeu e sua
definição reproduzimos a seguir:

Uma tarefa é definida como qualquer ação com uma finalidade considerada
necessária pelo indivíduo para atingir um dado resultado no contexto da
resolução de um problema, do cumprimento de uma obrigação ou da
realização de um objetivo (Conselho da Europa, 2001, p. 30).

20

Para as citações do Quadro Europeu Comum de Referência, utilizaremos sempre a versão traduzida para a
língua portuguesa pela Editora Edições Asa. Contudo, como a Edições Asa traduziu o texto tendo como
referência o português utilizado em Portugal, fizemos algumas adaptações nas citações a fim de deixá-las em
concordância com o português utilizado no Brasil.
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Essa definição é tão abrangente que, como o próprio QECR explica, pode incluir um
vasto leque de ações tais como deslocar um armário, escrever um livro, consertar uma
máquina, preencher um formulário, comprar um bilhete de trem, traduzir um texto escrito em
língua estrangeira ou preparar a realização de um jornal de turma em grupo.
Para compreendermos um pouco melhor essa noção de tarefas proposta pelo QECR, é
interessante observarmos alguns trechos do capítulo 7 do Quadro Europeu, o qual é dedicado
exclusivamente à noção de tarefas e o seu papel no ensino de línguas.

As tarefas são uma característica da vida quotidiana nos domínios privado,
público, educativo ou profissional. A execução de uma tarefa por um
indivíduo envolve a ativação estratégica de competências específicas, de
modo a realizar um conjunto de ações significativas num determinado
domínio, com uma finalidade claramente definida e um produto (output)
específico. A natureza das tarefas pode ser extremamente variada, podendo
envolver um maior ou menor número de atividades linguageiras (Conselho da
Europa, 2001, p. 217).

Temos aqui alguns elementos importantes para entendermos o conceito de tarefa: a)
uma tarefa envolve diversas ações; b) essas ações precisam visar a um objetivo específico e
ter um resultado identificável (produto). Assim, o conceito de tarefa, tal como é definido pelo
QECR, destaca a ideia de um resultado identificável que o utilizador/aprendiz de uma língua
estrangeira irá atingir por meio de atividades linguageiras que mobilizam sua competência
comunicativa, mas utilizando também suas competências gerais e suas estratégias em um
dado domínio e em uma dada situação (Bérard, 2009). Isso significa, entre outros, que a ação
deve ser motivada por um objetivo claro e deve dar lugar a um resultado tangível e
identificável.
Apresentando a definição de tarefas de acordo com o Quadro Europeu, não queremos
dar a entender que o conceito de tarefa seja algo novo no campo da didática das línguas; na
verdade, essa noção já vem sendo trabalhada há muitos anos nas pesquisas do meio anglosaxão, originando, inclusive, o “Task based learning”21. Para essa corrente, “a linguagem é o
meio para atingir os objetivos da tarefa, mas a ênfase é dada ao sentido e à comunicação, e
não à produção de formas de linguagem corretas” (Willis, 1996, p. 25) e uma definição
clássica de tarefa seria: “uma tarefa comunicativa é um exemplo de trabalho em classe que
21

Aprendizagem pelas tarefas.
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implique os alunos na compreensão, na manipulação, na produção ou na interação da língua
estudada, enquanto a atenção é centrada principalmente no sentido e não na forma” (Nunan,
1989, p. 10).
Alguns exemplos de tarefas nessa perspectiva foram, contudo, criticados por alguns
autores, como Richer (2005), que argumenta que essas tarefas desencadeavam mais atividades
de reação do que efetivamente de produção, além de terem um alcance bastante limitado22.
Para este autor, nessa perspectiva a tarefa não passava muito de uma atividade (ou de um
exercício comunicativo, como chamaria a tradição didática francesa), isto é, uma atividade
linguageira pontual que é contextualizada e portadora de sentido. Para o QECR, por outro
lado, a tarefa é apresentada como uma forma de agir social, não limitado à linguagem.
Conforme explica Rosen (2006), a comunicação e a aprendizagem, na interpretação dos
autores do QECR, envolvem a realização de tarefas que não são unicamente linguageiras,
ainda que algumas tarefas impliquem atividades linguageiras e façam apelo à competência
comunicativa do sujeito.
Assim, utilizando o exemplo do QECR, alguém que tenha de mudar um armário
(tarefa) pode fazê-lo empurrando-o, desmontando-o de modo a transportá-lo mais facilmente
e depois voltar a montá-lo, pode pedir ajuda externa, ou desistir e convencer-se a si próprio
que essa tarefa pode esperar até ao dia seguinte etc. (todas elas, estratégias). Dependendo da
estratégia adotada, o desempenho da tarefa poderá ou não envolver uma atividade linguageira
e de processamento de texto (ler instruções para desmontar, fazer um telefonema etc.). Na
medida em que a realização de uma tarefa envolver atividades linguageiras, ela requererá,
necessariamente, o processamento (pela recepção, produção, interação, mediação) de textos
orais e escritos (Conselho da Europa, 2001, p. 217). Da mesma maneira, o resultado da tarefa
pode ser linguageiro ou não. Dessa forma, comprar um bilhete de trem, por exemplo, supõe
realizar um certo número de atividades linguageiras, mas o resultado em si não será da ordem
da linguagem (Bérard, 2009).
Uma questão importante sobre as tarefas colocada por Denyer (2010) é se todos os
tipos de atividades (desde o ditado, a compreensão oral e os exercícios de concordância do
passé composé) seriam tarefas. A própria autora explica que para que uma atividade se
inscreva em uma perspectiva acional ela precisa se imbricar em uma ação que seja situada, em
um contexto; e ela exige a mobilização de recursos linguísticos diversos e pertinentes de
22

No artigo de Richer (2005), a tarefa comunicativa do mundo real (tâche communicative relevant du monde
réel) utilizada como exemplo (e retirada da obra de Nunan, 1989) propunha que os alunos escutassem um áudio
com a previsão do tempo e decidissem se deveriam ou não sair com um guarda-chuva e um casaco para ir à
escola.
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maneira integrada e em autonomia (Denyer, 2010). O Quadro Europeu (Conseil de l’Europe,
2002) distingue três categorias de tarefas, das quais participa o aprendiz de uma língua: 1) as
tarefas “próximas da vida real”, escolhidas em função das necessidades dos alunos fora da
sala de aula ou em função do contexto de aprendizagem. Como exemplo, podemos citar
reservar um bilhete de avião, ler um manual de instruções, fazer anotações ao assistir a um
curso etc.; 2) as tarefas “pedagógicas comunicativas”, fundadas na natureza social, interativa e
imediata da situação da classe e nas quais os estudantes se engajam voluntariamente em um
“faz de conta” a fim de fazer uso da língua estudada. Essas tarefas (ao contrário dos exercícios
que dão destaque especificamente à prática descontextualizada de formas) pretendem
envolver ativamente os aprendizes em uma comunicação real, são relevantes no contexto
formal de aprendizagem, são exigentes, mas realizáveis e apresentam resultados
identificáveis; 3) tarefas de “pré-comunicação pedagógica”, constituídas de exercícios
especificamente focados na manipulação descontextualizada das formas da língua. Exercícios
para o emprego do passé composé, a posição dos compléments d’objet direct e indirect e a
conjugação de verbos no futur simple, por exemplo (Bérard, 2009; Rosen, 2006).
As tarefas da sala de aula, quer sejam ‘autênticas’, quer essencialmente ‘pedagógicas’,
são comunicativas, na medida em que exigem dos aprendizes que compreendam, negociem e
exprimam sentido, de modo a atingir um objetivo comunicativo. Existe, contudo, uma
diferença entre essas tarefas e os exercícios que trabalham a manipulação de formas, sem
considerar nenhum contexto de trabalho. Para ilustrar essa diferença, Rosen (2006, p. 20)
criou uma figura que reproduzimos a seguir.

Figura 5 - Dos exercícios às tarefas
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Como aponta Denyer (2010), é evidente que a tarefa não exclui o exercício: ela até o
chama, e em quantidade, enquanto que o exercício não chama a tarefa. O exercício pode,
portanto, ser considerado como uma atividade que visa à aquisição, a instalação, a
automatização de um recurso. Assim, uma atividade que vise ao domínio da morfologia do
pronome demonstrativo, do emprego de um tempo verbal etc. é um exercício e não uma
tarefa.
Buscando exemplificar essa noção de tarefas, reproduzimos a seguir uma tabela
elaborada por Rosen (2006, p. 21-22), a partir dos trabalhos de Hopkins (2002), com uma lista
(aberta a novas inclusões) de sugestões de tipos de tarefa.
Quadro 7 - Des mots inspirateurs à même de suggérer des types de tâches
(Palavras inspiradoras capazes de sugerir alguns tipos de tarefas)23
P

présenter, préciser/faire préciser, poser des questions, proposer, participer, parler
spontanément...

L

lire des instructions/un texte/une lettre/, lire pour rechercher des informations...

A

anticiper, apparier, améliorer, annoncer un changement/un événement, ajouter
des explications/un commentaire, amorcer une histoire, analyser, argumenter...

N

nommer, noter...

I

imaginer, interroger, interrompre, identifier/trouver, insérer, interpréter, improviser,
interviewer, inventer...

F
I

faire, faire des hypothèses/des projets/une annonce/un exposé, faire
répéter/préciser, formuler, féliciter...

E

extraire, expliquer/justifier/argumenter, écouter, écrire une lettre/un essai/un
rapport/un compte rendu, exprimer ses sentiments/ses jugements/son opinion,
examiner, échanger des informations/des messages...

R

répondre, rappeler, reformuler/répéter, raconter, repérer, réagir, remplir, rédiger,
résumer, réfléchir, regarder...

D
E

déduire/imaginer/inférer, développer, démontrer/reconstituer, discuter, demander,
distinguer, donner des raisons/des explications/des informations/des conseils,
dessiner, décrire, débattre...

S

sélectionner, supprimer, simuler/jouer, suivre des indications, suggérer...

T
Â

trouver, transformer/modifier, transférer, tirer au sort, traduire, téléphoner...

C
H
E
E

classer/regrouper, comparer/mettre en opposition, compléter, corriger, cocher,
commenter, chercher, choisir, conseiller, créer, contrôler, correspondre...

23

Preferimos não traduzir essa tabela para o português para manter as iniciais de cada grupo de palavras, da
maneira como aparece no original. Além disso, como trabalhamos nesta pesquisa com o ensino do francês língua
estrangeira, acreditamos ser interessante deixar a lista de sugestões de atividades com os termos em francês.
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As tarefas mudam de acordo com o contexto e as circunstâncias, porém, na lógica do
QECR, o objetivo é constante: realizar diferentes tarefas a fim de se integrar em uma
comunidade para se tornar um verdadeiro ator social (Rosen, 2009). Partindo dos trabalhos do
QECR, Ellis (2003, p. 9-10) propõe uma definição mais detalhada do conceito de tarefa: a)
uma tarefa é uma programação de trabalho; b) uma tarefa implica uma focalização
fundamental no sentido; c) uma tarefa implica os processos de utilização da linguagem usados
no mundo real; d) uma tarefa pode implicar cada uma das quatro habilidades linguageiras; e)
uma tarefa engaja processos cognitivos; f) uma tarefa tem um resultado comunicativo
claramente definido.
Para encerrar nossa discussão sobre o conceito de tarefas, gostaríamos de destacar que
o fato de trabalhar com tarefas em sala de aula facilita a aprendizagem, pois o aprendiz é
colocado em situações próximas do real. Ademais, a realização de tarefas em classe permitirá
ao aprendiz realizá-las futuramente em sua vida cotidiana. As tarefas propostas em classe às
vezes não são idênticas àquelas da vida real porque elas às vezes são simuladas, contudo, sua
realização pode dar lugar a interações e trocas comparáveis às trocas reais. Segundo Bérard
(2009), trabalhar nesse sentido cria uma fluidez entre a aprendizagem e a realidade, entre a
classe e o exterior, e instaura uma continuidade entre o uso da língua e sua aprendizagem, na
qual o aprendiz pode evoluir como um ator social. No entanto, é importante mencionarmos
que o QECR não explica como se dá a operacionalização da tarefa, ou seja, ele não ensina
como o professor pode criar/colocar em prática tarefas em sala de aula. Cabe ao professor
encontrar seu próprio método de aplicação. Essa é uma das razões pelas quais propomos neste
trabalho que as proposições do QECR sejam usadas conjuntamente com a abordagem de
gêneros textuais, pois esta última propõe um método detalhado e consistente para o ensinoaprendizagem de línguas.
De acordo com o QECR, os indivíduos usam estrategicamente suas competências24 a
fim de realizar tarefas (Conselho da Europa, 2001, p. 29). O Quadro Europeu distingue
competências gerais (compétences générales) e competências comunicativas em língua
(compétence à communiquer langagièrement), conforme detalharemos a seguir, baseadas nos
textos do Conselho da Europa (2001) e da Rosen (2006). As competências gerais individuais
referem-se às competências que um indivíduo possui, isto é, elas não são próprias da língua,
mas do indivíduo. Essas competências são mobilizadas para todos os tipos de atividades,
24

No quadro teórico do ISD, o termo competência não é muito utilizado, sendo preferível o termo capacidade
(ver, por exemplo: Joaquim Dolz e Edmée Ollagnier (orgs.). L’énigme de la compétence en éducation. Bruxelles,
DeBoeck, 2002). Apesar disso, como o QECR faz uso da palavra competência, manteremos nesta seção o termo
utilizado pelo QECR.
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incluindo as atividades linguageiras, e incluem o conhecimento declarativo (savoir), a
competência de realização (savoir-faire), a competência existencial (savoir-être) e a
competência de aprendizagem (savoir-apprendre)25. Explicando de forma sucinta, o
conhecimento declarativo (savoir) engloba a cultura geral, o conhecimento de mundo e o
conhecimento intercultural (conhecer o horário das refeições e a questão da pontualidade, por
exemplo), os quais permitem uma melhor compreensão do outro e de sua cultura. Geralmente,
ao aprender uma língua, o aluno possui conhecimentos prévios sobre aquela cultura, no
entanto, às vezes esses conhecimentos são compostos de clichês e estereótipos. Por isso,
durante o processo de aprendizagem, é importante trabalhar com os alunos a questão
intercultural, substituindo esses clichês por um conhecimento real daquela cultura.
As capacidades (habiletés) e a competência de realização (savoir-faire) envolvem a
capacidade para pôr em prática procedimentos e também as aptidões sociais e interculturais
para entrar em contato com os nativos da língua estrangeira. Por sua vez, a competência
existencial (savoir-être) pode ser entendida como a soma das características individuais, os
traços de personalidade e as atitudes do indivíduo. No caso do ensino de línguas, uma
conscientização sobre a competência existencial é importante, pois não se deve esperar que o
aluno mude sua personalidade; ao contrário, o professor deve ajudá-lo a encontrar os meios de
exprimir essa personalidade em uma língua e em um contexto diferentes, mas, ainda assim, de
forma harmoniosa. Finalmente, a competência de aprendizagem (savoir-apprendre) pode ser
concebida como “saber como ou estar disposto a descobrir o outro”, ou seja, é a capacidade
de observar e de participar de novas experiências. Em resumo, podemos dizer que as
competências gerais são competências adquiridas pelos utilizadores de uma língua ao longo
de suas experiências passadas e essas competências evoluem na medida em que surgem novas
experiências presentes e futuras e na medida em que ocorre a aprendizagem de uma nova
língua.
Já as competências comunicativas em língua englobam as competências construídas
com a aquisição de uma língua e são colocadas diretamente em prática como um meio de
comunicação.

Essa

competência

compreende

diferentes

componentes:

linguístico,

sociolinguístico e pragmático. A competência linguística inclui os componentes lexicais,
gramaticais, semânticos, fonológicos e ortográficos. Essa competência relaciona-se não
apenas com a extensão e a qualidade dos conhecimentos (em termos da possibilidade de fazer
25

No Brasil, algumas pessoas traduzem esses termos simplesmente como “saber”, “saber-fazer”, “saber-ser” etc.
A versão da Edições Asa, responsável pela tradução do QECR para a língua portuguesa, utilizou os termos que
reproduzimos em nosso texto, os quais manteremos ao longo do nosso trabalho. Porém, para auxiliar nosso
leitor, colocaremos sempre a referência do termo na versão francesa.
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distinções fonéticas ou da extensão e precisão do vocabulário, por exemplo), mas também
com a organização cognitiva e o modo como este conhecimento é armazenado (por exemplo,
as redes associativas nas quais um falante coloca um item lexical) e com a sua acessibilidade
(ativação, memória, disponibilidade). Dessa forma, conhecer uma língua é saber palavras,
expressões e seus sentidos, sendo capaz de reuni-los em frases corretas, produzindo
combinações de sons da língua e escrevendo de acordo com os princípios ortográficos em
vigor. As competências pragmáticas dizem respeito ao conhecimento que os utilizadores
possuem da organização e da estruturação de mensagens e de discursos, seus conhecimentos
dos gêneros textuais. Além disso, fazem parte também das competências pragmáticas o
domínio do discurso, da coesão e da coerência, a identificação de tipos e formas de texto, da
ironia e da paródia.
As competências sociolinguísticas referem-se às habilidades necessárias para utilizar
corretamente a língua na vida cotidiana, conhecendo as condições socioculturais do uso da
língua (por exemplo: regras de boa educação, normas que regem as relações entre gerações
distintas etc.). De acordo com Rosen (2006), é o componente sociocultural que permite
articular os componentes linguístico e pragmático. Durante muitos anos, no ensinoaprendizagem de línguas foi dada uma ênfase no desenvolvimento das capacidades
linguísticas. No entanto, apesar de conhecer infinitas regras de gramática, os utilizadores da
língua sentiam-se despreparados quando precisavam se comunicar com um nativo. Por esses
motivos, a autora defende que saber formar frases e produzir combinações de sons não é
suficiente para conseguir se comunicar em uma língua: a utilização da língua em contexto é
fundamental e, como vimos anteriormente, o trabalho com gêneros textuais propicia isso.
Bérard (2009) afirma que, na perspectiva do QECR, a competência comunicativa em
língua é vista como um todo que engloba a língua materna e línguas estrangeiras. Portanto,
não daria mais para rejeitar a língua materna no momento do ensino-aprendizagem de línguas
estrangeiras, pois o aluno pode transferir suas capacidades de uma língua à outra. Como
vimos antes, isso acontece, por exemplo, quando um aluno transfere seus conhecimentos
prévios (língua materna) sobre um determinado gênero textual no momento em que estuda
esse gênero em língua estrangeira.
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A competência comunicativa em língua do aprendiz/utilizador da língua é colocada
em prática no desempenho de quatro tipos de atividades linguageiras26: a recepção, a
produção, a interação ou a mediação. Cada um desses tipos de atividade pode realizar-se de
forma oral, escrita, ou em ambas. Explicando essas atividades de forma simples, podemos
dizer que nas atividades de recepção, escuta-se alguém falando ou lê-se algo que alguém
escreveu. Nas atividades de produção, fala-se ou escreve-se, sem interrupção durante algum
tempo. Nas atividades de interação, interlocutores participam de uma troca oral ou escrita,
cada um na sua vez (são provavelmente as atividades mais frequentes quando utilizamos a
língua ao longo de um dia). Nas atividades de mediação, o utilizador não exprime suas
próprias intenções de comunicação ou seu pensamento, ele tem, na verdade, um papel de
intermediário entre interlocutores que não podem se compreender (especialmente no caso da
interpretação ou da tradução). Geralmente, considera-se a recepção mais simples que a
produção, que é mais simples que a interação, que, por sua vez, é mais simples que a
mediação. Isso não significa, no entanto, que atividades tidas como mais complexas, como a
mediação, por exemplo, não possam ser trabalhadas já em níveis iniciantes (Rosen, 2006).
A seguir, reproduzimos uma tabela de Rosen (2006, p. 35) que ilustra e a divisão
dessas atividades comunicativas, exemplificando algumas atividades linguageiras.

Quadro 8 - Les activités communicatives dans le Cadre
(As atividades comunicativas no QECR)
Oral
oral:
Réception

Production

Écrit
audio-visuel:

écouter la radio, des
regarder la
enregistrements ou des télévision et des
messages
films

parler spontanément, décrire son
expérience, argumenter (lors d'un débat),
faire une annonce publique, chanter, faire un
exposé en suivant des notes, jouer un rôle
qui a été répété

lire sa correspondance, lire
pour s'orienter (recherche
d'informations), lire des
instructions

écrire des lettres
personnelles, écrire un
essai ou un rapport, écrire
des histoires et comptes
rendus d'expériences,
réaliser des affiches

26

Na versão em francês, o termo utilizado pelo QECR é “activités langagières”, o qual foi traduzido para a
versão em português como “atividades linguísticas”. Considerando que nas seções 1 e 2 do presente capítulo
utilizamos o termo “linguageira”, já aceito em diversos trabalhos do interacionismo sociodiscursivo, manteremos
ao longo de nossa dissertação essa correspondência entre “langagière” e “linguageira”.
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Interaction

communiques sous différentes formes:
conversation, discussion formelle et
informelle, coopération à visée fonctionnelle,
obtention de biens et de services, échange
d'informations, interview; comprendre un
locuteur natif

correspondre (aussi par
courrier électronique),
échanger des notes, des
messages, participer à un
forum en-ligne

Médiation

réaliser une interprétation (simultanée ou
consécutive), interpréter des messages de
manière non formelle (menus, pancartes
etc.)

traduire différents textes
(textes littéraires,
scientifiques etc.), résumer
ou reformuler l'essentiel
d'un texte

Ao visualizar essa tabela e pensando em alguns casos particulares de aprendizes,
podemos compreender por que alguns cursos são voltados exclusivamente para uma dessas
atividades. Imaginemos primeiramente um aluno que esteja fazendo um mestrado e que
precise ler muitos textos em francês. Para esse objetivo específico (ler textos em francês),
talvez o mais interessante seja ele fazer um curso focado na recepção escrita. Por outro lado,
uma jovem que tenha morado um ano na França trabalhando como jeune fille au pair,
possivelmente terá um nível mais avançado em termos de interação oral e um nível mais
iniciante com relação à produção escrita. Conforme ressalta Rosen (2006), dificilmente
existirão “super alunos”, capazes de desenvolver suas aptidões de forma homogênea, tanto em
compreensão oral e escrita quanto em produção oral e escrita (como esperavam algumas
vertentes da abordagem comunicativa). O QECR enfatiza essa possibilidade de se trabalhar
com os conhecimentos parciais em língua, reconhecendo que os alunos podem ter níveis
diferentes ao desempenhar cada uma dessas atividades.
Há tempos que se reconhece que a língua em uso varia muito conforme as exigências
do contexto. A necessidade e o desejo de comunicar surgem em uma situação específica e a
forma e o conteúdo da comunicação são uma reação a essa situação. Conforme explicado no
QECR, as atividades linguageiras inscrevem-se no interior de domínios (esferas de ação ou
áreas de interesse) nos quais se organiza a vida social. O número de domínios possíveis não é
determinável, porém, para as finalidades de aprendizagem e ensino das línguas, pode ser útil
distinguir, pelo menos, quatro domínios: o domínio público, o domínio privado, o domínio
educativo e o domínio profissional. O domínio público refere-se a tudo aquilo que se
relaciona com as interações sociais comuns (organismos na área da administração e dos
negócios, serviços públicos, atividades culturais e de lazer de natureza pública, relações com a
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mídia etc.), nele o indivíduo atua como cidadão ou membro de um ente público. O domínio
privado abrange as relações familiares e as práticas sociais individuais, nele o indivíduo vive
como pessoa privada, centrado na vida familiar, na casa e nos amigos. O domínio profissional
cobre tudo aquilo que diz respeito às atividades e às relações dos indivíduos no exercício do
seu trabalho e de sua profissão. O domínio educativo trata do contexto de
aprendizagem/formação e tem como objetivo a aquisição de conhecimentos ou de capacidades
específicas, nele o indivíduo está empenhado em uma aprendizagem organizada,
especialmente (mas não necessariamente) em uma instituição de ensino. É importante
ressaltar que esses domínios não ocorrem sempre de forma isolada: em muitas situações pode
estar envolvido mais do que um domínio.
Sintetizando alguns dos pontos que trabalhamos ao falar sobre competências,
atividades linguageiras e domínios, podemos dizer que: o uso/aprendizagem de uma língua
inclui as ações realizadas pelos atores sociais, os quais desenvolvem um conjunto de
competências gerais e, particularmente, competências comunicativas em língua. As pessoas
utilizam as competências em vários contextos, com o propósito de realizarem atividades
linguageiras que implicam processos linguageiros para produzirem e/ou compreenderem
textos. Essas atividades incluem a recepção, a produção, a interação ou a mediação. Um ator
social realiza atividades linguageiras em diferentes contextos sociais para atingir seus
objetivos. Essas atividades linguageiras podem ser orais ou escritas e sempre se realizam
através de um texto, que como vimos anteriormente pertencerá a um gênero específico. O
Quadro europeu explica esse processo:

O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as ações
realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como atores sociais,
desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente,
competências comunicativas em língua. As pessoas utilizam as competências
à sua disposição em vários contextos, em diferentes condições, sujeitas a
diversas limitações, com o fim de realizarem atividades linguísticas que
implicam processos linguísticos para produzirem e/ou receberem textos
relacionados com temas pertencentes a domínios específicos. Para tal, ativam
as estratégias que lhes parecem mais apropriadas para o desempenho das
tarefas a realizar. O controle destas ações pelos interlocutores conduz ao
reforço ou à modificação das suas competências (Conseil de l’Europe, 2001,
p. 29).

77

Como mencionamos anteriormente, um dos objetivos do QECR é ajudar as
instituições a descreverem os níveis de proficiência exigidos pelas normas existentes, pelos
testes e pelos exames, de modo a facilitar a comparação entre diferentes sistemas de
certificação. Foi com esta finalidade que foram concebidos os Níveis Comuns de Referência,
uma escala de níveis para descrever a proficiência dos alunos. O QECR propõe ainda uma
descrição extensa e detalhada daquilo que um estudante de cada um desses níveis deve ser capaz
de fazer em diferentes atividades (Conselho da Europa, 2001). De acordo com Rosen (2006), na

perspectiva acional, o nível de competência de um aluno está relacionado ao número de
tarefas que ele é capaz de realizar corretamente. Como em nosso trabalho atual não enfocamos
essa questão, nos limitaremos a apresentar brevemente os níveis comuns de referência, sem
detalhar, contudo, o que é esperado em cada nível27.

O QECR propõe uma divisão em três níveis (A, B, C), sendo A o nível dos iniciantes,
B o nível dos independentes e C o nível dos proficientes28. Cada um desses níveis pode ser
subdividido em 1 e 2, existindo, portanto, seis níveis de referência: A1, A2, B1, B2, C1 e C2.
Um aluno do nível A1 (Nível de Iniciação) é capaz de interagir de forma simples, quando o
domínio lhe for familiar. Um aprendiz do nível A2 (Nível Elementar) domina as funções
fundamentais, como cumprimentar, pedir informações etc. Um estudante do nível B1 (Nível
Limiar) pode participar de uma discussão, exprimindo sua opinião e sendo capaz de reagir
caso haja um problema de comunicação. Um aluno do nível B2 (Nível Vantagem) consegue
conversar sem esforços, argumentar e ter consciência de seus próprios erros. Um aprendiz do
nível C1 (Nível de Autonomia) interage com facilidade em diferentes contextos. Um
estudante do nível C2 (Nível de Maestria) é considerado alguém que domina a língua e a
cultura29. A figura a seguir (Conselho da Europa, 2001, p. 48) ilustra o sistema proposto, o
qual adota o princípio em árvore dos “hipertextos”, partindo de uma divisão inicial em 3
níveis gerais A, B e C.

27

Para maiores detalhes sobre as escalas de descritores de proficiência em língua, consultar Capítulo 3 do
Quadro europeu comum de referência.
28
Na divisão clássica, os níveis A, B e C corresponderiam ao nível básico, intermediário e avançado,
respectivamente.
29
Em francês os níveis são classificados em: Introductif ou découverte (A1), Intermédiaire ou de survie (A2),
Niveau seuil (B1), Avancé ou indépendant (B2), Autonome (C1) e Maîtrise (C2).
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Figura 6 - Níveis comuns de referência de acordo com o QECR

Resumindo o que abordamos nesta seção, podemos dizer que o QECR é uma
ferramenta para ensinar uma língua estrangeira e avaliar os alunos em relação a sua
aprendizagem. É um material de referência para professores, formadores de professores,
autores de materiais de ensino, elaboradores de exames ou de programas de línguas. Ele
sugere a perspectiva acional e a realização de tarefas em contexto para o ensino-aprendizagem
línguas. O QECR oferece a possibilidade de se referir a todas as línguas utilizando os mesmos
seis níveis de competência, permitindo mais transparência e facilidade de compreensão aos
diplomas e às certificações obtidas (Rosen, 2006).
Rosen (2006, p. 124-125) lista dez características do professor que deseja se apropriar
e aplicar os princípios do QECR: 1) conhecer bem os níveis do QECR; 2) desenvolver uma
abordagem voltada para tarefas; 3) dar um destaque para as atividades de interação; 4) não
negligenciar as atividades de mediação; 5) favorecer o desenvolvimento das estratégias de
aprendizagem dos alunos, especialmente o “aprender a aprender”; 6) colocar a gramática a
serviço do sentido e da comunicação (ao invés de trabalhar a gramática pela gramática); 7)
avaliar os manuais didáticos para saber se eles estão ou não baseados no QECR; 8) aceitar a
ideia de favorecer o desenvolvimento de competências parciais dos alunos, de acordo com o
contexto; 9) avaliar de forma positiva; 10) encorajar (mas sem impor) o uso pessoal de um
portfólio.
Vimos nesta seção que o QECR propõe repensar o objeto de ensino e o ensino em si,
mas não apresenta uma metodologia ou roteiro de como colocar isso em prática. O próprio
QECR afirma que não é sua função promover uma metodologia específica de ensino das
línguas, mas sim apresentar possibilidades de escolha (Conselho da Europa, 2001, p. 200).
Assim, ele se limita a indicar uma longa lista de opções metodológicas e assume um caráter
de ferramenta descritiva, e não de ferramenta prescritiva. Em outras palavras, ele elenca
diversas perguntas e levanta varias discussões, mas não dá respostas. O QECR apresenta a
perspectiva acional, voltada para a realização de tarefas, de uma maneira teórica, sem explicar
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como desenvolvê-la em sala de aula. Diversos autores afirmam que o QECR não explica
como operacionalizar a abordagem que ele defende (entre eles Denyer, 2010; Puren, 2009,
2010; Richer, 2005, 2010; Rosen, 2006).
Como seu próprio nome diz, o QECR propõe referências para o ensino de línguas
estrangeiras, mas não dá as diretrizes de como transpor isso para a sala de aula de forma a
assegurar o agir social dos alunos. Por isso, nossa proposta neste estudo é que a abordagem
dos gêneros textuais seja considerados um meio de transpor a perspectiva acional em classe.
Sendo os gêneros artefatos linguístico-culturais concretos (Marcuschi, 2002), o trabalho com
eles é uma boa oportunidade de se lidar com a língua em seus mais diversos e autênticos usos
no dia-a-dia, mostrando-a para o aluno como algo vivo, que está em constante movimento. A
nossa proposta de utilização conjunta dos conceitos de gêneros textuais e da perspectiva
acional é o tema da próxima seção.

5. Agir social, gêneros textuais e perspectiva acional
Como vimos anteriormente, o ISD postula que a linguagem é materializada nas
práticas sociais por meio de gêneros textuais, dando ao homem acesso ao meio (Bronckart,
2006a). Portanto, aprender uma língua permite o acesso a um mundo social e aumenta a
possibilidade de plena participação social, pois é por meio da língua que o homem se
comunica, tem acesso à informação, partilha opiniões etc. A perspectiva acional, por sua vez,
defende que a prática de atividades linguageiras, visando à realização de tarefas, permite que
os usuários e estudantes de uma língua ajam no mundo como verdadeiros atores sociais. Essas
afirmações resumem um pouco todos os conceitos que foram detalhados nas seções
anteriores. A partir dessas frases e do referencial teórico que foi apresentado, podemos
afirmar que o interacionismo sociodiscursivo e a perspectiva acional compartilham a mesma
visão de que a linguagem se constitui como uma forma de ação no mundo. Lousada (2008; no
prelo) comparou essas duas teorias e apresentou alguns elementos de semelhança entre elas,
sugerindo que a abordagem dos gêneros textuais fosse usada em paralelo ao QECR.
Corroborando com a autora, refletiremos a seguir sobre algumas características comuns da
abordagem dos gêneros textuais e da perspectiva acional e apresentaremos nossa proposta de
que os gêneros sejam considerados como uma forma de colocar em prática a perspectiva
acional, já que eles podem servir para “agir” em língua estrangeira, como sugere o QECR.
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No quadro do ISD, acredita-se que a comunicação é possível pois os indivíduos
compartilham representações sobre o mundo. Bronckart (1999 [1997], 2004a, 2006a) se
baseia nos trabalhos de Habermas a fim de explicitar a relação entre agir humano e
linguagem. Para Habermas (apud Bronckart, 1999 [1997]), ao agir, os indivíduos levam em
conta as representações coletivas que são organizadas em sistemas chamados de mundos. O
autor distingue três mundos: o mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo. O
mundo objetivo envolve os conhecimentos que se tem sobre o meio físico e sobre as
determinações que este impõe a cada ação e são conhecimentos que foram elaborados durante
a história humana. Para exemplificar, imagine que alguém queira viajar de São Paulo até
Paris. Fazer esse percurso a pé não é uma possibilidade muito viável e não é preciso fazer um
teste para verificar, o ser humano já construiu um conhecimento objetivo sobre isso.
O mundo social, por sua vez, é o conjunto dos conhecimentos das normas sociais,
elaborados por um grupo particular. No exemplo da viagem, é preciso ter dinheiro para pagar
um transporte até Paris; caso viaje de avião, não é possível levar na bagagem tudo que se
gostaria; chegando a Paris, é necessário apresentar um passaporte, e assim por diante.
Finalmente, o conjunto dos conhecimentos sobre si mesmo – a sua própria visão sobre si e
também a visão que os outros têm de si – constitui o mundo subjetivo. Assim, uma pessoa que
viaje a Paris pode se ver como alguém que não terá problemas na imigração, que conseguirá
facilmente se comunicar em outra língua etc. As outras pessoas podem, no entanto, ter uma
visão diferente desse viajante. De modo semelhante, toda atividade (jogar futebol, fazer
compras, casar, produzir textos na universidade, dirigir, assistir televisão etc.) se desenrola em
um meio físico e sob algumas regras que determinam como organizar e como realizar a tarefa
(Bueno, 2007).
Habermas (apud Bronckart, 1999 [1997]) afirma que todo agir humano apresenta
pretensões de validade em relação a esses três mundos: mostra-se como verdadeiro em relação
ao mundo objetivo; adequado às normas sociais vigentes, em relação ao mundo social; e
autêntico e sincero em relação ao mundo subjetivo. Dessa maneira, toda forma de agir se
realiza em relação a sistemas de representações diversas: as nossas próprias, as do
interlocutor, as dos diferentes grupos sociais, as do meio físico etc. (Bueno, 2007). Isso
significa que o agir pressupõe uma rede de conhecimentos comuns aos quais ela se articula e,
simultaneamente, contribui para criar e transformar esses conhecimentos (Bronckart, 1999
[1997]).
Em toda interação humana, os sujeitos compartilham conhecimentos que possibilitam
a troca verbal, os quais estão condicionados às representações dos mundos objetivo, social e
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subjetivo. Esses mundos são, portanto, critérios a partir dos quais um agir pode ser avaliado.
Para Habermas, é por meio da linguagem que os seres humanos constroem conjuntamente as
coordenadas formais dos mundos. Ou seja, é por meio do agir comunicacional que os
indivíduos constroem suas representações e se põem de acordo sobre os três mundos
(Bronckart 2006a).
No Quadro europeu comum de referência, existe também uma consideração sobre o
agir que se realiza por meio da linguagem, conforme notamos no trecho a seguir: “os
utilizadores do Quadro considerarão e, sempre que for apropriado, explicitarão em que
domínios o aprendiz necessitará agir ou deverá estar linguisticamente preparado para agir”
(Conselho da Europa, 2001, p. 76). Observando esse trecho e também com base no que
expusemos na seção anterior, podemos afirmar que o QECR reforça não apenas o caráter
social da linguagem, mas também o fato de que o indivíduo age no mundo por meio de
atividades linguageiras e visando a atingir um resultado (Lousada, 2008). Como vimos
anteriormente, Bronckart (1999 [1997], 2004a) também cita as atividades linguageiras que
regulam as atividades humanas e que organizam as relações entre o indivíduo e o mundo. Para
esse autor (1999 [1997], p. 34), os mundos representados se materializam nos textos, que são
os correspondentes empíricos das atividades linguageiras, as quais são, por sua vez, parte das
atividades sociais, ao lado das atividades não linguageiras. Em outras palavras, podemos dizer
que toda atividade humana, sendo regulada pelo agir comunicativo, encontra-se semiotizada
em textos (Bronckart, 2008).
Retomando alguns conceitos que dissemos previamente, lembremos que a
comunicação entre os indivíduos ocorre por meio de textos, sejam eles orais ou escritos. E
esses textos, por sua vez, pertencem a um gênero. Como cada situação de comunicação verbal
se realiza por meio de um gênero, podemos concluir que a capacidade de comunicação
depende do domínio que temos do gênero em questão, seja em língua materna ou em língua
estrangeira (Lousada, 2008). O que reforça a proposta de Schneuwly e Dolz (2004) de que os
gêneros deveriam ser sistematicamente ensinados.
A noção de gênero textual aparece no QECR, ainda que sem uma definição específica.
De acordo com o QECR, “os textos podem ser classificados em diferentes tipos, pertencendo
a diferentes gêneros” (Conselho da Europa, 2001, p. 136). Além disso, o QECR reconhece
que “a familiaridade com o género e o domínio ajudam o aprendiz através da antecipação e da
compreensão da estrutura e do conteúdo do texto” (Conselho da Europa, 2001, p. 228).
Portanto, propor que a abordagem dos gêneros textuais seja utilizada conjuntamente com a
perspectiva acional proposta pelo QECR não é algo que contrarie o que é dito pelo QECR.
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Uma das críticas que se faz ao Quadro Europeu é que a perspectiva acional é proposta
por seus autores sem nenhuma teoria que a suporte ou até mesmo que a explique. O QECR
fala no conceito de perspectiva acional e sequer apresenta uma definição de ação. Diferentes
estratégias são propostas pelos pesquisadores para resolver isso. Springer (2009) defende que
a perspectiva acional sugere uma filiação com as teorias da atividade. Segundo o autor, as
teorias da atividade consideram a aprendizagem como uma atividade social e o aluno como
um ator social. Nessa perspectiva, a ação é vista como uma especificidade humana de
transformação e/ou de representação do real e a mediação por instrumentos, sejam eles
materiais ou psicológicos, é essencial para o agir. O modelo de Engeström (1987) é uma
referência nesse quadro teórico e tem sido usado por autores no Brasil para pensar o ensinoaprendizagem (por exemplo, Liberalli, 2009; Rocha, 2008 etc.). O modelo desse autor postula
que a atividade é sustentada por regras, pela divisão de trabalho e pela comunidade e acontece
entre três polos básicos: os sujeitos, o objeto sobre o qual eles agem e os instrumentos
específicos elaborados a partir de experiências de gerações precedentes. Em outras palavras
podemos dizer que, nesse quadro teórico, a atividade social é constituída por agentes (sujeito)
que percebem suas necessidades, são motivados por um propósito (objeto), o qual é mediado
por artefatos (instrumentos) por meio de uma relação entre indivíduos (comunidade), que se
constitui por regras e pela divisão de trabalho (Liberalli, 2009, p. 12;19).
Apesar de conhecermos e de partilharmos algumas das premissas que sustentam essa
vertente da teoria da atividade, nosso trabalho está baseado em um quadro teórico distinto, o
ISD, que, embora também baseado nos estudos vigotskianos, propõe uma outra interpretação
e outros conceitos para explicar o agir humano. Por essa razão, precisamos definir o que
significa, dentro da perspectiva em que nos inserimos, os conceitos de agir, de atividade e de
ação. Bronckart (2004a) denomina o conceito de agir como aquilo que é dado antes de
qualquer análise, enquanto que os termos ação e atividade têm um estatuto interpretativo.
Dentro dessa visão, a atividade designaria uma leitura do agir que implica dimensões
motivacionais e intencionais e os recursos mobilizados por um coletivo organizado, enquanto
a ação designaria uma leitura do agir que implica as mesmas dimensões só que mobilizadas
no nível das pessoas singulares. Ou seja, atividade designaria um agir coletivo e ação um agir
individual (Bronckart 2004a; Bronckart e Machado, 2004).
O termo agir é usado de forma mais genérica e refere-se a qualquer comportamento
ativo de um ser humano. Assim, usaremos o termo ‘agir’ para as diferentes intervenções dos
seres humanos (que são representadas nos textos), antes de sua interpretação. “Agir” é,
portanto, um termo neutro no quadro teórico do ISD e essa é uma das razões pelas quais
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escolhemos trabalhar com a noção de ‘agir social’ para o ensino do francês língua estrangeira.
Metodologicamente, distingue-se o agir geral (ou agir praxiológico) como todas as formas de
intervenções não verbais e o agir linguageiro (ou agir comunicacional) como as intervenções
verbais. Essa distinção é meramente didática, pois na prática não ocorre essa separação
(Bronckart, 2006). Apesar de didática, essa separação também foi feita pelo QECR, quando
este explica que os utilizadores/aprendizes de uma língua estrangeira são atores sociais
capazes de realizar tarefas linguageiras e não linguageiras. Unindo as duas perspectivas,
podemos inferir que ao realizar uma tarefa, os indivíduos estão agindo no mundo, seja a tarefa
geral ou linguageira e, portanto, o agir geral ou linguageiro. Como já mencionamos
anteriormente, existem inúmeras formas de agir, entre elas, viajar, cozinhar, trabalhar, jogar
etc.
A noção de agir social tem sido mencionada por outros autores, como Cristovão
(2010), que defende que trabalhar com gêneros significa trabalhar com o agir no mundo e que
inclusive criou uma coleção para o ensino do inglês língua estrangeira30 que tem como uns de
seus objetivos trabalhar com práticas sociais e empreender ações com a linguagem para a agir
no mundo social. Além dessa autora, Puren (2009, 2010) designa a perspectiva defendida pelo
QECR de perspectiva do agir social ao defender que o conceito central da nova perspectiva
acional é o agir social. Segundo o autor, uma das estratégias para resolver a lacuna de base
teórica nas proposições do QECR seria elaborar uma teoria do agir social. Essa teoria
precisaria ser moderna e própria para a didática de línguas, apresentando modelos
diversificados de relações entre o agir de ensino, o agir de aprendizagem e o agir do uso das
línguas-culturas, e buscaria contemplar a diversidade de públicos, de finalidades-objetivos, de
culturas e de ambientes de ensino-aprendizagem. O pesquisador explica que estaria,
particularmente, interessado nas teorias socioconstrutivistas e no modelo de ZPD do Vigotski
para chegar a esse conceito de agir social (Puren, 2009, p. 165-166). Um dos nossos objetivos
neste trabalho é justamente pensar esse conceito. Importante dizer que, ao refletirmos sobre as
relações entre a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva acional e sobre a noção de
agir social, não queremos esgotar o assunto ou falar em termos conclusivos. Longe de ser uma
proposta completa, nossa ideia é apresentar uma possibilidade para o ensino-aprendizagem de
línguas estrangeiras e estimular pesquisas futuras para que essa proposta possa ser
aprimorada.

30

Trata-se da coleção Gear Up.
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Usar a noção de gêneros para pôr em prática a perspectiva acional é algo ainda
relativamente novo no meio acadêmico, mas não é algo que nunca foi pensado. Além de
Lousada (2008; no prelo), o autor Richer já publicou trabalhos refletindo sobre a confluência
dessas duas abordagens. Para Richer (2005), o QECR não é apenas uma obra que normaliza o
ensino-aprendizagem de línguas, ele desloca o foco didático da linguagem para a ação, ao
defender a perspectiva acional, ao redefinir a competência de comunicação e ao propor a
tarefa como ferramenta de ensino-aprendizagem. O autor argumenta que, com essas
mudanças, os conceitos de gênero discursivo e de gênero da atividade tornaram-se conceitos
centrais para a reflexão didática atual.
Como mencionamos anteriormente, apesar da coerência relacionada aos conceitos de
perspectiva acional e tarefa, o QECR não explica como operacionalizar uma tarefa, nem como
conectar as diferentes atividades que a tarefa implica. Para Richer (ibidem), isso provoca um
alto risco de que a palavra “tarefa” acabe simplesmente por substituir a palavra “exercício”,
sem uma real mudança nos conteúdos e nas abordagens, perdendo, assim, o potencial de
renovação didático que ele contém. A fim de evitar que a noção de tarefa seja utilizada para
denotar uma atividade contextualizada, Richer (ibidem) propõe a volta do uso da noção de
projeto, que é, inclusive, uma ferramenta didática menos orientada para o ensino (e mais
próxima da vida real) do que a tarefa. O autor exemplifica como projeto, a realização de uma
exposição em uma instituição de ensino francesa para apresentar sua região, argumentando
que isso mobilizaria diversos saberes e diferentes habilidades linguageiras e conectaria a
linguagem e o agir social por meio do gênero textual “exposição”, que exige a coordenação de
diversos atores. Para o pesquisador, a combinação desses fatores converge para dar um lugar
central aos gêneros discursivos na questão do ensino-aprendizagem de línguas e culturas.
Opter pour une perspective actionnelle où langage et action sont inscrits
fortement

dans

le

social,

définir

la

compétence

à

communiquer

langagièrement notamment par une compétence pragmatique qui « renvoie
également à la maîtrise du discours, à sa cohésion et à sa cohérence, au
repérage des types et genres textuels...» (Conseil de l’Europe, 2001, p. 18),
promouvoir la tâche indissociable d’un faire social, ou mieux encore, le projet
comme outils didactiques, tous ces choix convergent pour accorder dans la
réflexion sur l’enseignement/ apprentissage des langues-cultures une place
centrale aux genres de discours (Richer, 2005, p. 68).31
31

Optar por uma perspectiva acional em que linguagem e ação estão fortemente inseridos no social, definir a
competência comunicativa em língua notadamente por uma competência que “diz também respeito ao domínio
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Richer (2005) explica que os gêneros discursivos, se tomados em conta pela didática
das línguas, podem constituir uma ferramenta didática para a aquisição de uma competência a
comunicar. O autor preconiza que a tarefa assimilada a um evento comunicativo pode ser
definida em seu conteúdo pelo gênero discursivo que ela abrange. Dessa forma, podemos
isolar as determinações multidimensionais e trabalhá-las em diferentes fases da sequência
didática. Por isso, recorrer aos gêneros para especificar a tarefa apresenta no plano didático
uma vantagem. Isso porque integrar o conceito de gênero do discurso, um conceito antes de
tudo linguageiro, pode dar ênfase à dimensão linguageira das tarefas ou dos projetos, em
detrimento da ação concreta, física (Richer, 2010).
Refletindo um pouco mais sobre essa ideia de projeto, podemos usar a definição de
Bourguignon (2010), que diz que um projeto é um processo, o qual se desenrola em um
contexto determinado e é submetido a um conjunto de restrições. Segundo a autora, trabalhar
em projeto é um modo de organização particular que permite a realização de tarefas
complexas à condição de respeitar um certo passo-a-passo. Puren (2010) acredita que o
interessante dessa pedagogia do projeto é que os conteúdos linguageiros presentes e
trabalhados nos exercícios anteriores podem efetivamente ser reutilizados intensivamente
pelos alunos no momento da realização desse projeto. Além disso, uma das características da
lógica de projeto é uma forte dimensão coletiva das atividades. O autor também argumenta
que, mesmo se os projetos simulados continuarão necessários, a perspectiva do agir social
leva a privilegiar os projetos reais. É importante lembrar que, conforme mencionamos no
capítulo sobre os gêneros textuais, Schneuwly e Dolz (2004) defendem que a sequência
didática se insira em um projeto da classe, ou seja, a noção trabalhar com projetos também
está contemplada na abordagem dos gêneros textuais.
Aprender uma língua em uma perspectiva acional significa que é através do uso que se
faz a aprendizagem. A aprendizagem de uma língua estrangeira precisa, portanto, levar o
aluno a dominar as situações de comunicação permitindo que ele aja no mundo, e para isso,
ele deve ser confrontado durante sua aprendizagem a situações reais (ou próximas da vida
real). Os gêneros são uma forma de trazer os agires sociais para a sala de aula. Ao
conversarmos ou escrevermos estamos interagindo uns com os outros por meio da linguagem.
E nessas interações produzimos textos orais ou escritos que têm um formato e um estilo que
lhe são característicos. A cada troca buscamos um “modelo” já conhecido de como podemos
do discurso, da coesão e da coerência, à identificação de tipos e formas de texto...” (Conselho da Europa,
2001:35), promover a tarefa indissociável de um fazer social, ou melhor ainda, o projeto como ferramentas
didáticas, todas essas escolhas convergem para conceder um lugar central na reflexão sobre o ensinoaprendizagem de línguas-culturas aos gêneros do discurso. Tradução nossa.
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organizar o nosso discurso e o empregamos visando ao sucesso de nossa comunicação. Ou
seja, para interagirmos produzimos textos que seguem formas já existentes na sociedade, os
gêneros textuais (Bueno, 2009). Portanto, acreditamos que a compreensão e a produção de
gêneros textuais podem servir como uma orientação da perspectiva acional dentro da classe,
permitindo que o aluno seja colocado diante de uma situação real ou muito próxima do real.
Por isso, propomos que os gêneros textuais sejam utilizados em sala conjuntamente com as
proposições do QECR a fim de servir como uma orientação prática da perspectiva acional.
Tentando ilustrar o que apresentamos nesta seção, propomos o esquema a seguir
formado de três pólos interdependentes: o professor, o aluno e o agir socialmente em língua
estrangeira, o objetivo principal do ensino-aprendizagem de línguas. Se partirmos da premissa
de que o agir se realiza por meio de textos, para agir em LE o aluno precisa dominar
determinados gêneros textuais. Assumindo que os gêneros textuais são artefatos simbólicos
que se encontram à nossa disposição na sociedade, ou seja, configuram-se como práticas
sociais de referência para nosso agir, eles precisam ser apropriados pelos sujeitos para se
tornarem verdadeiros instrumentos de seu agir. Porém, para se apropriar de um gênero textual
e conhecer em profundidade suas características, é recomendado que o professor elabore seu
modelo didático (MD). A partir desse modelo e levando em contas as necessidades e
potencialidades de seus alunos, o professor poderá elaborar uma sequência didática que
auxiliará os alunos a se apropriar do gênero textual escolhido e das capacidades de linguagem
a ele associadas. É importante mencionar que a SD deve atuar na zona de desenvolvimento
proximal (ZPD) dos alunos a fim de possibilitar que a aprendizagem aconteça. Se os alunos se
apropriarem dos gêneros textuais, eles poderão agir em língua estrangeira, e poderão tornar-se
verdadeiros atores sociais.
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Figura 7 - O ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras

É importante lembrar que esse é um esquema provisório e, como qualquer esquema,
tem um caráter reducionista. Não o enxergamos como um modelo acabado e acreditamos que
ele possa ser melhorado a partir de novas pesquisas.
Em síntese, neste capítulo apresentamos os pressupostos teóricos que sustentam nossa
pesquisa e discutimos como eles estão relacionados entre si. No início do capítulo expusemos
o quadro teórico-metodológico do interacionismo sociodiscursivo e detalhamos suas
principais características. Vimos que, para o ISD, a linguagem desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento humano. Além disso, definimos o conceito de gêneros
textuais, na perspectiva do ISD, e detalhamos como estes podem ser trabalhados em sala de
aula, por meio da elaboração de modelos didáticos e de sequências didáticas que visam ao
desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos. Vimos também que, para que os
gêneros textuais, o modelo didático e a sequência didática sejam verdadeiros instrumentos
para o ensino-aprendizagem de línguas, eles precisam ser primeiro apropriados pelos sujeitos.
Finalmente, apresentamos as reflexões trazidas pelo Quadro Europeu Comum de Referência e
mostramos alguns pontos de intersecção entre a perspectiva acional e a noção de gêneros
textuais, refletindo sobre uma proposta de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras
baseada no conceito de agir social. Uma vez apresentado o referencial teórico de nossa
pesquisa, podemos passar agora para a nossa metodologia de pesquisa.
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Capítulo II - Metodologia de Pesquisa

“A vida é dialógica por natureza. Viver
significa participar de um diálogo: interrogar,
escutar, responder, concordar etc.”
Mikhail Bakhtin

“Transportai um punhado de terra todos os
dias e fareis uma montanha.”
Confúcio
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Neste capítulo, temos por objetivo apresentar as escolhas metodológicas que guiaram
nossa pesquisa, detalhando os procedimentos de coleta, seleção e análise dos dados. Para
tanto, ele foi dividido em quatro seções: contexto da pesquisa, procedimentos de coleta dos
dados, procedimentos de análise dos dados e, por fim, credibilidade e aspectos éticos.
Na primeira seção, descreveremos o contexto no qual essa pesquisa se insere e no qual
a coleta de dados foi realizada, caracterizando também os participantes envolvidos no estudo.
Em seguida, explicaremos as etapas, os critérios de escolha e a metodologia para coleta de
dados. No terceiro tópico, apresentaremos os planos de análise escolhidos e os quadrossíntese elaborados para ajudar a responder às questões de pesquisa. Finalmente, na última
seção, explicitaremos os procedimentos éticos que foram seguidos e os aspectos que ajudam a
conferir credibilidade à pesquisa.

1. Contexto da pesquisa
Nesta seção, expomos o contexto da pesquisa, iniciando pelo local de coleta de dados,
os cursos extracurriculares da FFLCH. Em seguida, apresentamos a monitora-professora e os
alunos que participaram de nossa pesquisa.
1.1. Cursos extracurriculares da FFLCH-USP32

Nossa pesquisa foi realizada junto a alunos e monitores-professores dos Cursos
Extracurriculares de Francês, oferecidos pelo Serviço de Cultura e Extensão da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP33 e pela área de Estudos Linguísticos, Literários
e Tradutológicos em Francês, do Departamento de Línguas Modernas. Os Cursos
Extracurriculares da FFLCH foram escolhidos como contexto de pesquisa, pois a autora desta
pesquisa é uma de suas monitoras-professoras e também pelo seu caráter social, de prestar um
serviço à comunidade e possibilitar o acesso ao ensino do Francês a um público abrangente.
Esses cursos têm como público-alvo graduandos e pós-graduandos da USP, professores da
rede pública e particular, funcionários da USP, estudantes e demais interessados, com o prérequisito do segundo grau completo. O objetivo almejado pelo curso é desenvolver
habilidades orais e escritas em língua francesa em situações cotidianas. Cada nível possui um

32
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Mais informações podem ser acessadas no site http://sce.fflch.usp.br/
A partir de agora, FFLCH
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programa que prevê o ensino-aprendizagem de habilidades comunicativas e elementos
gramaticais, lexicais, culturais e fonológicos específicos.
As aulas são, em sua maioria, ministradas no prédio da faculdade de Letras da
FFLCH, na Cidade Universitária, em São Paulo e os cursos são divididos em níveis, sendo o
primeiro o Nível I e o último o Nível X. Os cursos extracurriculares adotam, em todos os
níveis, o manual Alter Ego (Berthet et. al., 2006), da editora Hachette. Cada livro é trabalhado
durante três níveis, assim o livro Alter Ego 1 é utilizado nos níveis I, II e III, o Alter Ego 2 nos
níveis IV, V e VI e o Alter Ego 3, nos níveis VII, VIII e IX34. Cada curso possui carga horária
de 45 horas e as aulas são ministradas em quatro momentos distintos ao longo do ano: durante
o período letivo, de março a junho e de agosto a novembro; e durante as férias, no mês de
janeiro (ou fevereiro) e no mês de julho.
Durante o período letivo, os cursos estendem-se por, aproximadamente, quatro meses
e compreendem 15 ou 30 aulas, dependendo de serem cursados uma ou duas vezes por
semana. Se uma vez por semana, serão no total 15 aulas e cada aula terá duração de três
horas; se duas vezes por semana, serão 30 aulas no total e cada aula terá a duração de uma
hora e meia. Durante as férias, os cursos são ministrados de maneira intensiva e as aulas
ocorrem de segunda à quinta-feira, sempre com a duração de três horas cada aula.
Para se inscrever nos cursos extracurriculares a partir do Nível II, é necessário ter sido
aprovado no nível anterior ou então em um teste de nível, que é realizado sempre antes do
inicio das aulas e antes do período de matrículas. Para ser aprovado e fazer jus ao certificado
de extensão, o aluno precisa ter o mínimo de 85% de presença e nota superior ou igual a 7,0.
Em cada turma são oferecidas vagas para, no máximo, 20 alunos, sendo necessário, no
mínimo, 10 alunos matriculados e pagantes em cada turma. O curso é gratuito para docentes e
funcionários da FFLCH e também para aqueles que são agraciados com bolsas de estudo.
Sempre antes do período de matrícula, são sorteadas bolsas de estudo para a comunidade USP
e para alunos da terceira idade. Em cada nível são contemplados um docente, um discente, um
funcionário e três pessoas da terceira idade. Os cursos possuem preços acessíveis,
possibilitando um maior acesso ao ensino e aprendizagem do francês. Além disso,
graduandos, pós-graduandos, monitores bolsistas e estagiários da FFLCH, professores ativos
da rede pública e pessoas com idade superior a 60 anos têm um desconto em relação ao preço
para a comunidade em geral, o que faz com que a presença desse público nos cursos
extracurriculares seja significativa.

34

Ainda será escolhido um material para o nível X.
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Além dos objetivos para com os alunos, os cursos extracurriculares têm como
característica a formação contínua de monitores-professores – sendo todos esses graduados ou
pós-graduandos – e a aplicação de pesquisas desenvolvidas nos projetos desses monitores. Os
monitores-professores recebem uma bolsa monitoria pelas horas em que trabalham nos cursos
extracurriculares. Mensalmente, os monitores participam de reuniões pedagógicas (as horas
de reunião também são pagas), em que são, geralmente, abordadas: questões administrativas,
apresentações de atividades, discussões de textos e diálogos sobre experiências vividas e
problemas enfrentados. Na primeira reunião do semestre, os monitores elaboram,
conjuntamente com a coordenadora dos cursos extracurriculares, o planejamento das
próximas reuniões, elegendo os temas que serão estudados, os monitores que conduzirão as
discussões dos textos lidos e os monitores que apresentarão atividades. As pautas das reuniões
são enviadas pela coordenadora, com a indicação dos textos sobre o ensino-aprendizagem do
francês língua estrangeira que serão discutidos na reunião seguinte.
Ademais,

semestralmente

ocorre

a

Journée

de

Formation

du

“Cursos

extracurriculares”35, com participação dos monitores na organização do evento e na
apresentação de ateliês sobre o ensino-aprendizagem do francês. No segundo semestre de
2010, o tema da Journée de Formation foi “habilidades orais”, no primeiro semestre de 2011,
“a arte no ensino do FLE” e no segundo semestre de 2011, “a multimodalidade em questão”.
O evento é realizado pelos monitores, mas é aberto à comunidade USP e ao público em geral,
e a última edição contou com mais de 60 participantes.
O número de alunos e de turmas nos cursos extracurriculares vem aumentando
progressivamente nos últimos semestres. Entre o primeiro semestre de 2009 e o segundo de
2011, o número de alunos e de turmas cresceu mais de 70%. No início de 2009, eram apenas
22 turmas e 349 alunos; e no segundo semestre de 2011, cursavam os cursos extracurriculares
um total de 604 alunos, divididos em 38 turmas – considerando apenas o curso no período
letivo. Os gráficos abaixo ilustram esse aumento.

35

Jornada de Formação dos Cursos extracurriculares
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Figura 8 – A evolução do número de turmas e do número de alunos nos Cursos
Extracurriculares da FFLCH-USP

1.2. A monitora-professora voluntária

Os professores dos cursos extracurriculares têm, na verdade, o estatuto de monitores
para a FFLCH, já que são alunos e não possuem vínculo empregatício com a faculdade. Para
ser um monitor-professor é preciso ser bacharel e estar matriculado na licenciatura ou em um
curso de pós-graduação (mestrado ou doutorado), cujo diploma seja conferido pela FFLCHUSP. Os monitores são remunerados mediante bolsa e exercem atividades técnicas e didáticas
nos cursos de extensão universitária, promovidos pela Secretaria de Cultura e Extensão e pelo
Departamento de Letras Modernas. Semestralmente é publicado um edital para o
preenchimento de vaga de monitores. O processo de seleção dos monitores envolve análise do
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curriculum vitae dos candidatos e a realização de prova e entrevista em francês. O número de
monitores selecionados varia a cada semestre, dependendo da qualificação dos candidatos e
da necessidade de novos monitores. Uma vez aprovado no processo de seleção, o monitorprofessor poderá lecionar por seis meses, renováveis, automaticamente, por mais seis meses.
É permitido que o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo processo
seletivo.
No segundo semestre de 2011, 14 pessoas atuavam como monitores-professores dos
cursos extracurriculares de francês. Desses, 11 eram alunos de mestrado e 3 alunos de
licenciatura. A maioria dos monitores era composta de mulheres, sendo apenas 2 os
monitores-professores homens. A monitora que trabalha há mais tempo nos cursos
extracurriculares leciona há 3 anos nesses cursos e a monitora que trabalha há menos tempo
começou a lecionar no segundo semestre de 2011.
Com base na alocação dos monitores-professores para o segundo semestre de 2011,
buscamos uma monitora que lecionasse em duas turmas do nível II para que a aplicação das
sequências didáticas pudesse ser feita pela mesma pessoa. A monitora que cumpria esse prérequisito foi convidada a participar do nosso estudo e aceitou, voluntariamente, colaborar com
nossa pesquisa. Telma36 é casada, tem 26 anos, nasceu em São Bernardo e morou em
Diadema até 2010, quando se mudou para São Paulo. Possui Bacharelado e Licenciatura em
Francês na FFLCH e ingressou no Mestrado em fevereiro de 2011. No Mestrado, sua linha de
pesquisa também envolve a teoria dos gêneros textuais, o que possibilita que ela conheça a
teoria que serve de base para nossa pesquisa.
Telma morou na França em 2008 durante um ano, quando trabalhou como Au Pair em
Paris. Além de trabalhar, cursou um semestre da graduação na faculdade Paris VIII Saint
Denis. Monitora dos cursos extracurriculares desde agosto de 200937, já ministrou cursos para
os níveis I, II, III e IV. Telma já deu aulas particulares e no semestre em que a coleta de dados
foi realizada começou a lecionar também em uma instituição privada de ensino. Nos cursos
extracurriculares, além das duas turmas de nível II que participaram deste estudo, Telma era
responsável por outro nível II e por uma turma de nível IV. Quando a sequência didática foi
reaplicada no curso de gêneros em fevereiro, Telma estava de férias e pôde dedicar-se
integralmente ao curso de produção escrita criativa.

36

Um nome fictício foi escolhido para preservar a identidade da monitora-professora.
Antes os alunos não precisavam ter concluído a graduação para serem monitores nos cursos extracurriculares,
bastava ter o vinculo com a FFLCH.

37
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1.3. Os alunos participantes

O público-alvo dos cursos extracurriculares, conforme mencionado anteriormente, é
bem amplo, não contemplando apenas crianças e pessoas que não concluíram o segundo grau,
o que justifica a imensa heterogeneidade dos alunos. As turmas são compostas por homens e
mulheres de formação acadêmica – alguns ainda em curso – e faixa etária muito variadas.
Algumas turmas, por exemplo, possuem alunos médicos, economistas, historiadores,
professores e com idades entre 20 e 77 anos. A heterogeneidade dos aprendizes representa um
desafio significativo aos professores, porém, como atestam Schneuwly e Dolz (2004), essas
diferenças dos alunos podem acabar por enriquecer a aula caso haja um esforço de adaptação.
Devido aos descontos que conseguem obter no curso, há uma forte presença de
pessoas ligadas à FFLCH, como graduandos, pós-graduandos e estagiários. Nos cursos
oferecidos durante a semana, a maioria dos estudantes é composta pela comunidade USP,
enquanto nos cursos aos sábados, a maioria não possui vínculo com essa universidade. Isso
acontece normalmente porque as pessoas que não frequentam rotineiramente a USP, estudam
e/ou trabalham em outras regiões de São Paulo e não conseguem facilmente participar dos
cursos durante a semana, dado que eles são oferecidos apenas na hora do almoço ou no
período da tarde. Por isso, esse público prefere ter aulas aos sábados, quando não possuem
outras atividades e podem fazer mais facilmente o trajeto até a Cidade Universitária.
Consequentemente, os cursos aos sábados atingem rapidamente a capacidade máxima de 20
alunos por turma e dificilmente possuem menos de 15 alunos por turma. Por outro lado, para
pessoas vinculadas à USP é mais conveniente estudar durante a semana, pois eles já estão na
Cidade Universitária para outras atividades.
Uma característica marcante dos alunos é o grande interesse que possuem na
aprendizagem do francês. Os alunos, em sua maioria, são extremamente motivados e
participativos, consequência, entre outros aspectos, da língua francesa não ser obrigatória no
Brasil. A seguir, detalharemos algumas características específicas dos alunos que participaram
desta pesquisa, baseando-nos no questionário38 que foi aplicado antes da coleta de dados.
Como explicaremos mais adiante39, nossa coleta foi realizada em três turmas diferentes, as
quais nomeamos de Turma A, Turma B e Turma C.

38

O questionário encontra-se na parte de anexos deste trabalho.
No item 2.5 explicaremos mais detalhadamente como foi a aplicação das sequências, o critério para seleção
das turmas etc. Neste item 1.2 nosso objetivo principal é caracterizar os alunos que participaram das pesquisa.
39
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1.2.1

Turma A

A Turma A refere-se ao grupo de alunos que cursou o nível II no segundo semestre de
2011, tendo aulas de francês às segundas e às quartas-feiras na hora do almoço. Para essa
turma foi aplicada, durante duas aulas de 1h30 cada, a sequência didática que desenvolvemos.
A Turma A tinha 15 alunos, mas uma aluna faltou no dia em que foi aplicada a SD,
por isso descreveremos a seguir apenas os 14 alunos que estiveram presentes e que
responderam ao questionário. Dos 14 alunos da Turma A, 5 eram do sexo masculino e 11 do
sexo feminino. A faixa etária dos alunos oscilava entre 19 e 40 anos. Era, portanto, uma turma
jovem para os padrões dos cursos extracurriculares. Quase todos os alunos declararam residir
na cidade de São Paulo e apenas dois disseram morar em outra cidade, a saber: Barueri e
Mauá. Por ser uma turma jovem, mais da metade dos alunos (8) ainda estava cursando a
graduação. Quatro alunos já tinham concluído o ensino superior; 1 aluno estava cursando a
pós-graduação e apenas 1 aluno já tinha concluído a pós-graduação. As áreas de formação dos
alunos eram bem diversas, mas podemos dizer que nessa turma existia uma forte concentração
das áreas da FFLCH (Letras, Geografia, História e Ciências Sociais). Além dessas quatro
áreas, a turma tinha alunos da área de Biologia, Moda, Administração, Psicologia e
Publicidade. Apenas dois alunos não possuíam vínculo com a USP; 8 alunos cursavam a
graduação, 2 cursavam a pós e 2 eram funcionários nessa instituição. A maioria dos alunos
(11) falava, além do francês e do português, inglês; 3 alunos declararam saber espanhol; 1
italiano e 1 latim. Apenas um aluno fez teste de nível para cursar o nível II; entre os outros, a
maioria (9) cursou o nível I no semestre anterior e 4 cursaram o nível I nas férias.
Quando questionamos por que os alunos tinham decidido estudar francês, 25%
disseram gostar da língua e/ou da cultura francesa; 25% dos alunos destacaram a
importância/influência do francês em sua área de formação; 20% pretendem fazer algum
curso na França; 10% disseram gostar de aprender novos idiomas; 10% afirmaram que o
francês é importante para seu trabalho e outros 10% disseram precisar ler textos acadêmicos
em francês. Sintetizamos essa informação no gráfico abaixo.
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Figura 9 – Por que os alunos da Turma A estudam francês
Na Turma A, a produção do texto que será analisado nesta pesquisa foi realizada em
casa pelos alunos e não foi colocada como obrigatória. Nessa turma, apenas 7 alunos
entregaram um texto escrito. Por isso, na turma A o nosso corpus será de 7 textos.
Descreveremos a seguir mais detalhadamente os 7 alunos dessa turma que participaram de
nossa pesquisa40.
Entre os alunos participantes, 2 eram homens e 5 mulheres. A faixa etária entre eles
variava entre 19 e 30 anos. Quatro alunas cursavam a graduação (sendo que dessas, três
cursavam Letras); dois já tinham completado o ensino superior e um tinha pós-graduação
completa. Alberto e Angélica41 estudavam outro idioma além do francês naquele semestre.
Ágata e Angélica eram as únicas que já tinham estudado francês antes de entrar nos cursos
extracurriculares da FFLCH. Quase todos os alunos cursaram o nível I no semestre anterior à
coleta de dados; apenas Alice tinha realizado o teste de nível e não cursou o nível I nos
extracurriculares. Nenhum dos alunos declarou já ter tido alguma reprovação em francês e
todos afirmaram ter tido médias bem altas no curso de francês.
Para a maioria dos alunos (5), a habilidade em que eles consideram ter mais facilidade
é a compreensão escrita. Alberto declarou ter mais facilidade na produção oral e Alice na
compreensão oral. Quase todos os alunos afirmaram ter mais dificuldade nas habilidades orais
(compreensão ou produção); apenas Alice disse ter mais dificuldade em uma habilidade
escrita (produção escrita). Todos os alunos afirmaram gostar de escrever em português e em
francês e disseram que gostariam de escrever mais em francês. Os alunos explicaram que
40

Para mais informações sobre esses alunos, consultar a tabela com as características dos alunos participantes
que se encontra na parte de anexos.
41
Para preservar a identidade dos participantes, criamos nomes fictícios para os alunos. Dessa forma, todos os
alunos da Turma A terão seus nomes iniciados pela letra “A”; todos os alunos da Turma B terão seus nomes
iniciados pela letra “B” e assim sucessivamente. Também escolhemos os nomes mantendo entre eles uma ordem
alfabética, de modo que o Texto 1A é do aluno Adriano, o Texto 2A da aluna Ágata, o Texto 3A do aluno
Alberto e assim por diante.
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gostariam de escrever mais no curso de francês pois isso melhoraria sua escrita e também pois
acreditam que isso melhoraria seu domínio da língua francesa. Quando questionamos o que
eles gostariam de escrever no curso de francês, as respostas foram bastante heterogêneas.
Sobre essa última questão, observamos um aspecto interessante: alguns alunos escreveram
sobre o assunto que gostariam de escrever e não propriamente o tipo de texto que gostariam
de escrever no curso de francês.

1.2.2

Turma B

A Turma B refere-se à outra turma de nível II que cursou o extensivo no segundo
semestre de 2011. Diferentemente da Turma A, esses alunos tinham as aulas de francês às
quintas-feiras no período da tarde. Para essa turma foi aplicada, durante uma aula de 3 horas,
a sequência como proposta pelo livro Alter Ego 1.
A Turma B era composta de 16 alunos, sendo 3 homens e 13 mulheres. Nessa turma, a
professora voluntária passou o questionário apenas para os alunos que fizeram o texto, por
isso, não faremos uma caracterização da turma e passaremos direto para a caracterização dos
alunos participantes dessa pesquisa. Assim como na Turma A, a produção escrita não era
obrigatória e, do total de alunos, apenas 7 entregaram o texto. Desses 7, um aluno não tinha
comparecido à aula em que a professora trabalhou as atividades do livro, por isso, nós
desconsideramos esse texto. Dessa forma, o corpus da Turma B será de 6 textos.
Dos 6 alunos da Turma B participantes da nossa pesquisa42, apenas 1 era do sexo
masculino. A faixa etária variou entre 19 e 64 anos. Todos os participantes residiam em São
Paulo, exceto Beth que morava em Osasco. Beatriz e Bernardo estavam ainda cursando a
graduação, enquanto que Beth e Bruna já tinham concluído o ensino superior e Bárbara
cursava a pós-graduação. Bianca era a única com pós-graduação completa. A área de
formação dos alunos era diversificada, mas menos heterogênea do que outras turmas, pois os
alunos eram todos da área de Humanas. Metade dos alunos não falava outro idioma além do
português e do francês. Três alunos (Beatriz, Bernardo e Bianca) estudavam outro idioma
além do francês no segundo semestre de 2011. Metade dos alunos cursou o nível I no curso
regular e duas alunas cursaram nas férias. Duas alunas já tinham estudado francês antes,
durante o ginásio, quando o francês ainda era obrigatório.
42

Para mais informações sobre esses alunos, consultar a tabela com as características dos alunos participantes
que se encontra na parte de anexos.
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Quando questionamos por que os alunos decidiram estudar francês, 38% disseram que
gostam da língua francesa, 26% afirmaram que seria importante para seu trabalho ou para sua
área de atuação, 12% disseram precisar do idioma para ler textos acadêmicos, 12% afirmaram
querer aprender um novo idioma e 12% falaram que querem se comunicar em viagens,
conforme explicitamos no gráfico a seguir.

Figura 10 - Por que os alunos da Turma B estudam francês

Mais uma vez, a maioria dos alunos declarou ter mais facilidade nas habilidades
escritas (5 disseram ter mais facilidade na compreensão e 1 na produção escrita) e mais
dificuldade nas habilidades orais (3 afirmaram ter mais dificuldade na produção e 2 na
compreensão; apenas 1 aluno declarou ter mais dificuldade na produção escrita). Quase todos
os alunos disseram gostar de escrever em português e em francês. A exceção foi Bernardo,
que, apesar de gostar de escrever em português, não gosta de escrever em francês.
Os textos escritos que os alunos costumam escrever em português foram bastante
diversificados e em francês a maioria disse escrever apenas os textos que são pedidos em sala
de aula. Interessante observar que Beatriz disse que escreve comentários no facebook
utilizando a língua francesa. Todos os alunos afirmaram querer escrever mais textos em
francês, pois isso lhes ajudaria a praticar mais e a ter domínio do idioma. Apesar desse
interesse comum, os tipos de textos que eles declararam que gostariam de escrever foram
muito diversos.
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1.2.3

Turma C

A Turma C refere-se ao grupo de alunos que fez o curso “Ateliers de escrita criativa
em língua francesa” durante o mês de fevereiro de 2012. Para essa turma foi aplicada, durante
três aulas de 3h30 cada, a sequência didática que desenvolvemos.
A Turma C era composta de 17 alunos, dos quais 15 eram mulheres e apenas 2 eram
homens. Em relação à faixa etária, existia uma grande heterogeneidade na turma, o que pode
ser observado pelo fato de que a aluna mais nova tinha 20 anos e a aluna com mais idade
tinha 71 anos. Todos os alunos residiam na cidade de São Paulo. Com relação ao grau de
instrução, 3 alunos já haviam concluído a pós-graduação, 3 ainda a estavam cursando, 1
cursava a graduação e 10 já tinham superior completo. As áreas de formação desses alunos
eram muito diversas, desde Direito até Ciências Biológicas, passando por Geografia,
Educação, Psicologia, Jornalismo, Comunicação etc. Apenas 2 alunas declararam “Letras”
como sua área de formação. Do total de alunos, praticamente metade (9) não possuía vínculo
com a USP; entre os outros, 3 cursavam a graduação, 2 a pós-graduação, 2 eram funcionárias
e 1 era docente na instituição. Analisando agora a relação dos alunos com outros idiomas, 5
alunas disseram não falar nenhum outro idioma além do francês e do português. Quatro
alunos disseram estar estudando, além do francês, inglês no momento da coleta de dados.
Os objetivos que levaram esses alunos a estudar francês são muito diversos. Ao
questionarmos os alunos por que eles estudavam francês, 27% disseram gostar de língua e/ou
da cultura francesa, 25% afirmaram querer usar o idioma em viagens, 14% declararam querer
morar em um país francófono (ainda que temporariamente), 11% disseram tratar-se de um
sonho seu, 9% afirmaram precisar ler textos acadêmicos em francês, 7% declararam precisar
do francês para seu trabalho e outros 7% afirmaram ter amigos ou parentes que moram em um
país francófono. As razões pelas quais os alunos da Turma C estudam francês estão
sintetizadas no gráfico abaixo.
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Figura 11 - Por que os alunos da Turma C estudam francês
Dessa turma, analisaremos os textos de apenas 6 alunos. Nosso critério de seleção para
chegar a esse número foi considerar apenas as produções dos alunos que tivessem concluído
somente o nível 3 (nível mínimo exigido para que o aluno pudesse fazer o curso de produção
escrita criativa). Isso porque os alunos das outras turmas estavam terminando de concluir o
nível 2 e nós não queríamos que existisse muita diferença em termos de conhecimento da
língua entre os alunos. A seguir descreveremos um pouco mais profundamente cada um
desses seis alunos.
Dos seis alunos cujas produções iremos analisar, apenas 1 era do sexo masculino. Em
termos de faixa etária, a aluna mais nova tinha 26 anos e a mais velha tinha 66 anos. Os
alunos Carmem e Cássio possuíam pós-graduação completa, enquanto que os outros alunos
tinham superior completo. As áreas de formação também eram muito diversas, desde
jornalismo até matemática. Apenas Carmem e Cecília cursavam, no momento do curso, a
faculdade de Letras, sendo essa uma segunda faculdade, pois as alunas já tinham outra
graduação. Dos seis participantes, apenas Carina estava cursando um outro idioma (inglês) ao
mesmo tempo em que estudava francês. Estudando francês, apenas Cecília teve reprovação e,
segundo a aluna, foi apenas uma vez. Com relação à habilidade que possuem mais facilidade,
todos mencionaram a compreensão escrita, exceto Cássio que afirmou ser a compreensão oral.
Já para a habilidade com mais dificuldade, Carina e Cristiane afirmaram ser a compreensão
oral; Carmem, Cecília e Cíntia disseram ser a produção oral e Cássio disser ser a produção
escrita.
Todos os alunos afirmaram gostar de escrever textos em português e em francês,
exceto Cíntia que disse não gostar de escrever em nenhuma das duas línguas. Apesar de
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gostarem de escrever em francês, para a maioria dos alunos a escrita fica limitada às
atividades pedidas no curso de francês. Apenas Cristiane declarou escrever outros textos na
língua francesa. Com relação à pergunta sobre o que os alunos gostariam de escrever no
curso, as respostas foram muito heterogêneas. Podemos destacar que Carina e Cássio
disseram ter vontade de escrever relatos de viagem e Cíntia e Cristiane afirmaram não ter
preferência com relação ao tipo de texto a ser escrito. Quando perguntados por que decidiram
fazer o curso de escrita criativa, também tivemos respostas bastante heterogêneas, com alguns
alunos querendo aprimorar sua escrita, outros querendo conhecer os textos na língua francesa
etc.

2. Procedimentos de coleta e seleção dos dados
Nesta seção, detalharemos as etapas que envolvem a coleta de dados, os critérios de
seleção do material didático e do gênero textual e o procedimento para levantamento dos
textos autênticos do gênero escolhido. Em seguida, apresentaremos como foi feita a
elaboração do modelo didático e da sequência didática. Finalmente, explicaremos como se
deu a aplicação das sequências em três turmas distintas e também relataremos como foi feita a
coleta e a seleção das produções escritas dos alunos a serem analisadas.

2.1. Etapas para realização da coleta de dados

Para atingir nossos objetivos, primeiramente, escolhemos um exemplo de material
didático, o livro Alter Ego 1, criado sob a perspectiva acional, e fizemos um levantamento de
todos os gêneros textuais presentes nele. Em seguida, elegemos um gênero textual43 a ser
estudado em nosso trabalho: programme de visite44. A partir de pesquisas sobre esse gênero,
optamos por não trabalhar apenas com um gênero específico, mas inseri-lo dentro do agir
social que possibilitava a utilização desse gênero, no caso o “viajar”. Depois de inúmeras
reflexões e pesquisas sobre essa forma de agir social e sobre o gênero escolhido, coletamos
vários textos pertencentes a esse gênero e, a partir dessa coletânea, analisamos os textos no
43

Os critérios para a escolha do material didático e para a seleção do gênero textual a ser estudado serão
explicados nas seções seguintes.
44
Como veremos no próximo capítulo, na seção em que será apresentado o modelo didático do gênero, o nome
programme de visite não foi encontrado nos textos autênticos. Por isso, após uma intensa pesquisa, adotamos
como nome do gênero o nome que foi mais encontrado e que se mostrou mais representativo nas práticas sociais,
a saber: itinéraire de voyage.
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que diz respeito ao contexto de produção e ao folhado textual45 para ser-nos possível,
comparando as análises, chegar ao modelo didático do gênero.
Considerando as características do gênero itinéraire de voyage, explicitadas pelo seu
modelo didático, analisamos o texto retirado do livro Alter Ego a fim de verificar se ele possui
as características do gênero ao qual pertence. Após a criação do modelo didático, elaboramos
uma sequência didática que serviu para que o gênero itinéraire de voyage fosse trabalhado
com os alunos em sala de aula e para que os alunos

pudessem desenvolver as suas

capacidades de linguagem. Em seguida, analisamos a sequência de atividades que é proposta
pelo livro didático na unidade em que se encontra o texto selecionado para esta pesquisa a fim
de investigarmos quais capacidades de linguagem são principalmente trabalhadas.
Finalmente, as sequências de atividades (do livro e da nossa SD) foram aplicadas em três
turmas e as produções textuais dos alunos foram coletadas e analisadas de acordo com o
modelo de análise textual do interacionismo sociodiscursivo.
A aplicação das atividades e, consequentemente, a coleta das produções dos alunos,
foi feita em três turmas e em dois momentos distintos. A primeira coleta de dados foi feita em
novembro de 2011 e contou com a participação de duas turmas do nível II do curso regular
que cursavam o curso extensivo no segundo semestre de 2011. Uma dessas turmas teve
contato com o gênero através da sequência de atividades apresentada no livro e a outra,
através da sequência didática proposta por nós. Em ambas as turmas os alunos fizeram uma
produção final sobre esse gênero, sendo a mesma produção para as duas turmas46. A segunda
coleta foi feita com a turma que participou do curso “Ateliers de escrita criativa” em fevereiro
de 2012. Essa turma teve contato com o gênero por meio da sequência didática que nós
elaboramos e nessa turma os alunos fizeram uma produção inicial e uma produção final.
Em resumo, as etapas envolvidas na coleta e análise dos dados desta pesquisa são:
I. Etapas preliminares:
- escolha de um manual didático;
- levantamento dos gêneros textuais presentes no material didático escolhido;
- seleção do gênero textual a ser estudado;
- reflexões acerca do agir social em que o gênero está inserido;
- levantamento de textos autênticos do gênero escolhido;
- análise dos textos de acordo com o modelo de análise textual do ISD;

45

Baseado no modelo de análise textual do ISD, que foi explicado em detalhes no Capítulo 1, seção 3 e que será
brevemente retomado na seção 3 deste capítulo.
46
Nessas duas turmas não trabalhamos com a produção inicial.
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II. Etapas de elaboração do modelo e da sequência didática
- elaboração do modelo didático do gênero escolhido, com base nos
procedimentos de Schneuwly e Dolz (2004);
- análise do texto do livro Alter Ego 1 e comparação com o modelo didático;
- elaboração da sequência didática, com base nos procedimentos de Schneuwly
e Dolz (2004);
- análise das atividades do livro Alter Ego 1 e comparação com o conceito de
tarefas proposto pelo QECR;
III. Aplicação e coleta das produções dos alunos
- aplicação das atividades em duas turmas do mesmo nível, uma utilizando o
livro e outra utilizando a sequência didática por nós proposta;
- coleta das produções textuais finais dos alunos nas duas turmas;
- aplicação da nossa sequência didática em um curso voltado para o ensino dos
gêneros textuais;
- coleta das produções textuais iniciais e finais dos alunos;
IV. Análise dos dados
- análise das produções dos alunos seguindo o modelo do ISD;
- comparação das produções textuais com o modelo didático do gênero;
- comparação das produções textuais entre as diferentes turmas;
- sistematização dos resultados obtidos;
- reflexões para futuros trabalhos.

2.2. A escolha do livro didático a ser analisado

Para este estudo, utilizaremos o material didático Alter Ego 1 (Berthet et. al., 2006),
composto por livro do aluno (com CD áudio), livro de exercícios, CD do professor e guia
pedagógico47. A escolha do livro Alter Ego se justifica, pois esse livro é baseado na
perspectiva acional e porque é também o material utilizado nos Cursos Extracurriculares da
FFLCH-USP, contexto no qual se deu a aplicação da nossa pesquisa. O livro 1 foi feito para
iniciantes e visa à aquisição das competências descritas nos níveis A1 e A2 (em parte) do
quadro europeu comum de referência. São previstas, pelos autores, 120 horas de ensino-

47

O método Alter Ego também é composto por um DVD, mas que não será utilizado em nossa pesquisa.
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aprendizagem para concluir a utilização do livro. Sua conclusão coloca o aluno apto a prestar
o novo exame DELF A1.
O Alter Ego é um método desenvolvido na França e que se diz inteiramente baseado
nas recomendações do QECR, conforme observamos no seguinte trecho retirado do Avantpropos do livro.
Alter Ego integre les príncipes du CECR et reflète ses trois approches :
apprendre, enseigner, évaluer (Berthet et. al., 2006, p. 3).

O Alter Ego privilegia, dessa forma, a perspectiva acional, a avaliação compartilhada e
o desenvolvimento da autonomia. No site da editora desse livro didático, a Hachette48, lemos
que o aprendiz adquire reais competências comunicativas, realiza tarefas autênticas e interage
em situações diversificadas, graças ao método pronto para o uso e graças aos temas variados.
Por meio das tarefas comunicativas, o livro permite aos estudantes adquirir competências de
comunicação (escrita e oral), de compreensão e de expressão. Ainda de acordo com a
Hachette, as tarefas propostas refletem situações autênticas em diferentes domínios (pessoal,
público, profissional, educativo) e propiciam aos alunos várias oportunidades de interação uns
com os outros.
O material destina-se a estudantes jovens ou adultos e é composto de nove unidades,
sendo cada unidade dividida em três lições de quatro páginas cada e mais duas páginas do
carnet de voyage, sendo que este possui uma abordagem cultural e interativa. Diferentes
módulos temáticos articulam as lições, entre eles o Point Culture, para trabalhar os conteúdos
culturais; o Aide-mémoire, para retomar o essencial daquela lição; a Phonétique; e o Point
Langue, para conceituar o desenvolvimento de atos de fala, sendo que a gramática e o léxico
adotam passos indutivos. Nesse sentido, materiais didáticos baseados na perspectiva acional,
como o Alter Ego, partem de um texto (oral ou escrito)49 para chegar ao conteúdo gramatical
que será trabalhado em sala de aula.

48

Disponível em http://www.hachettefle.com/adultes_AlterEgo/pages/catalogue/fiche-livre.php, último acesso
em 21/03/2012.
49
Document déclencheur

105

2.3. A escolha do gênero textual

A justificativa da seleção do gênero itinéraire de voyage está fundamentada no
conceito de agir social, como propusemos no capítulo anterior (Capítulo 1, seção 5); na noção
de domínios como apresentada pelo Quadro Europeu (Conselho da Europa, 2001); e também
nas propostas de dimensões de Cristovão (2002).
Conforme destacamos no capítulo de pressupostos teóricos, a língua permite aos seus
aprendizes agir socialmente, e viajar é uma forma de agir social, sendo que antes de viajar
costuma-se fazer uma preparação através de alguns textos. Em outras palavras, estudamos o
agir social “viajar” e os gêneros que fornecem informações sobre esse agir e que permitem
aos alunos concretizar esse agir. Para nossa pesquisa, escolhemos um dos gêneros que
contribuem com informações antes e durante a viagem, mas poderíamos ter escolhido também
um gênero utilizado depois da viagem50. Nossa escolha de trabalhar com o gênero itinéraire
de voyage é motivada também pela presença de um texto no livro Alter Ego 1 com
informações sobre as atividades turísticas que o leitor poderia fazer em Bruxelas. Foi a partir
desse texto e após inúmeras reflexões e leituras que decidimos trabalhar com um gênero de
texto que fizesse parte do agir social “viajar”. O projeto inicial era simplesmente trabalhar
com o gênero de texto que selecionamos no Alter Ego 1, que no livro didático é chamado de
programme de visite. Contudo, quanto mais pesquisamos sobre esse gênero, mais
descobrimos novos horizontes para nossa pesquisa e mais percebemos que poderíamos
ampliar nosso escopo de trabalho.
Além dos fatos supramencionados, lembramos que o QECR explica que cada ato de
linguagem inscreve-se no contexto de uma situação específica no interior de um dos domínios
– esferas de ação ou áreas de interesse – nos quais se organiza a vida social (Conselho da
Europa, 2001). Entendemos que o gênero itinéraire de voyage faz parte do domínio privado,
no qual, de acordo com o QECR, o indivíduo vive centrado na vida familiar, na casa e nos
amigos, dedicado a interesses pessoais, lazer etc. Assim, esse domínio abrange as relações
familiares e as práticas sociais do indivíduo, das quais o “viajar” é uma delas. Esse é um
domínio relevante considerando-se as finalidades de aprendizagem dos alunos dos cursos
extracurriculares. Quando descrevemos os alunos participantes de nossa pesquisa,
observamos que muitos deles afirmaram querer aprender francês para usar esse idioma em seu
domínio privado (se comunicar em viagens; interesse pela língua/cultura francesa;
50

Os gêneros que fazem parte do agir social “viajar” serão tratados de forma mais detalhada no próximo capítulo
desta dissertação.
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parentes/amigos moram em um país francófono etc.). Assim, essa é mais uma justificativa
para trabalharmos com o gênero itinéraire de voyage e com o agir social viajar.
Ademais, Cristovão (2002, p. 107) ressalta a necessidade de o gênero escolhido ser
interessante e permitir uma progressão no desenvolvimento das capacidades dos alunos. A
autora defende a existência de quatro dimensões a serem consideradas para a escolha de um
gênero: 1) Dimensão psicológica: incluindo motivações, afetividade e interesses dos alunos;
2) Dimensão cognitiva: refletindo a complexidade do tema e o estatuto do conhecimento dos
alunos; 3) Dimensão social: envolvendo a densidade social do tema, a relação entre ele e os
participantes; 4) Dimensão didática, que demanda que o tema não seja excessivamente
cotidiano, mas que possa ser apreensível. A última dimensão proposta por Cristóvão pode ser
mais adequada para os contextos de ensino da língua materna, no qual os gêneros mais triviais
não precisam ser aprendidos sistematicamente na escola, pois fazem parte do cotidiano dos
alunos. Em língua estrangeira, contudo, mesmo os gêneros cotidianos podem, e muitas vezes
precisam, ser ensinados. Pensando nos alunos dos cursos extracurriculares, nosso contexto de
pesquisa, muitos estudam francês, pois desejam viajar para países francófonos
(principalmente a França) e querem conseguir falar a língua local quando chegarem ao país.
Dessa forma, o gênero itinéraire de voyage possui vínculos de afetividade e corresponde aos
interesses dos nossos alunos, se nos basearmos nos critérios propostos por Cristovão (2002).
O gênero itinéraire de voyage é, portanto, uma ferramenta que pode ser útil para as
pessoas que pretendem viajar. Ou seja, ele é uma ferramenta para as pessoas agirem no
mundo. Quando as pessoas se apropriarem desse gênero (por si e para si), considerando-o útil
para si mesmo, ele se tornará então um verdadeiro instrumento para seu agir.

2.4. Levantamento e seleção dos textos autênticos

O levantamento de textos autênticos é necessário para a construção do modelo didático
do gênero itinéraire de voyage. Buscamos escolher textos que fossem representativos do
gênero e para isso pesquisamos em diferentes suportes, a saber: guias de viagem, revistas de
viagem, brochuras de agências de viagem e sites de viagem.
Os textos autênticos que encontramos aparecem com nomes distintos nos diversos
suportes, entre eles: circuits, itinéraires, idées week-end e, até mesmo, guide de voyage. O
nome “programme de visite”, como aparece no manual didático, não foi encontrado em textos
autênticos. Bueno (2009) explica em seu artigo que nem sempre há consenso sobre o nome
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dos textos, havendo, às vezes, diferentes nomes para o mesmo gênero. Dado que os nomes
encontrados eram muito diferentes, nosso principal critério para poder selecionar os textos
autênticos que seriam utilizados para a elaboração do modelo didático foi que o texto deveria
apresentar sugestões de atividades turísticas na cidade ou no país em questão. Isso se justifica
porque nosso objetivo é trabalhar com a atividade social “viajar”, focando a sua preparação
prévia. Apesar de ser também anterior à viagem, não nos interessa trabalhar, nesse momento,
com aspectos mais práticos, como reservas de hotéis, necessidade de vistos, transportes etc.
Queremos que os alunos consigam, por meio desses textos, conhecer as principais atrações
turísticas e os principais passeios que podem ser realizados em determinada cidade ou país.
Desse modo, eles saberão o que podem fazer e/ou visitar quando viajarem para aquele local.
Tendo esse critério em mente, selecionamos ao todo 11 textos autênticos, sendo 4 de
brochuras de agências, 4 de sites de viagem e 3 de revista de viagem51. Como vimos no
capítulo anterior, para se elaborar o modelo didático de um gênero é preciso analisar
diferentes textos de modo que se conheçam as características representativas desse gênero e
não de um texto em particular. Com base nisso, gostaríamos de trabalhar com, no mínimo, 10
textos. Dado que encontramos esse gênero em três suportes diferentes, o ideal seria que
tivéssemos escolhido 4 textos de cada suporte, de modo a ficar com 12 textos no total.
Contudo, para o suporte revista de viagem, encontramos apenas um tipo de revista que
apresentava esse gênero e, por isso, selecionamos apenas 3 textos desse suporte.
Os textos que selecionamos foram encontrados nas seções Activités et Excursions
(brochura de agência Nouvelles Frontières Hôtels Clubs); Itinéraire Indicatif (brochura de
agência Nouvelles Frontières L’aventure); Circuit Découverte (brochura de agência
Marmara); Combiné (brochura de agência Marmara); Idées Week-end (site do Routard);
Reportages (site do Routard); Guide de Voyage – Monuments (site L’internaute); Guide de
Voyage – Itinéraire (site L’internaute); Itinéraires (revista Détours em France). Nenhum
texto foi selecionado nos guias de viagem impressos, pois eles focam na descrição detalhada
dos lugares e não apresentam uma sugestão consolidada de atividades, ou seja, não indicam
uma programação a ser seguida pelo viajante e, portanto, não seguem o critério que
estabelecemos. Na seleção dos textos autênticos, não nos preocupamos com o tema dos
textos, isto é, não definimos uma cidade, uma região ou um país específico. Trabalharemos,
portanto, com textos de qualquer cidade, país ou continente, desde que, conforme
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Todos os textos estão disponíveis na parte de anexos desta dissertação.
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mencionamos anteriormente, ele apresente pontos turísticos a serem visitados e atividades
turísticas a serem feitas pelo leitor.
Apesar de diversos nomes serem possíveis e existirem nos suportes, tivemos que
escolher um para nomear o gênero que estamos trabalhando. Para nós, era importante que o
nome representasse e, de certa forma, sintetizasse o conteúdo que é abordado no texto –
sugestões de passeios e de atividades turísticos. Nesse sentido, a palavra “circuits”, apesar de
significar uma rota turística com várias etapas quando relacionada a turismo, está associada a
diversos outros significados de áreas muito distintas, como esporte, telecomunicações,
economia, matemática, neurologia etc. Não parece, portanto, muito adequada para o nosso
propósito. “Idées week-end” é um nome muito bom, porém apresenta, implicitamente, uma
limitação: a noção de que as viagens seriam curtas e em destinos próximos. Isso funciona bem
na Europa, onde é possível visitar diversos países percorrendo curtas distâncias, o que
justificaria uma viagem de apenas um final de semana. Para o nosso contexto, de aulas no
Brasil, não seria muito adequado propor sugestões de passeios de apenas dois dias em lugares
tão distantes e também não seria interessante limitar os textos a lugares próximos. O nome
“guide de voyage” representa um grande suporte que contém diversos gêneros textuais. Além
disso, escolhê-lo excluiria, por exemplo, os textos das revistas de agências de viagem, que não
fazem parte de um guia de viagem.
Dessa maneira, o nome “itinéraire” nos pareceu a melhor opção a seguir. O primeiro
significado da palavra encontrado no dicionário Larousse é “indication du chemin à suivre;
trajet parcouru : choisir son itinéraire sur la carte”52. Nos dicionários Le Petit Robert e TV5,
encontramos a definição “chemin à suivre pour aller d'un lieu à un autre”53. Todas as
definições corroboram para a ideia de que o texto indica um caminho a ser percorrido pelo
leitor a fim de visitar as principais atrações turísticas de uma determinada região ou cidade,
cooperando para a escolha do termo “itinéraire”. Além desses aspectos, é importante destacar
que encontramos textos autênticos que cumpriam nossos critérios de seleção e que tinham o
nome de “itinéraire” tanto nas brochuras de agências, quanto nos sites de viagem e nas
revistas de viagem, o que reforça a justificativa de termos escolhido o nome “itinéraire” para
o gênero que estamos trabalhando.
O próximo passo após o levantamento e a seleção de textos autênticos é analisar os
textos de acordo com o modelo de análise do ISD para, em seguida, elaborar o modelo
didático do gênero. Essa etapa será abordada na próxima seção.
52
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“Indicação de um caminho a seguir; trajeto percorrido: escolher seu itinerário no mapa”. Tradução nossa.
“Caminho a seguir para ir de um lugar a outro”. Tradução nossa.
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2.5. Elaboração do modelo didático e da sequência didática

Retomando o que explicamos quando apresentamos os pressupostos teóricos que
sustentam nossa pesquisa, o modelo didático pode ser definido como um guia para elaborar
um material didático e tem o objetivo de guiar as práticas de ensino do gênero, sendo uma das
etapas da transposição didática que leva à construção da sequência didática (Cristovão, 2002).
De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), o modelo didático deve respeitar alguns princípios,
como a pertinência – respeitando-se as finalidades e os objetivos escolares em função das
capacidades dos alunos; a legitimidade – utilizando-se de conhecimentos de experts
considerados legítimos pela comunidade a que pertencem; e a solidarização – integrando-se
diferentes dimensões que constituem o gênero.
Para construir o modelo didático do gênero, seguem-se, geralmente, as seguintes
etapas: escolha do gênero, seleção de vários textos do mesmo gênero, consulta a experts do
gênero, consulta a teorias desenvolvidas sobre o gênero, observação das práticas sociais sobre
o gênero (De Pietro et al., 1997). No caso específico desta pesquisa, tivemos dificuldades em
encontrar pesquisas já desenvolvidas sobre o gênero itinéraire de voyage ou até mesmo sobre
gêneros relacionados ao agir social viajar, de modo que ficou difícil resgatar os
conhecimentos já construídos por especialistas e estudiosos do gênero, ficando nosso modelo
mais restrito à análise de textos autênticos.
Como mencionamos no primeiro capítulo desta dissertação, o modelo didático não
precisa esgotar todas as análises possíveis; e chegar a esse esgotamento não é nosso objetivo.
Visamos a apresentar algumas das características do gênero itinéraire de voyage a fim de
trabalhar esse gênero em sala de aula no contexto do ensino-aprendizagem do francês língua
estrangeira. Contudo, pesquisas futuras podem complementar o modelo didático que
desenvolvemos e são, inclusive, muito bem-vindas nesse sentido.
A partir do modelo didático, é preciso organizar as atividades escolares em um sistema
que potencialize o desenvolvimento do aprendiz, visando ao desenvolvimento das
capacidades de linguagem. De acordo com Schneuwly e Dolz (2004), esse sistema
“potencializador” seria a sequência didática, que instaura uma primeira relação entre um
projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa
apropriação. Desse ponto de vista, a sequência didática busca confrontar os alunos com
práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a
possibilidade de reconstruí-las e delas se apropriarem. Para a elaboração da sequência
didática, consideramos as características do gênero itinéraire de voyage e as características
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dos nossos alunos, levando em consideração suas dificuldades, suas potencialidades e seus
conhecimentos prévios.
Nossa SD tem como objeto o gênero textual itinéraire de voyage, e nosso objetivo ao
criá-la era potencializar nos alunos o desenvolvimento das capacidades de linguagem
relacionadas a esse gênero54, as quais podem ser transferíveis para outros gêneros. Ao
elaborar a SD, buscamos estar atentos à ordem dos módulos, já que certas atividades
apresentam uma base para a realização de outras. A escolha do tipo de atividades a serem
realizadas foi feita de acordo com o objetivo geral da SD e com os objetivos específicos de
cada atividade. Seguindo os preceitos de Schneuwly e Dolz (2004), o critério que
privilegiamos para a tomada de decisões foi o da validade didática, considerando a gestão
efetiva do ensino proposto, a coerência dos conteúdos ensinados e os ganhos de
aprendizagem. Na SD que elaboramos, a atividade de produção de textos escritos pertencentes
ao gênero itinéraire de voyage foi trabalhada em toda sua complexidade, incluindo a
representação da situação de comunicação, os conteúdos e a estruturação dos textos.
Os elementos gramaticais, lexicais etc. foram trabalhados em função do modelo
didático do gênero, não sendo, portanto, o objetivo central da SD. Porém, importante salientar
que nós tínhamos uma limitação com relação a esse aspecto. Como em uma das turmas
(Turma A), nossa SD estava substituindo a sequência do livro, nós não pudemos deixar de
trabalhar o futur simple, pois os alunos precisavam ter esse conteúdo gramatical ainda no
nível II. Como veremos mais adiante, essa restrição nos permitirá algumas reflexões
interessantes sobre o gênero itinéraire de voyage, sobre o livro Alter Ego 1 e sobre a
importância de se conhecer bem um gênero antes de ensinar a produzi-lo.

2.6. Aplicação das sequências em três turmas
A coleta das produções textuais dos alunos para nossa pesquisa ocorreu em três
situações distintas. Primeiramente, a sequência didática desenvolvida por nós e a sequência de
atividades proposta pelo livro Alter Ego1 para o gênero estudado foram aplicadas em duas
turmas distintas e de mesmo nível. Para a aplicação das sequências, escolhemos, entre as
turmas da monitora-professora voluntária, duas do Nível II, pois é nesse nível que está a lição
cujo texto foi escolhido como objeto desta pesquisa. Nossa primeira coleta de dados foi
realizada no segundo semestre de 2011, durante o período letivo, e com uma turma cursando
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As características do gênero e as capacidades que ele pode ajudar a desenvolver nos alunos serão trabalhadas
no próximo capítulo.
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francês uma vez por semana, das 14h30 às 17h30; e outra turma cursando francês duas vezes
por semana, das 12h15 às 13h45. Cada sequência (a nossa e a do livro) foi aplicada em uma
única turma e a classe que utilizou a sequência didática proposta por nós foi escolhida
aleatoriamente, de modo que a Turma A, com aulas duas vezes por semana trabalhou com a
nossa SD e a Turma B, com aulas uma vez por semana trabalhou com o livro.
Antes das aulas para aplicação das sequências, conversamos com a monitora
voluntária para explicar a sequência que criamos. Nessa conversa, a monitora-professora
analisou atentamente a SD e excluiu alguns exercícios, pois sabia que não haveria tempo hábil
para trabalhar a nossa sequência na íntegra55. Vale ressaltar que, durante nossa conversa, a
monitora-professora não conseguiu excluir muitas atividades e precisou, durante as aulas,
“pular” algumas atividades, pois mesmo a versão reduzida ficou muito grande para o tempo
que existia disponível.
A segunda coleta aconteceu em fevereiro de 2012, no curso intitulado “Ateliers de
escrita criativa em língua francesa” (Turma C), cujo objetivo era “trabalhar habilidades
comunicativas em língua francesa que permitam aos alunos dominar a língua em situações
variadas, desenvolvendo um comportamento discursivo consciente e elaborando atividades de
escrita em situações complexas a partir da perspectiva dos gêneros textuais”. Quatro gêneros
textuais foram trabalhados, a saber: itinéraire de voyage, récit de voyage, fait divers, annonce
publicitaire. O curso foi realizado de 1° a 17 de fevereiro, das 9h00 às 12h30, com aulas de
segunda a sexta-feira. Assim como nos cursos regulares, foi determinado que o número
máximo de alunos inscritos seria 20. O curso foi aberto a todos os interessados em geral, mas
para se inscrever o aluno deveria estar apto a cursar o nível IV (tendo concluído o nível III ou
tendo sido aprovado no teste de nível). De acordo com o cronograma do curso, a primeira aula
foi reservada às atividades quebra-gelo, às apresentações (dos alunos, das monitorasprofessoras, do curso etc.) e ao preenchimento do questionário e do termo de consentimento.
As 12 aulas seguintes foram divididas entre os quatro gêneros (cada sequência didática teve,
portanto, três dias de aula), sendo que a ordem dos ateliers foi: itinéraire de voyage, récit de
voyage, fait divers, annonce publicitaire.
Nos dias da coleta de dados, estive presente no início das aulas para apresentar
brevemente minha pesquisa e para convidar os alunos a participarem da coleta de dados,
explicando que os dados seriam usados exclusivamente para esta pesquisa, que suas
identidades não seriam reveladas e que eles teriam acesso aos resultados, se assim
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A SD completa e a SD reduzida encontram-se disponíveis nos anexos deste trabalho.
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desejassem. Aqueles que aceitaram participar da coleta de dados assinaram um termo de
consentimento e responderam a um questionário para que pudéssemos lhes conhecer melhor.
Depois dessa etapa um pouco mais “burocrática”, a monitora-professora conduziu a aula
como habitualmente e eu não estive mais presente. Em todas as aplicações e coletas, a
monitora-professora foi sempre a mesma para evitar que qualquer diferença entre os
monitores pudesse comprometer os resultados.
Após a aplicação das sequências didáticas, os alunos tiveram como tarefa produzir um
texto do gênero itinéraire de voyage. Na Turma A e na Turma B, os alunos fizeram uma
produção final e a fizeram em casa. Já na Turma C, os alunos fizeram uma produção inicial e
uma final e, como existia tempo disponível, as produções foram feitas em classe. Na Turma A
e na Turma B, nem todos os alunos fizeram as produções textuais, pois ela não foi colocada
como obrigatória. Portanto, nessas duas turmas, nosso corpus foi composto pelos textos dos
alunos que entregaram a produção escrita, excetuando-se aqueles alunos que tivessem faltado
na aula em que foi aplicada a sequência. Já na Turma C, quase todos os alunos fizeram as
produções textuais (exceto aqueles que faltaram no dia) e nosso critério para selecionar o
corpus que analisaríamos em nossa pesquisa foi selecionar os textos dos alunos que tivessem
cursado francês no mínimo exigido (ou seja, que tivessem concluído apenas o nível III), para
que não houvesse uma diferença tão significativa em termos de conhecimento da língua
francesa entre os alunos das outras turmas.
Após as aulas, conversamos novamente com a professora voluntária para que ela nos
relatasse como a aplicação se sucedeu e nos entregasse as produções textuais dos alunos para
que pudéssemos analisá-las à luz do modelo de análise de textos do interacionismo
sociodiscursivo. Por meio da análise dos textos, buscaremos verificar se as produções foram
diferentes nas três turmas. Se o forem, procuraremos identificar quais produções se
assemelharam mais ao modelo didático do gênero e, portanto, aos textos autênticos. Caso
encontremos divergências entre as produções, levantaremos hipóteses para explicar por que
algumas produções não se adequaram ao modelo didático.

3. Procedimentos de análise dos dados
Após termos apresentado o contexto em que se deu nossa pesquisa e também as etapas
para realizá-la, apresentaremos nesta seção os procedimentos utilizados para a análise dos
dados, fundamentando-nos, essencialmente, nos trabalhos de Bronckart (1999 [1997]; 2006a)
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e retomando, suscintamente, os elementos que trabalhamos na seção 3 do primeiro capítulo
desta dissertação.

3.1. Planos de análise

Em termos de análises do corpus, primeiramente a faremos com a coletânea de textos
autênticos do gênero itinéraire de voyage a fim de elaborar o seu modelo didático, e, em
seguida, analisaremos as produções feitas pelos alunos após terem participado da aula sobre
esse gênero. Em ambos os casos, faremos a análise dos textos/discursos e seguiremos o
modelo de análise de textos do interacionismo sociodiscursivo, que avalia o contexto de
produção e o folhado textual, este último formado pela infraestrutura geral do texto, os
mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos (Bronckart, 1999 [1997]; 2006a).
Ademais, usaremos outros conceitos, principalmente de autores de correntes discursivoenunciativas das análises de discurso francesa, tais como Maingueneau (2001). No capítulo de
análise dos dados, nos basearemos nas categorias que foram apresentadas na seção 3 do
primeiro capítulo desta dissertação e que serão listadas resumidamente a seguir, para analisar
tanto os textos autênticos que originarão o modelo didático do gênero itinéraire de voyage,
quanto as produções textuais feitas pelos alunos. A seguir, especificaremos os níveis
selecionados para análise dos textos.

3.1.1. Nível dos contextos

Esse primeiro nível trata da identificação do contexto em que os textos foram
produzidos e visa a identificar elementos do contexto de produção, sem os quais a análise do
texto não é válida. Na análise do contexto de produção, consideramos as informações
disponíveis sobre o contexto físico e social em que os textos pertencentes aos gêneros
estudados se desenvolvem, além de nossas representações para quaisquer dados que não nos
eram acessíveis. Assim, apontamos a seguir as categorias de análise, baseadas no contexto
físico e social dos textos, como colocado por Bronckart (1999 [1997], 2006a).
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Contexto Físico

Contexto Social

- Emissor

- Enunciador (função social do emissor)

- Receptor

- Destinatário (função social do receptor)

- Local de Produção

- Lugar social

- Momento de produção

- Objetivo(s) da interação (efeito(s) que o
enunciador que produzir no destinatário)

3.1.2. Nível da infraestrutura global

No nível da infraestrutura global, estão contemplados o plano global, os tipos de
discurso e as sequências que constituem o texto. Por meio da enumeração dos diferentes
temas abordados nos textos, identificaremos o plano global. Em outras palavras, apontaremos
os conteúdos que são mobilizados e como eles se desenvolvem sequencialmente, contribuindo
para uma ideia de progressão temática.
Os diferentes tipos de discurso serão identificados por meio das marcas que
caracterizam cada tipo e nos permitirão mostrar os diferentes “mundos discursivos” em que os
textos se organizam. Os tipos de discurso propostos por Bronckart (1999 [1997]) são: discurso
interativo, discurso teórico, relato interativo e narração. Finalmente, identificaremos também
as sequências encontradas no texto que, como vimos anteriormente, podem ser: descritiva,
explicativa, argumentativa, narrativa, injuntiva e dialogal.

3.1.3. Nível da textualização

O nível seguinte engloba os mecanismos de textualização, que serão analisados
identificando-se a ocorrência de unidades linguísticas que indicam conexão, coesão nominal e
coesão verbal. Entre os mecanismos de conexão, examinaremos os organizadores lógicoargumentativos e organizadores temporais. Os mecanismos de coesão nominal envolvem
anáforas nominais (por substituição ou repetição) e pronominais (pronomes pessoais,
relativos, possessivos, demonstrativos e reflexivos). Finalmente, trataremos dos tempos
verbais e da densidade verbal (calculada pela divisão do número de verbos do texto pelo
número de palavras) ao analisarmos os mecanismos de coesão verbal.
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3.1.4. Nível enunciativo

Neste último nível, serão analisados os mecanismos enunciativos, cujo objetivo será
identificar como o locutor imprime sua marca no enunciado, se inscreve na mensagem e se
situa em relação a essa mensagem (Charaudeau e Maingueneau, 2002). Ainda no nível
enunciativo, examinaremos as vozes e as modalizações. Em relação às vozes, baseamo-nos
em Maingueneau (2001), procurando identificar marcas linguísticas dos tipos de discurso
reportado e marcas linguísticas que permitem identificar diferentes vozes presentes nos dados
analisados. Em relação às modalizações, adotamos a classificação proposta pro Bronckart
(1999 [1997]), distinguindo os seguintes tipos de modalizações: lógicas, deônticas,
apreciativas e pragmáticas.

3.2. Quadros-síntese para as análises

Elaboramos dois quadros que visam a facilitar a esquematização de nossas análises
nos capítulos seguintes. O primeiro quadro será utilizado no próximo capítulo, no momento
da análise dos textos autênticos e sintetizará o modelo didático do gênero itinéraire de
voyage. Ao preencher esse quadro, compreendemos o contexto de produção dos textos desse
gênero e também os três níveis de sua arquitetura textual.
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Quadro 9 - Quadro-síntese para a análise dos textos autênticos
CONTEXTO DE PRODUÇÃO
Enunciador
(Quem escreveu?)
Destinatário
(Para quem?)
Lugar social
(Onde?)
Objetivo
(Por quê?)
Quando?

INFRAESTRUTURA GERAL
Layout
Plano global dos
conteúdos temáticos
Tipos de Discurso
Sequências

COERÊNCIA TEMATICA
Conexão
Coesão nominal
Coesão verbal

COERÊNCIA PRAGMATICA
Vozes
Modalizações

O segundo quadro será útil quando analisarmos as produções escritas dos alunos, pois
ele ajuda a esquematizar aquilo que buscaremos identificar por meio da análise desses textos:
as capacidades de linguagem que os alunos desenvolveram e que conseguiram mobilizar para
a produção dos textos do gênero itinéraire de voyage. Para tanto, o quadro identifica as
operações de linguagem esperadas na produção do gênero itinéraire de voyage.
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Quadro 10 - Quadro-síntese para análise das produções textuais dos alunos56

CAPACIDADES DE LINGUAGEM

OPERAÇÕES DE LINGUAGEM ESPERADAS NA
PRODUÇÃO DO GÊNERO ITINÉRAIRE DE
VOYAGE

Capacidades de ação

Identificar as características do contexto de
produção:
- enunciador
- destinatário
- objetivos
- seleção de um lugar, região ou país

Capacidades discursivas

Compreender a configuração global do texto, sua
organização e apresentação:
- criação de um título para o texto
- distribuição dos parágrafos adequada às escolhas
feitas no contexto de produção
- uso de imagens
- uso de discurso teórico
- uso de discurso interativo
- uso de sequência descritiva
- uso de sequência injuntiva
- presença do efeito argumentativo (sobre o local e
sobre o pacote da agência)

Capacidades linguístico-discursivas

Empregar e estabelecer a manutenção da coerência
temática mediante o uso de:
- mecanismos de conexão
- mecanismos de coesão nominal
- mecanismos de coesão verbal adequados às
escolhas feitas no contexto de produção
- adequação de vozes explícitas e implícitas no texto
- posicionamento enunciativo do autor
- não implicação do enunciador
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Esse quadro já traz as características do gênero itinéraire de voyage, mas essas características serão
apresentadas no próximo capítulo.
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4. Credibilidade e aspectos éticos
Desenvolver um trabalho é uma tarefa complexa e o pesquisador deve garantir a
confiabilidade de sua pesquisa. Existem alguns instrumentos de trabalho que permitem
conferir credibilidade à investigação, entre eles apoiar-se em diferentes métodos de análise,
abordagens teóricas e fontes de dados. Além disso, o contato constante com outros
pesquisadores para troca de experiências e opiniões acerca do trabalho desenvolvido também
é importante no intuito de atingir nossos objetivos de pesquisa da forma mais clara possível.
Nesse sentido, a análise crítica do trabalho por pesquisadores que não façam parte do contexto
de pesquisa é essencial. Tais contribuições nos permitem perceber que alguns pontos não
estão explicados de forma tão clara quanto deveriam e também que outros ângulos poderiam
ser considerados nas premissas ou mesmo na interpretação dos dados.
Este projeto de pesquisa já foi apresentado diversas vezes à comunidade acadêmica,
ocasiões em que pudemos ouvir importantes contribuições de colegas, que nos permitiram,
inclusive, melhor direcionar os caminhos que seguíamos. Além disso, as reuniões do grupo de
pesquisa ALTER-AGE têm permitido constante troca com colegas da mesma área de
pesquisa, que, frequentemente, estão analisando criticamente nosso trabalho. Finalmente, é
importante mencionar a contribuição dos professores da FFLCH para conferir credibilidade a
esta pesquisa. As reuniões de orientação com os professores das disciplinas que cursei, por
exemplo, resultaram em ricas sugestões para o aprimoramento deste trabalho.
Além desses aspectos referentes à credibilidade da pesquisa, é importante frisar que,
apesar de na FFLCH não existir um comitê de ética, preocupamo-nos em conduzir este
trabalho dentro dos padrões éticos exigidos em uma pesquisa com seres humanos. Todos os
participantes – alunos e monitora-voluntária – foram informados das implicações em fazer
parte de uma pesquisa de mestrado e puderam manifestar desinteresse em participar. Um
termo de consentimento foi elaborado e foi devidamente assinado por todos os participantes
desta pesquisa. Toda a documentação encontra-se arquivada com a pesquisadora e está
disponível para consulta, caso seja necessário. Após o término desta pesquisa, todos os
envolvidos terão acesso aos resultados obtidos, se assim o desejarem.
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Capítulo III – Preparando nossa Viagem

“L’homme est plein à chaque minute de
possibilités non réalisées.”
Vigotski

“Les individus se construisent par et à travers
les langues qu’ils parlent. ”
Leconte & Mortamet
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Neste capítulo, apresentaremos o material que desenvolvemos para trabalhar o gênero
textual itinéraire de voyage no contexto do ensino-aprendizagem do francês como língua
estrangeira. Começaremos o capítulo, refletindo sobre o agir social “viajar” e sobre os gêneros
implicados nesse agir. Em seguida, buscaremos conhecer mais profundamente o gênero
itinéraire de voyage e para isso faremos a análise dos suportes onde esses textos podem ser
encontrados e analisaremos os textos autênticos propriamente dito, elaborando o seu modelo
didático. Finalmente, encerraremos este capítulo explicando as atividades que criamos para a
sequência didática elaborada.

1. Viajar como uma forma de agir social
No primeiro capítulo desta dissertação, abordamos a noção de agir social pra o ensino
de línguas estrangeiras. Nesta seção, retomaremos esse conceito e falaremos sobre o agir
social “viajar”, refletindo sobre seu uso para o ensino-aprendizagem do francês língua
estrangeira. No quadro teórico do ISD, o termo ‘agir’ pode ser utilizado para as diferentes
intervenções dos seres humanos antes de sua interpretação. De acordo com Cristovão et al.
(2011), todo agir humano inscreve-se em um contexto social mais amplo em meio às
atividades gerais e às atividades linguageiras, do mesmo modo que as ações gerais e as ações
linguageiras inscrevem-se dentro de atividades advindas de diferentes formações
sociodiscursivas. Desse modo, podemos inferir que viajar é uma forma de agir em um
contexto especifico, que pode ser objeto de estudo sob diferentes óticas.
Em nosso trabalho, o objeto central não é estudar em profundidade o agir, avaliando e
interpretando as condutas observáveis do viajar, isto é, analisar o aluno viajando. O objetivo
da nossa pesquisa é trabalhar o ensino-aprendizagem dos gêneros textuais relacionados ao
agir social viajar, a fim de desenvolver nos alunos as capacidades de linguagem necessárias
para que eles possam agir socialmente, não apenas em relação ao agir social “viajar”, mas
também em outros contextos.
Para Bronckart (2004a), os textos contribuem para a construção de “modelos de agir”,
ou seja, para o desenvolvimento das formas e das estruturas características do agir em um
determinado momento sócio histórico. Dessa forma, é na linguagem, nos textos orais ou
escritos, que se constroi a interpretação do agir. Além de ser o lugar de construção da
interpretação do agir, a linguagem caracteriza um tipo de agir: o agir linguageiro, que é o agir
constituído pelas práticas de linguagem, o qual estabelece um acordo necessário para o
desenvolvimento das diferentes formas do agir praxiológico. Na perspectiva do
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interacionismo sociodiscursivo, o agir é mediado por objetos socialmente elaborados, frutos
das experiências das gerações precedentes, entre eles os gêneros textuais. Portanto, o agir
linguageiro, que designa a realidade linguageira constituída de práticas de linguagem situadas,
realiza-se por meio de textos.
Quando tomamos por base o agir social “viajar”, podemos considerar três etapas
distintas relacionadas a esse agir: antes da viagem, durante a viagem e depois da viagem.
Antes da viagem, o sujeito estaria focado em preparar a viagem (préparer le voyage); durante,
o foco seria fazer a viagem (faire le voyage); e depois da viagem o interessante seria contar
como foi a viagem, partilhar suas experiências, relembrar os momentos vividos etc. (raconter
le voyage)57. Para cada um desses momentos existem diferentes gêneros textuais que
viabilizam o agir social. A figura a seguir ilustra essas diferentes etapas do “viajar” e
exemplifica alguns gêneros textuais em cada um desses momentos.

Figura 12 - As três etapas do agir social “viajar”

Devido ao seu caráter multiforme e maleável e à sua grande diversidade, é impossível
criar uma classificação sistemática e geral dos gêneros (Bronckart, 1999 [1997]). Os gêneros
se transformam e estão constantemente adaptando-se às novas realidades sociais, como
demonstra o fenômeno do surgimento de novos gêneros e a mutação de gêneros tradicionais
com o advento e a massificação da Internet. Por isso, uma classificação rígida teria um curto
prazo de validade. Isso não impede, contudo, que tentemos esquematizar alguns dos gêneros
relacionados à atividade social viajar. No quadro abaixo, elencaremos apenas algumas tarefas
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Temos consciência de que o “contar a viagem” pode ser feito também enquanto se viaja, utilizando cartões
postais, e-mails etc. No entanto, preferimos reservar um momento posterior à viagem para evidenciar que o agir
social “viajar” não termina quando a viagem acaba.
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envolvidas no “viajar” e que são úteis para alcançarmos nossos objetivos neste trabalho. Não
temos, portanto, a pretensão de ser exaustivos nem excludentes. Apesar de sua amplitude,
nosso quadro está distante de recobrir o conjunto de gêneros que estão relacionados ao agir
social “viajar”. Esse quadro é, portanto, apenas uma primeira reflexão sobre o tema e está
aberto à inserção de novos conteúdos que possam complementá-lo.
Ademais, é importante mencionar que, conforme explicamos no capítulo 1 desta
dissertação, para concretizar tarefas, os sujeitos realizam não apenas atividades linguageiras,
mas também atividades não-linguageiras. Para este trabalho, decidimos nos concentrar nas
atividades linguageiras, que se realizam por meio de gêneros textuais, pois acreditamos que
essas atividades são mais recorrentes quando temos como objetivo o ensino-aprendizagem de
uma língua. Não queremos dizer, de modo algum, que as atividades não-linguageiras não são
importantes nesse contexto, elas não são apenas o foco desta nossa pesquisa, mas podem ser
alvo de pesquisas futuras.

Quadro 11 – Tarefas e gêneros textuais que fazem parte do agir social “viajar”58
MOMENT

TÂCHE
Choisir la destination

Choisir les activités touristiques à faire
surplace/une excursion

GENRE TEXTUEL ÉCRIT (E) OU ORAL (O)
Itinéraire de voyage (E)
Reportage (E)
Forum (E)
Carte du pays ou plan de la ville (E)
Itinéraire de voyage (E)
Carte du pays ou plan de la ville (E)
Conversation formelle avec l'agent de voyage (O)
Forum (E)

Poser des questions sur la destination

Mél (E)
Conversation informelle avec les amis (O)

Préparer le voyage

Conversation formelle avec l'agent de voyage (O)
Formulaire de réservation (E)
Conversation téléphonique (O)
Réserver un logement
Conversation formelle avec l'agent de voyage (O)

Acheter un billet d'avion

Faire les valises

58

Formulaire d'achat électronique (E)
Conversation téléphonique (O)
Conversation formelle avec l'agent de voyage (O)
Document avec les règles de la compagnie
aérienne (E)
Bulletin météo (E) (O)

Tâches et genres textuels qui font partie de l’agir social « voyager »
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Faire l'enregistrement à l'aéroport
Prendre l'avion
Demander des choses à manger ou à
boire dans l'avion
Passer à l'immigration

Aller au restaurant

Faire le voyage
Choisir les activités touristiques à
faire/une excursion
Visiter un musée
Demander des renseignements
Faire des achats
Demander le chemin

Raconter le voyage Raconter les expériences vécues

Conversation formelle avec l'employé de la
compagnie aérienne (O)
Formulaire d'enregistrement (E)
Carte d'embarquement (E)
Conversation formelle avec l'hôtesse de l'air (O)
Formulaire d'immigration (E)
Carte de déclaration (E)
Menu ou carte (E)
Conversation formelle avec le garçon (O)
Conversation informelle avec les amis (O)
Addition (E)
Itinéraire de voyage (E)
Carte du pays ou plan de la ville (E)
Dépliant (E)
Visite guidée (O)
Plan du musée (E)
Conversation formelle avec un inconnu (O)
Conversation formelle avec la vendeuse (O)
Étiquettes de prix (E)
Facture (E)
Conversation formelle avec un inconnu (O)
Mél (E)
Forum (E)
Témoignage (E)
Récit de voyage (E) (O)

Após termos feito o levantamento de alguns gêneros que fornecem informações sobre
“viajar” e que permitem aos alunos concretizar esse agir, falaremos um pouco mais sobre o
gênero que escolhemos para nossa pesquisa, o itinéraire de voyage59. Depois de diversas
pesquisas, acreditamos que esse gênero não seja prototípico de nenhum dos agrupamentos
propostos por Schneuwly e Dolz (2004). Isso por que, ao mesmo tempo em que descrevem
ações, regulando comportamentos, os textos desse gênero expõem saberes sobre determinada
cidade/região, fazendo parte, assim, da ordem do descrever ações e da ordem do expor. Isso
não é um problema e nem é atípico, pois como os próprios autores explicam, não é possível
classificar cada gênero de maneira absoluta em um dos agrupamentos propostos, mas apenas
determinar alguns gêneros que seriam prototípicos de cada agrupamento (Schneuwly e Dolz,
2004). De acordo com o quadro de agrupamento de gêneros proposta pelos autores genebrinos
(Schneuwly e Dolz, 2004, p. 60-61), os gêneros da ordem do descrever ações, teriam como
capacidade de linguagem dominante a regulação de comportamentos, enquanto que os
59

Uma análise mais detalhada sobre esse gênero será feita na próxima seção, quando elaboraremos o modelo
didático do gênero itinéraire de voyage.
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gêneros da ordem do expor teriam a apresentação textual de diferentes formas dos saberes
como capacidades de linguagem dominante. Dessa forma, acreditamos que o trabalho com o
gênero itinéraire de voyage pode contribuir para o desenvolvimento dessas duas capacidades
de linguagem nos alunos. Assim como outros gêneros, o itinéraire de voyage pode ser um
instrumento privilegiado para que o aluno aprenda conteúdos diversificados sobre diferentes
países, regiões e cidades.

2. O modelo didático do gênero itinéraire de voyage
Após termos apresentado brevemente algumas características do gênero itinéraire de
voyage, interessa-nos conhecer esse gênero em profundidade, identificando os elementos que
compõem o seu contexto de produção e a sua arquitetura textual. Para isso, começaremos
nesta seção as análises, de acordo com o modelo do ISD, que nos permitirão elaborar o
modelo didático do itinéraire de voyage. Apresentaremos, inicialmente, uma descrição dos
suportes em que pesquisamos textos autênticos que pertencessem ao gênero escolhido, a
saber: guias de viagem, brochuras e sites de agências de viagem, sites de viagem e revistas de
viagem. Em seguida, começaremos as análises dos textos, partindo das reflexões sobre o
contexto de produção no qual esses textos estão inseridos. Ainda na parte de análises,
apresentaremos as características do gênero itinéraire de voyage no que se refere à sua
infraestrutura geral, à sua coerência temática e à sua coerência pragmática. Para encerrar esta
seção, mostraremos algumas atividades que criamos para trabalhar esse gênero em sala de
aula como nossos alunos dos Cursos Extracurriculares da FFLCH.

2.1. Análise dos suportes onde encontramos textos que fazem parte do agir social viajar

Para elaborar o modelo didático, é importante conhecer mais detalhadamente os
suportes que fazem parte da atividade social “viajar”. Durante o levantamento de textos
autênticos, deparamo-nos com diversos textos sobre essa atividade social. Esses textos
fornecem informações sobre a atividade social “viajar” e contribuem, sobretudo, antes da
viagem, mas também durante e depois dela. Com efeito, a atividade social “viajar” se realiza
por meio de inúmeros gêneros textuais, muitas vezes localizados em grandes suportes, que
são os guias de viagem, as brochuras de agências de viagem, os sites de viagem e de agências
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de turismo e as revistas de viagem. Dentro deles é possível encontrar vários gêneros, como
reportagens, fóruns, testemunhos etc. A seguir detalharemos os suportes que pesquisamos e
também alguns dos gêneros textuais que encontramos para a atividade social “viajar”,
divididos em cada um dos grandes suportes.

2.1.1. Guias de viagem

Iniciaremos nossa análise com os guias de viagem. Para tanto, selecionamos os guias
Le Guide du Routard (do Canadá, regiões Ouest et Ontario; edição de 2011), Michelin (da
Alemanha, edição do Guide Vert de 2004) e Le Guide de Paris (um guia Gallimard, edição de
1999 [1997]). Nos guias, observamos uma forte presença do elemento histórico, de modo que
a história das cidades e de alguns personagens célebres da região é relatada nos guias. Além
disso, uma importante característica é que os guias estão sempre divididos em partes. No caso
dos guias de regiões e de países, a divisão aparece por cidades. No caso de guias de cidades,
eles estão divididos por bairros e/ou por temas específicos. Todos apresentam informações
práticas, como mapas, sugestões de hospedagem, restaurantes, tipos de transporte etc. Outra
característica interessante é que a descrição das atividades para viajante é feita sempre da
mesma forma: os guias citam o nome de um lugar a ser visitado (exemplo: Museu do Louvre),
fazem uma descrição sobre o que há de importante e indicam algumas informações práticas
sobre o local (como endereço, telefone, horário de funcionamento, preço etc.). Ou seja, nos
guias analisados, não existe um texto que reúna a indicação de diversas atividades, resumindo
o que existe de interessante na cidade; são sempre pequenos textos fragmentados.
Em relação ao conteúdo central, o Routard começa a descrição de cada cidade com
uma descrição bem apreciativa, quase poética, sobre as qualidades do lugar. Para as cidades
maiores, o guia narra alguns fatos históricos e indica alguns endereços úteis. Em seguida,
apresenta sugestões de acomodações, de lugares para comer e de lugares para sair e lista
eventuais festas e festivais da cidade. As atividades são apresentadas nas seções “à voir” e “à
faire” (ver e fazer, respectivamente) e podem ser divididas por grupos de interesse (por
exemplo: museus, parlamentos, jardins, história). As cidades mais representativas possuem
um novo parágrafo introdutório e apreciativo. Cada lugar, monumento, parque, museu etc.
possui um parágrafo com explicações práticas e detalhes sobre o surgimento do local, sua
construção, seus atributos mais marcantes, suas curiosidades e outros. Diferentemente dos
outros dois guias analisados, o Routard não possui fotos. Esse fato pode ser explicado quando
refletimos sobre o contexto de produção dos guias, no qual entra o preço, entre outros
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aspectos. Comparando-se os três guias, o Routard é o que foi impresso em papel mais simples
e é o único que não possui fotos. Esses aspectos explicam, por exemplo, o fato de o Routard
ter o preço mais baixo entre os guias analisados, destinando-se a um grupo social diferente do
público dos outros guias, o que pode ser explicado até pelo próprio título do guia, que faz
menção às viagens pouco planejadas, com poucos recursos e apenas com uma mochila.
Já o Michelin concentrou alguns temas, como história, arte, festas e hotéis, no início
do guia, não os vinculando a nenhuma cidade específica (algumas cidades, como Paris,
possuem uma narrativa histórica particular). Portanto, em cada cidade o foco são as atividades
de lazer que podem ser realizadas, excluindo, inclusive, informação práticas (telefone,
endereço etc.), que são reunidas no final do guia. Apesar disso, mais uma vez os textos são
separados por lugar e não existe uma conexão entre eles. O guia apresenta algumas fotos e
mapas e para cada cidade existe a referência sobre o respectivo mapa da Michelin, associando
ao guia outro produto vendido pela Michelin.
Analisando o Guide de Paris, observamos que ele se diferencia dos outros guias em
diversos aspectos. A qualidade do papel utilizado é bastante superior, as paginas possuem
diagramação diferenciada e o livro é repleto de imagens e de fotos. Por ser exclusivo de uma
cidade, o guia apresenta uma diversidade maior de detalhes, o que não significa que ele
discorra profundamente sobre cada item, mas apenas que ele apresenta mais itens. O Guide de
Paris possui duas macro-divisões: uma temática e outra espacial. Na primeira, são abordados
a história e a arquitetura da cidade, pinturas e livros sobre Paris e, finalmente, museus,
natureza e moda na capital francesa. Já a segunda macro-divisão apresenta características de
cada bairro. Nessa parte, cada bairro possui um parágrafo descritivo e, assim como os outros
guias, as atividades estão divididas por locais e existe uma explicação individual para cada
um deles.
Conforme mencionamos no capítulo de metodologia, por não apresentarem um texto
que reúna sugestões de atividades consolidadas para o leitor, não selecionamos nenhum texto
dos guias de viagem impressos. Nesse suporte, encontramos, geralmente, verbetes, os quais
não atendem aos critérios que estabelecemos para a seleção dos textos autênticos.

2.1.2. Brochuras e sites de agências de viagem

Mudando o suporte analisado, falaremos agora sobre as brochuras de agências de
turismo. Essas revistas, como o próprio nome diz, são publicadas por agências de viagem e a
principal diferença em relação à revista de viagens é o fato de aquelas serem feitas com um
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objetivo comercial. As brochuras de agências não são publicadas apenas para informar o
turista sobre determinada região, mas principalmente para vender pacotes turísticos,
hospedagens, passagens aéreas etc. Devido a essa característica, o preço é uma informação
que está sempre presente nos textos. Entre as brochuras de agências, analisamos a Marmara
(edição de abril-outubro 2011), a Nouvelles Frontières Hôtels Clubs (edição primavera-verão
2011) e a Nouvelles Frontières - L’aventure (edição primavera-verão 2011).
Encontramos nessas revistas um sumário, dividido sempre por países. Nos exemplares
da Nouvelles Frontières há na contracapa um editorial, que fala um pouco sobre alguns
destinos que figuram na revista. O editorial tem um tom “marqueteiro”, consequência do
principal objetivo da revista: vender pacotes de viagens. Esse tom “marqueteiro” é
evidenciado pela sua última frase do editorial, que é um convite para que o leitor viaje com a
Nouvelles Frontières. Ao longo das revistas encontramos diversas páginas com anúncios
publicitários da própria agência, anunciando, por exemplo, passagens aéreas, pacotes
diferenciados, ofertas especiais, outros produtos oferecidos pela agência (aluguel de carros,
seguros de viagem etc.) ou simplesmente os princípios e qualidades da agência. Na parte final
das revistas, estão detalhadas todas as cláusulas de condições gerais de venda (em todas as
revistas) e os endereços e telefones da agência em cada cidade (apenas nas revistas da
Nouvelles Frontières).
Quando nos detemos ao conteúdo principal, a Marmara está dividida, conforme seu
sumário, por países. A primeira página dupla é composta pelo nome do país, três frases que
sintetizam o lugar, fotos e um pequeno índice com a relação de hoteis, circuitos, combinados
e cruzeiros. Antes de iniciar o conteúdo listado, a revista aponta algumas informações práticas
sobre a região, como formalidades para entrada no país, clima, fuso horário, língua, moeda,
endereços úteis, mapa da região, horários de voos etc. Na parte dos hoteis, são apresentados
uma descrição geral do hotel, de sua estrutura, de seus quartos, além da localização, de
sugestões de animação e esporte e os preços da diária e do pacote. Tanto os circuitos, quanto
os combinados e os cruzeiros (circuit, combiné e croisière, respectivamente) apresentam
pacotes especiais que possuem a indicação das atividades que serão feitas a cada dia.
A Nouvelles Frontières Hôtels Clubs também está dividida por países e, dentro de
cada país, dividida em hoteis. Cada hotel possui uma página dupla, sendo a primeira
composta apenas de fotos e do nome do hotel. A segunda página apresenta os destaques do
hotel, sua localização, preço e condições, serviços e lazeres oferecidos, descrição dos quartos,
fotos do hotel ou da região, atividades para crianças e algumas sugestões de excursões. Tudo
é explicado de forma sucinta, contemplando apenas o essencial. Para os países maiores, há
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uma página que não é dedicada a nenhum hotel, mas fala de atividades e excursões (activités
et excursions) que podem ser feitas. A revista classifica como atividades ações ou passeios
que já estejam inclusos no pacote contratado, enquanto que excursões são passeios pagos à
parte.
Já a Nouvelles Frontières-L’aventure possui uma estrutura um pouco diferente. Ela se
divide internamente por grupos, que englobam três ou quatro países próximos uns dos outros.
O número de folhas por conglomerado é bastante variável, mas está em torno de dez páginas.
A primeira página dupla é composta sempre pelo nome dos países que serão apresentados,
duas fotos, uma frase longa com descrição marcante sobre a região e algumas dicas práticas
(formalidades para entrada no país, moeda, taxa da cambio, fuso horário, clima, língua etc.).
As páginas seguintes são divididas primeiramente por países e depois por circuitos. A revista
apresenta três tipos de circuitos: caminhada, aventura e atividades múltiplas (randonnée ou
trekking, s’aventurer e multi-activités, respectivamente). Cada país pode ter vários circuitos e
eles não precisam, necessariamente, ser de tipos diferentes; ou seja, o mesmo país pode
apresentar mais de uma possibilidade para o mesmo tipo de circuito. Cada proposta de
circuito recebe um título, uma frase descritiva, um preço e uma sugestão de itinerário
(itinéraire indicatif), com indicações sobre o que fazer diariamente.
Textos do tipo que encontramos nas brochuras estão também disponíveis nos sites das
agências. No site da Nouvelles Frontières, existe, inclusive, a possibilidade de fazer o
download das brochuras mais recentes.

2.1.3. Sites de viagem

Realizamos também uma seleção de textos em sites da Internet que fossem focados em
viagem (ou então que tivessem uma seção dedicada a isso). A primeira constatação que
podemos fazer é que, em sua maioria, os sites atuam simultaneamente como guias e revistas
de viagem. Além disso, os sites de Internet possuem uma maior diversidade de gêneros
textuais, pois, além de todos os gêneros que foram identificados nos materiais físicos,
apresentam também gêneros inéditos, não sendo, portanto, uma cópia idêntica dos suportes
físicos. É importante destacar que a Internet amplia a possibilidade de interação dos leitores,
por isso, um gênero diferente dos materiais físicos e bastante presente nos sites é o fórum.
Classificar detalhadamente todos os gêneros presentes na Internet tornaria o nosso
trabalho muito extenso, até porque cada site possui divisões e nomenclaturas diferentes dos
demais. Para evitar isso e, ainda assim, apresentar uma descrição dos gêneros que também
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justifique nossa escolha de textos específicos para a elaboração do modelo didático,
trabalharemos da seguinte maneira: apresentaremos um panorama geral de como o site está
dividido e falaremos mais sobre os gêneros que se diferenciam dos materiais físicos.
Consultamos diversos sites, entre eles GEO, Routard, ViaMichelin, L’internaute, MagazineVoyage, Voyage Idées60. Desses, selecionamos três para apresentar mais profundamente aqui
no nosso trabalho: Routard, L’internaute e GEO. Escolhemos Routard e GEO por
apresentarem maior diversidade de gêneros, por serem sites de grande relevância no mundo
francófono e por existirem também em suportes físicos, para evidenciarmos suas diferenças.
Paralelamente, a escolha do L’internaute se justifica, pois queríamos trabalhar também um
site que não fosse exclusivamente de viagens, que fosse bem conceituado e que não possuísse
guias impressos.
O site Routard está dividido em quatro grandes frentes: Guide, Mag, Partir,
Communauté, que explicaremos a seguir. Além das quatro principais frentes, o site apresenta
as seções loja, concursos, guia routard impresso e sobre nós, que não nos interessará detalhar
neste trabalho, pois não estão diretamente relacionados à preparação prévia ou ao fazer da
atividade

social

“viajar”.

Essas

seções

representam

um

aspecto

muito

mais

institucional/comercial do que efetivamente informativo sobre a atividade social que nos
interessa.

Na parte Guide, é possível escolher a destinação desejada e ler algumas

informações principais sobre a cidade ou país, da mesma maneira que um guia impresso. Uma
diferença aqui é que o site apresenta algumas seções a mais do que o guia, como, por
exemplo, itinerários aconselhados e links úteis. Inicialmente, consideramos a hipótese de
trabalhar com os textos da seção itinerário para o nosso modelo didático, porém refletimos
sobre o tipo de produção textual que esperamos dos alunos e consideramos que esses textos
não se adequavam às nossas necessidades. Nessa seção, não existe um texto com frases
concatenadas, apenas tópicos com o nome do local que é aconselhado. Ou seja, existe pouca
ou nenhuma descrição dos lugares e da sequência que deveria ser feita pelo viajante, apenas
uma lista de lugares relacionadas em marcadores, por isso, decidimos não utilizar esses textos
em nossa análise. Ainda dentro da parte de guia, o site apresenta dicas práticas para antes,
durante e depois da viagem, instruções de como chegar e agenda de festas e de festivais. Em
Partir, o site apresenta ofertas para que o viajante compre bilhetes de avião e pacotes
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Os sites são http://www.geo.fr/, http://www.routard.com/, http://voyage.viamichelin.fr/,
http://www.linternaute.com/voyage/, http://www.magazine-voyage.com/, http://www.voyagidees.com/,
respectivamente. Consultados em 28/08/2011.
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turísticos, reserve hotéis e faça locação de veículos. A parte Communauté é o espaço onde os
viajantes podem criar conteúdos, compartilhar fotos, informações, opiniões sobre hotéis etc.
A parte Mag está subdividida em actus voyageurs, reportages, idées week-end, carnets
de voyages, evénements, dossiers e livres de route. Os textos de actus voyageurs estão
relacionadas aos temas viagem e lazer e podem ser sobre qualquer país. As reportages
também falam de todas as regiões do mundo e apresentam sugestões de atividades que o
viajante pode realizar, subdivididas em áreas temáticas, como clássico, arquitetural, gourmet,
montanhas, mar etc. Na seção idées week-end, o Routard apresenta razões pelas quais os
visitantes deveriam visitar um local e também indica sugestões de atividades a serem
realizadas. Cada local possui mais de uma indicação, também divididas em áreas temáticas,
como arte, gastronomia, museus, história, cidade medieval etc. Importante ressaltar que não
existe um padrão para as divisões, elas são estabelecidas de forma exclusiva para cada cidade.
Os carnets de voyages são como as reportagens, mas apresentam sugestões de passeios que
envolvem um deslocamento maior, ou seja, não estão limitados a uma cidade, envolvem
trajetos, caminhadas. Na seção de dossiers mag, o site apresenta textos para melhor
compreender o planeta e descobrir o mundo, com temas bem variados, como grandes
mochileiros, música, turismo & transportes, natureza & ciência etc. Em événements, estão
pequenas reportagens sobre festas, festivais ou celebrações típicas em um país. Finalmente, o
site indica alguns livros na seção livres de route.
Analisando o site GEO, observamos que ele possui seis macro-tópicos: Voyages,
Photos, WebReportage, Environnement, Dossier GEO e Fonds d’écran. Além desses
principais, o site possui também as seções loja, assinatura da revista e newsletter, os quais não
serão relevantes para nossa pesquisa, pelos mesmos motivos apresentados anteriormente. O
tópico Voyages subdivide-se em guides de voyage, vos voyages de rêves, voyages GEO,
tourisme vert. A seção guides de voyage, assim como os guias impressos, descreve as
principais informações daquela destinação, mas, além disso, possui um espaço de fórum. Em
vos voyages de rêves, viajantes escrevem textos sobre os lugares que sonhavam conhecer e
que conheceram. A seção é bem variada, contendo testemunhos, descrição do que o viajante
fez a cada dia etc. Voyages GEO apresenta diferentes sugestões de caminhadas divididos em
etapas. No texto, além de características sobre locais que o viajante deve visitar, há também
indicações de como chegar, que ônibus pegar, em qual rua virar etc. A seção tourisme vert
poderia ser explicada somo sugestões de viagem ecologicamente corretas. O site apresenta
indicação de lugares com belezas naturais, hoteis ecologicamente responsáveis e restaurantes
orgânicos.
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O tópico photos possui fotos dos internautas, fotos reportagens (uma sequência de
fotos com legenda), foto do dia etc. A webreportage se diferencia de uma reportagem comum
por utilizar diferentes recursos, além de texto escrito e de fotos, como vídeos e mapas
animados. O tópico environnement apresenta artigos relacionados à preservação do meio
ambiente e conselhos sobre como as pessoas podem cooperar mais com a natureza. Dossier
GEO contém informações sobre o prêmio GEO 2009, que premiou iniciativas marcantes no
campo da ecologia. A seção fonds d’écran disponibiliza belíssimas imagens para download.
O site L’internaute se caracteriza como uma revista eletrônica e não é exclusivo de
viagens. Possui atualidades, enciclopédia, loja para compra de diversos produtos, serviços
diversos, jogos e várias matérias divididas em magazines. Uma dessas revistas é a Voyages, a
qual está subdividida Guide voyage, Galerie photos, Magazine, Services, Forum. O guide
voyage se diferencia dos guias impressos por apresentar as atividades e os itinerários
sugeridos de forma coordenada, em um mesmo texto. O site não apresenta apenas uma
descrição de cada atividade, mas sim uma proposição do que o viajante deve fazer quando
estiver na cidade. A galerie photos é auto-explicativa, mas vale destacar que é também espaço
interativo, em que o leitor pode postar fotos e interagir com fotos postadas por outros leitores,
comentando-as e avaliando-as. Na parte de magazine, o site expõe artigos bem variados
divididos nos temas natureza, Paris, final de semana e viajar. O services refere-se às
informações sobre hotéis e restaurantes. E, finalmente, na parte de fórum os internautas
podem compartilhar informações e interagir uns com os outros.

2.1.4. Revistas de viagem

Finalmente, apresentaremos o terceiro suporte estudado e falaremos sobre as revistas
de viagem, que são revistas cuja temática central está relacionada a países, cidades, povos,
natureza e meio ambiente. Essas revistas são publicadas por editoras, geralmente,
mensalmente e são repletas de fotos, muitas delas espetaculares. Para o levantamento do
suporte revista de viagem, analisamos a revista GEO (n° 394 – décembre 2001), L’officiel
voyage (n° 36 – décembre 2011) e Détours em France (n° 156 – décembre 2011) .
O sumário da revista GEO apresenta todas as reportagens da edição. Vários textos da
revista são de cunho histórico. Os textos que não são sobre história representam temas bem
específicos, que são aprofundados pela reportagem. Mesmo quando uma reportagem tem
como tema central uma cidade ou uma região – como os Alpes, por exemplo –, a revista não
se preocupa em citar atividades ou passeios que o viajante pode realizar. Na verdade, o cerne
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da reportagem é a historia do lugar, sua geografia, características mais marcantes etc., e não as
atividades turísticas locais.
A revista L’officiel voyage, assim como a GEO, é recheada de lindas imagens e tem
reportagens sobre diversos temas relacionados à viagens. Diferentemente da GEO, a L’officiel
é uma revista que parece mais focada no segmento de luxo, o que pode ser observado tanto
pelas suas temáticas (por exemplo, Louis Vitton se instala em Singapura; Relógios, estilos e
tecnologia do momento) quanto pelas propagandas que aparecem na revista. Essa revista dá
dicas sobre novos produtos, novos livros, novos hotéis etc. e é uma revista que até dá algumas
dicas sobre as atividades que o leitor pode fazer quando viajar. No entanto, isso é feito de
maneira muito superficial e realmente não é o objetivo da revista. Por isso, também não
trabalharemos com nenhum texto da revista L’officiel
Já a Détours em France é uma revista voltada para a descrição de itinerários em uma
cidade ou uma região específica. Isso pode ser constatado já em sua capa, onde encontramos o
seguinte slogan “Vos itinéraires avec la carte Michelin détachable”. Dessa forma, a revista é
dividida por temas, que podem ser bairros ou então determinados elementos culturais, entre
outros. Para cada tema a revista apresenta algumas sugestões de itinerários. Além dos
itinerários, a revista possui também um editorial, uma reportagem no começo da revista em
que fala sobre a cidade/região que foi escolhida como assunto da edição e também uma
sugestão de livros, documentários e filmes para que o leitor saiba mais sobre a cidade/região
em questão.

2.2. A seleção do corpus

Essa descrição dos suportes envolvidos na atividade social “viajar”, além de nos
permitir conhecer mais profundamente os gêneros relacionados a essa atividade social, serve
também para justificar a nossa seleção de textos autênticos. Como mencionamos no capítulo
anterior, nosso principal critério para escolher os textos foi que eles deveriam apresentar, de
forma consolidada, sugestões de passeios/atividades turísticas que o leitor poderia fazer ou
então atrações turísticas que o leitor poderia visitar. Dessa forma, relembramos que os 11
textos que fizeram parte do nosso corpus foram encontrados nas seções Activités et
Excursions (brochura de agência Nouvelles Frontières Hôtels Clubs); Itinéraire Indicatif
(brochura de agência Nouvelles Frontières L’aventure); Circuit Découverte (brochura de
agência Marmara); Combiné (brochura de agência Marmara);

Idées Week-end (site do
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Routard); Reportages61 (site do Routard); Guide de Voyage – Monuments (site L’internaute);
Guide de Voyage – Itinéraire (site L’internaute); Itinéraires (revista Détours em France).
Portanto, dos 11 textos autênticos selecionados, 4 foram retirados de brochuras de agências, 4
de sites de viagem e 3 de revista de viagem62.
Na próxima seção apresentaremos os resultados das análises desses textos e, a partir
das características identificadas, desenvolveremos o modelo didático do gênero itinéraire de
voyage.

2.3. O contexto de produção

O contexto de produção é o nosso primeiro plano de análise para elaboração do modelo
didático. Ao analisarmos o contexto de produção dos textos do gênero itinéraire de voyage,
tentaremos levar em consideração tanto o seu contexto mais amplo, sócio-histórico, quanto o
seu contexto mais imediato, da ação de linguagem.
Com relação ao emissor, dez dos onze textos analisados do gênero itinéraire de
voyage não são assinados, portanto não sabemos quem os escreveu. Porém podemos levantar
hipóteses sobre o seu papel social. O enunciador dos textos é alguém com vasto conhecimento
sobre a cidade ou o país sobre o qual ele escreve. Pode ser, por exemplo, um repórter
especializado ou um viajante que conheça o local. Talvez seja um funcionário das empresas
que publicaram o texto ou então alguém contratado por essas empresas especialmente para
escrever. Esse enunciador (ou textualizador) não é nomeado nos textos. Existe, portanto, um
macro-enunciador, que são as revistas e os sites nos quais o texto se insere, que assumem a
responsabilidade do que é dito. Em outras palavras, o repórter ou funcionário não fala por si,
ele fala em nome dessa agência/revista/site. Essas empresas, por sua vez, tentam criar uma
persona, ou seja, uma imagem que quer transmitir e que tem a função de ser próxima da
imagem do leitor, aproximando-o (por exemplo, o Roudard é o mochileiro aventureiro; a
Marmara é a viagem para a família, e assim por diante). Como veremos mais adiante, essa
persona influenciará as escolhas dos conteúdos temáticos abordados nos textos.

61

Reportage é um gênero textual bem conhecido e não é o mesmo que itinéraire de voyage; contudo, nesse texto
encontramos um claro itinéraire proposto pelo autor do texto. Isso nos leva a refletir que o gênero itinéraire de
voyage pode aparecer isolado em um texto desse gênero, ou pode aparecer também dentro de um outro gênero,
como no caso a reportage.
62
Reiteramos que todos os textos estão disponíveis na parte de anexos desta dissertação.
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O receptor também não é conhecido. No plano social, o destinatário é alguém com
interesse em viajar ou em aprofundar seus conhecimentos sobre um determinado local. Ele
pode ser alguém com uma viagem já agendada, que precisa escolher que locais irá visitar
enquanto estiver viajando. Ou pode ser também alguém que pretende viajar, mas ainda não
sabe para onde e se baseia nos textos para escolher seu destino. Cada empresa possui uma
persona, justamente pois cada uma delas visa a um destinatário mais específico (exemplos: a
revista Nouvelles Frontières L’aventure e o Roudard falam para uma pessoa aventureira,
enquanto que as revistas Nouvelles Frontières Hôtels Club e Marmara possuem como
destinatário principalmente as famílias).
Para melhor compreender essas questões, é importante refletir também sobre qual o
propósito de cada uma das empresas ao escrever os textos e sugerir itinéraires de voyage aos
destinatários. A Marmara é a maior agência na França em termos de passageiros
transportados, são 3.000 viajantes transportados diariamente. A primeira agência Marmara,
foi criada na França em 1965 e atualmente são quase 50 agências espalhadas pelo país. Ela é
especializada em pacotes de férias e seus principais destinos encontram-se na região
mediterrânea. Seu slogan é “o direito de viajar” (“le droit au voyage”) e ela se orgulha de
oferecer a melhor relação preço/qualidade. Sua proposta é, portanto, vender pacotes de
viagens para franceses a preços baixos. Além do preço baixo, a Marmara disponibiliza
representantes locais, profissionais treinados, guias e equipes francófonas em todos os
destinos, aumentando a comodidade e a segurança dos clientes. A Marmara lançou em 1997
seu site na Internet, ampliando as formas de contato com seu destinatário e não limitando sua
atuação a agências físicas.
Já a Nouvelles Frontières é considerada a líder francesa do turismo e é conhecida por
sua distribuição multicanal, materializada por quase 800 agências físicas, pelo site, por leilões
no Iphone e pelo aplicativo de viagens no Ipad. A agência foi fundada em 1967 e é pioneira
na utilização de novas tecnologias para venda de viagens, tendo criado seu site em 1995 e
tendo sido a primeira mundialmente a lançar um aplicativo de informações, reservas e
pagamento de viagens no Ipad. Seu slogan é “todos os nossos bons planos de viagem e de
férias baratos” (“tous nos bons plans voyage et vacances pas cher”). Ambas as agências estão
inseridas no contexto das novas tecnologias, mas não abandonaram a edição de suas
brochuras. Acreditamos que isso aconteça porque elas desejam proporcionar comodidade a
seus clientes, organizando toda informação que eles precisam para viajar em um único
material. A brochura é importante também, pois nem todas as pessoas estão familiarizadas
com a Internet. Observando uma tendência atual no mundo, é possível que no futuro as
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agências continuem editando as revistas para vender seus pacotes de viagem, mas as
disponibilizem somente virtualmente, economizando, assim, a impressão do material – que é
feita em papel de boa qualidade e em diversas cores.
Buscando conhecer um pouco mais os sites em que selecionamos os textos autênticos,
temos primeiramente o Routard.com, cuja origem está nos guias impressos. O Guide du
Routard é uma coleção francesa de guias turísticos, focada nos mochileiros e vem na esteira
de guias americanos para esse mesmo público-alvo. O primeiro guia foi publicado por uma
pequena empresa de edição em 1973, mas, desde 1975 as edições são publicadas pela
Hachette Livre. A Routard hoje não possui apenas a coleção de guias turísticos, ela vende
também guias práticos de conversação, coleções musicais, aplicações para iPhone e iPad etc.
Em 1996, o Guide du Routard entrou na internet, mas o site atual (www.routard.com) foi
criado apenas em 2001. Algumas estatísticas apontam que em 2009 o site totalizava 2 milhões
de visitantes na França e 4,5 milhões de visitas no total. Para o Roudard, o site é também uma
forma de vender seus guias, apesar de que boa parte do conteúdo encontra-se disponível
online. Vale lembrar que muitas pessoas gostam de viajar tendo posse de um guia para
pesquisar informações durante suas viagens, por isso o site não exclui a venda do guia físico,
pelo contrário.
O portal L’internaute se considera uma revista online e possui diversos canais
temáticos (atualidade, dinheiro, mulheres, saúde etc.), com reportagens exclusivas, serviços
práticos, espaços contributivos e conteúdos enciclopédicos. De acordo com algumas
pesquisas, o site recebeu mais de 14 milhões de visitas em 2010 e faz parte dos sites mais
visitados na França. O portal foi criado em 2000 e é editado por uma sociedade francesa
independente, responsável também por outras revistas online.
Finalmente, a revista Détours en France foi criada em 1991 e é a única revista de
turismo consagrada às regiões da França. Ela possui uma vocação essencialmente prática com
sugestões de endereços para organizar suas viagens e para aproveitar as ideias de passeios.
Seu público-alvo é misto, mas com ênfase ao público feminino, das classes AB+, com alto
poder de comprar e com alto consumo. São 8 edições por ano e, apesar de focar nas regiões da
França, sua venda é realizada em diversos países do mundo. Cada edição vem acompanhada
de um mapa Michelin da região que foi tema da revista. A revista oferece também a
possibilidade de comprar as edições para o Ipad. A tiragem da revista é cerca de 110 mil
exemplares para cada edição e estatísticas demonstram que a revista possui cerca 850 mil
leitores.
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Em textos do gênero itinéraire de voyage, emissor e receptor não se encontram no
contexto físico: o leitor desconhece quem é o autor do texto e o escritor não sabe quem são as
pessoas que lerão seu texto. Imaginamos que os textos foram produzidos em um ambiente
profissional, como um escritório de trabalho, por exemplo. A recepção dos textos pode ser
feita em diferentes ambientes, como em casa, no trabalho etc. No caso das brochuras de
agências, o leitor poderá lê-las também nas agências de turismo que disponibilizam a
brochura. Para ler os textos disponibilizados na Internet, o receptor precisará ter posse de um
equipamento que acesse a Internet, como um computador, um notebook, um celular etc.,
diferentemente das revistas, que não necessitam de nenhum instrumento intermediário. As
revistas, no entanto, exigem que o receptor já as tenha retirado previamente em uma agência,
em uma loja ou em uma banca. Ou seja, elas não estarão disponíveis de imediato. Importante
mencionar que as brochuras da Nouvelles Frontières estão disponíveis também na internet, no
site da própria agência.
Essas constatações nos levam a imaginar qual a diferença entre procurar um itinerário
na Internet ou em uma revista e ir até a agência. Ou então, entre visitar os sites de guias e de
revistas de viagem e entre visitar os sites das agências. As principais características que
explicam essa diferença são, provavelmente, o tipo de viajante e a forma como ele deseja
organizar sua viagem. Ao utilizar as brochuras das agências – seja física ou virtual –, a pessoa
busca um pacote de viagem, com hotel, transporte aéreo, traslados etc. Por outro lado, as
pessoas que acessam os outros sites, provavelmente, organizarão sua viagem por conta
própria, selecionando ela mesma um hotel, uma companhia aérea, o numero de dias em cada
cidade etc. Na primeira opção, existe uma menor flexibilidade de escolha, pois os pacotes são
previamente montados e o turista deve escolher entre as opções apresentadas. Ao mesmo
tempo, existe uma maior segurança, pois a viagem será organizada com o suporte de uma
agência renomada e a orientação de pessoas treinadas. Existe também uma maior
comodidade, pois o viajante não precisa pesquisar vários itens separadamente, basta escolher
as opções que mais lhe agradam e tudo será fechado diretamente com a agência. Além disso,
algumas pessoas não se sentem confortáveis de pesquisar ou comprar na Internet. No caso da
brochura da agência, a pessoa pode ter acesso às informações de que precisa em um material
físico e ainda pode ter contato direto com os funcionários da agência, não precisando fechar
negócio com uma máquina.
Quando pensamos por que os textos desse gênero foram escritos, acreditamos que seja
para que o destinatário tenha posse de algumas informações sobre o seu destino e não fique
sem saber para onde ir ou o que fazer quando estiver viajando. Além disso, serve também
137

para retratar características, curiosidades e informações gerais sobre as cidades e países
abordados, apresentando as regiões de maneira detalhada, completa, interessante e atrativa
para que o leitor faça sua escolha. A ênfase é dada nas atividades turísticas e no lazer e não
em informações gerais (habitantes, clima, onde se hospedar etc.), justamente porque o texto
sugere ao leitor o que fazer enquanto estiver viajando. Apesar desse objetivo comum, é
preciso destacar que existem diferenças de objetivos dependendo do suporte em que
encontramos esse texto.
Para nós, o objetivo das brochuras de agências de turismo, ao mostrar aos destinatários
quais são as atrações de cada destino, é vender um de seus pacotes turísticos. Não é a
informação pela informação, mas a informação pela venda. Ou seja, o centro das brochuras
acaba não sendo os destinos em si. Os lugares são apenas um meio de fazer propaganda sobre
os pacotes da agência. Em outras palavras, a agência não está interessada em falar das belezas
de determinado lugar apenas para que o destinatário saiba disso, mas para que o destinatário
se interesse tanto em conhecer esse local a ponto de fechar um pacote com a agência.
Reforçando o que dissemos anteriormente, é por isso que as revistas possuem um tom
“marqueteiro”. Destinatários que desejem aprofundar seus conhecimentos sobre um
determinado local, dificilmente, utilizarão essas revistas, dado que as explicações são curtas e
muito espaço é utilizado para descrever os hotéis do grupo, os preços etc. As brochuras são
uma maneira de auxiliar as pessoas a escolherem sua próxima viagem, apresentando as
vantagens individuais de cada destino e de cada pacote oferecido. A brochura é bastante
autoexplicativa e reduz o tempo que as pessoas precisam passar na agência. Alguém vai até a
agência retirar a revista, pode lê-la quando e onde achar mais conveniente e depois voltará
para a agência já para fechar negócio, otimizando o tempo do viajante e dos funcionários.
Lembramos que a ação de ir até a agência pode ser substituída por visitar o site da agência.
Por outro lado, os sites de viagem e as revistas de viagem têm como principal objetivo
fidelizar seu leitor. No caso dos sites, percebemos que existe também a intenção de vender
pacotes turísticos e/ou guias e revistas de viagem impressos, no entanto, essa é uma finalidade
secundária. Essa diferença de objetivos será muito importante ao longo da elaboração do
modelo didático do gênero itinéraire de voyage. Como veremos em todos os níveis de análise,
quando variar a situação de produção (o objetivo, por exemplo), outras dimensões do texto
variarão também, ainda que os textos pertençam ao mesmo gênero.
As brochuras de agências e as revistas de viagem foram publicadas em 2011. A
maioria dos textos dos sites de viagem não possui data, mas todos estavam disponíveis no
momento em que este trabalho foi realizado. Os textos são escritos para que sejam lidos antes
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de o leitor realizar uma viagem ou enquanto ele realiza uma. Quando pensamos nos textos das
brochuras de agências, eles são produzidos para serem lidos sempre antes da viagem, pois
durante e após a viagem não seria mais possível vender pacotes turísticos, o objeto central
dessas brochuras. Já os textos dos sites e das revistas de viagem podem ser lidos antes ou
durante a viagem. Eles serão mais utilizados antes da viagem quando o leitor utilizá-los para
escolher o seu destino ou então quando o leitor for alguém que gosta de preparar
detalhadamente sua viagem (criando os itinerários que percorrerá) antes mesmo da viagem
começar. Por outro lado, eles poderão ser utilizados durante a viagem se o leitor for alguém
que gosta de decidir as atividades que irá fazer apenas quando já estiver viajando. Desse
modo, ele poderia ler os textos, por exemplo, quando acordasse para saber as atividades
turísticas que ele faria naquele dia.

2.4. Infraestrutura geral

Antes de iniciarmos a análise dos textos autênticos que selecionamos para a
elaboração do modelo didático do gênero textual itinéraire de voyage, acreditamos ser
interessante reproduzirmos aqui um desses textos para que o leitor consiga mais facilmente
compreeender as características que detalharemos a seguir. O texto a seguir foi retirado de
uma revista de turismo, chamada Détours en France e apresenta um itinerário a ser feito na
cidade de Paris.
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TRANSCRIÇÃO
L’ITINÉRAIRE DES PALAIS
Pour comprendre la grandeur des lieux, il faut prendre de la hauteur et considérer les deux axes
majeures qui se croisent au cœur de Paris. Voyez d’abord celui tracé par le jardin des Tuileries et les
Champs-Élysées, depuis le Louvre jusqu’à l’Arc de Triomphe. Puis observez de part et d’autre de la
Seine, l’Élysée axe, et la croisée des deux servit d’écrin aux Grand et Petit Palais.

Nous vous suggérons de vous offrir un plaisir royal et gratuit : sortez du métro très tôt un dimanche
matin de beau temps sur la place de la Concorde. Pas une voiture ni un bus, la perspective depuis les
hôtels de Crillon ou de la Marine est grandiose : la fontaine, l’obélisque, les colonnes et le fronton de
l’Assemblée nationale, la pointe dorée du dôme des Invalides, tout ça rien que pour vous. Dirigezvous ensuite vers les Champs-Élysées, traversez-les pour remonter les jardins par le côté gauche. Le
coup d’œil sur les crépis jaunes et les cariatides de chez Le Doyen, jaillissant des frondaisons, est
unique. Et tout de suite après, voici le Petit Palais.
On oublie trop souvent de regarder l’exterieur des deux palais comme ils le méritent. Une primière
perspective magnifique vous attend au moment où, logeant le Petit Palais paralèlement aux Champs
Élysées, le fronton du Grand Palais apparaît en arrière-plan. De l’autre côté de l’avenue WinstonChurchill, le Grand Palais dresse une façade imposante. Pour apprécier ses dimensions réelles, il faut
prendre du recul, le meilleur point de vue étant le pont Alexandre-III. Auparavant, prenez le temps de
détailler les fresques de mosaïques sous le péristyle et que les colonnes dissimulent en partie. Dans
une chromie et un graphisme typiques des années 1900, elles évoquent l’art à différentes époques et
civilisations. De l’autre côté de l’édifice, à l’entrée du Palais de la Découverte, une autre fresque
mérite le coup d’œil. D’un goût certes plus douteux, cet ensemble d’allégories évoque l’histoire de
France. On peut détester le décor du pont Alexandre-III, mais on s’accorde sur l’exploit technologique
qu’il représenta : réalisé d’une seule arche de cent sept mètres, il garde une voûte très aplatie afin de
ne pas cacher la perspective sur l’esplanade et l’hôtel des Invalides. C’est une fois franchi le pont,
depuis le quai d’Orsay donc, que la vue sur les verrières du Grand Palais est la plus impressionnante.
Vous passez devant l’Assemblée nationale et traversez le pont de la Concorde avant d’arriver au
niveau de la passerelle Solférino et au musée d’Orsay. Cette passerelle, très esthétique, donne
directement sur le jardin des Tuileries dont vous gagnez l’allée centrale. Tournez à droite pour
rejoindre le jardin du Carrousel et le Louvre. En vous retournant à intervalles réguliers, vous verrez se
dévoiler progressivement l’alignement parfait de l’Obélisque, de l’arc de Triomphe et de l’Arche de la
Défense.

Fonte: Détours en France, n° 156, Décembre 2011-Jan vier 2012, p. 68-69.

140

Quando iniciamos a análise do folhado textual, observamos que a maioria dos textos
possui um título, divide-se em parágrafos e inicia-se com um parágrafo introdutório sobre a
cidade, pais ou região. Esse parágrafo contém frases bastante positivas sobre o local para que
o leitor sinta-se estimulado a visitá-lo. Nos parágrafos seguintes ocorre uma descrição mais
detalhada sobre o destino e seus principais pontos turísticos. Os documentos são ricos em
fotos e imagens dos locais descritos63.
Nas brochuras de agências encontramos dois tipos diferentes de plano global. Um
primeiro tipo, que é inclusive o tipo encontrado com mais frequência, divide o itinerário
proposto por dia, isto é, indica em cada parágrafo as atividades que o turista fará naquele dia.
Esses textos possuem um título e um texto introdutório, no qual é sintetizado as principais
atrações daquele itinerário. Além disso, cada texto possui fotos da região, um mapa indicando
o itinerário a ser percorrido, o preço e algumas características e as vantagens daquele pacote
turístico. O segundo tipo de texto, encontrado menos frequentemente, divide-se em dois (uma
parte activités e outra parte excursions, sendo as primeiras atividades inclusas no pacote
turístico e as segundas atividades pagas separadamente). Nesses textos, cada parágrafo
representa um passeio turístico diferente e cada parágrafo possui um mini título. Além do
texto principal, esses textos possuem fotos e o preço do pacote. Pudemos observar que os
textos das brochuras referem-se a itinerários mais “macros”, no sentido que eles descrevem as
cidades e os pontos turísticos que serão visitadas pelo viajante de forma mais ampla. Nesses
casos, a descrição contempla os deslocamentos a serem feitos pelo viajante, mas são os
deslocamentos entre cidades diferentes.
Nos sites de viagem, os textos são, geralmente, contínuos e os parágrafos não
necessariamente falam de um único passeio. A maioria dos textos é composta de um título, de
um parágrafo introdutório, de uma imagem e de um texto principal. Importante mencionar
que os textos da Internet estão baseados na lógica dos hipertextos, por isso, em alguns textos
foi preciso clicar em algum link para poder ler a continuação. Nos textos dos sites de viagem
encontramos tanto itinerários “macros” quanto “micros”, ou seja, encontramos alguns textos
que descrevem o itinerário de forma geral e outros que o descrevem de forma mais detalhada,
explicando a rua que o viajante deve passar etc.
Na revista de viagem, cada itinerário possui 2 páginas, sendo que uma delas
geralmente é reservada para as fotos e imagens. Os textos possuem um título, um texto
introdutório, um texto principal, algumas imagens e legendas para as imagens. O layout do
63

Apesar dos textos do gênero itinéraire de voyage possuírem elementos multimodais, neste trabalho não
analisaremos esses elementos, limitando nossa análise ao texto verbal.
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texto não é sempre igual, mas podemos dizer que geralmente aparece primeiro o texto
introdutório, seguido do título e depois vem o texto principal, que é dividido em duas colunas.
No meio do texto principal aparece sempre uma frase em destaque; essa frase foi retirada do
próprio texto principal e aparece, portanto, duas vezes (uma vez no texto e outra em
destaque). O texto principal é inteiramente dedicado ao itinerário proposto. As fotos aparecem
geralmente concentradas em uma página e as legendas não ficam abaixo da sua respectiva
foto, eles ficam todas concentradas em uma pequena coluna. Observamos que os textos das
revistas de viagem são itinerários mais “micros”, pois eles descrevem as ruas que o viajante
deve percorrer para chegar aos sítios turísticos que são indicados pela revista.
Quanto aos tipos de discurso presentes nos textos, encontramos o discurso teórico,
também conhecido como expor autônomo, e o discurso interativo, também conhecido como
expor implicado. O discurso teórico possui ausência de marcas de referência aos participantes
da interação, presença do sujeito genérico e predomínio de frases declarativas; e é
principalmente utilizado quando o enunciador descreve a cidade/região. O discurso interativo,
por sua vez, apresenta marcas dos participantes da interação (“vous”, “nous”) e ocorre
quando o enunciador interage com o receptor (“Commencez donc votre visite”, “Vous y
découvrirez”). Apesar de o enunciador interagir com o destinatário, ele não coloca marcas de
si no texto, isto é, não fala na primeira pessoa do singular (em nenhum texto encontramos a
presença do “je”). Apesar disso, em diversos textos encontramos a presença do “nous” ou do
“on” com sentido de primeira pessoa do plural. Em alguns textos das revistas e dos sites de
viagem encontramos a palavra “ici” para indicar o lugar em que o viajante estaria no
itinerário. Embora pareça um elemento que indicaria onde o autor/enunciador se encontra
(“aqui”), ele não pode ser interpretado como um dêitico, pois sua posição é interpretada pelo
próprio texto e não pelo contexto de produção. Em outras palavras, o “ici” refere-se a um
determinado ponto do trajeto a ser percorrido no itinerário e que aparece no texto, sendo
apenas uma referência interna ao texto.
Quando pensamos no uso do discurso interativo, acreditamos que ele pode cumprir
dois papeis fundamentais no texto: i) aproximar o leitor do enunciador, aumentando a
confiança do primeiro no segundo e, consequentemente, ampliando a margem de
convencimento do enunciador. ii) transmitir ao destinatário uma ideia de projeto, ou seja, de
algo que ele realizará no futuro. Dessa forma, o local não faria parte apenas da descrição do
enunciador, mas também dos projetos futuros do leitor, que, em breve, estaria realizando,
pessoalmente, as atividades turísticas e os passeios no local em questão.
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A presença mais ou menos intensa de cada um desses dois tipos de discurso variou de
acordo com o suporte em que encontramos o texto e também variou entre textos do mesmo
suporte. Nas brochuras de agências, nos textos mais recorrentes (nos quais as atividades de
cada dia representavam um parágrafo) há uma prevalência do discurso teórico; enquanto que
no outro tipo de texto a prevalência é do discurso interativo. Nos textos encontrados nos sites
de viagem existe um maior equilíbrio entre os discursos teórico e interativo. Finalmente, nos
textos das revistas de viagem há uma predominância do discurso interativo, mas ainda assim é
bem forte a presença do discurso teórico.
A seguir apresentamos alguns exemplos do discurso interativo encontrado nos textos
autênticos que analisamos.

Vous découvrirez les superbes paysages de l’Alta Rocca et de Bavella et rencontrerez ses
habitants.
Texto 1, Brochura Nouvelles Frontières

C’est ici que vous trouverez les merveilles du terroir, mais nous vous conseillons de goûter
avant d’acheter.
Texto 5, Site Routard

Reproduzimos também exemplos do discurso teórico que encontramos nos textos
analisados.

Le Danemark s’enorgueillit d’avoir l’une des plus vieilles monarchies du monde. La famille
royale possède toujours une résidence en centre-ville.
Texto 6, Site Routard

Jouxtant les pelouses, le jardin Shakespeare est l’œuvre d’une association londonienne, qui y
a créé un théâtre de verdure où se jouent en plein air les pièces du dramaturge.
Texto 6, Revista Détours en France

Com relação às sequências, predominam as injuntivas e as descritivas, justamente pelo
próprio objetivo do texto, que é, essencialmente, descrever o local, os passeios e as atividades
turísticas que o leitor poderá realizar em sua viagem. A sequência injuntiva aparece bastante,
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pois um texto do gênero itinéraire de voyage sugere as ações que o leitor deve fazer para que
conheça os lugares mais interessantes de uma determinada cidade ou região. Além disso, a
sequência descritiva também é bastante encontrada no texto, pois o enunciador se preocupa
em descrever a cidade em questão e também as atividades turísticas que ele sugere que o
leitor faça. No caso deste último tipo de sequência, é importante destacar que nem todas as
fases de uma sequência descritiva prototípica foram encontradas nos textos analisados.
Conforme explica Bronckart (1999 [1997]), a sequência descritiva é composta de fases que
não se organizam em uma ordem linear obrigatória, mas se combinam e se encaixam em uma
ordem hierárquica ou vertical. Em sua forma prototípica, essa sequência comporta três fases
principais: a fase de ancoragem, em que o tema da descrição é assinalado; a fase de
aspectualização, em que diversos aspectos do tematítulo são enumerados, decompondo o tema
em partes, às quais são atribuídas propriedades (que podem estas se tornarem um subtema,
que também se decompõe em partes e assim por diante); e a fase de relacionamento, em que
os elementos descritos são assimilados a outros por meio de operações de caráter comparativo
ou metafórico. Nos textos que analisamos, encontramos a fase de ancoragem, geralmente, no
próprio título ou no texto introdutório e também encontramos a fase de aspectualização.
Outras fases de ancoragem e de aspectualização foram encontradas ao longo do texto,
conforme as partes se tornavam subtemas e eram decompostas em outras partes. Contudo, não
encontramos nesses textos a fase de relacionamento que seria também característica da
sequência descritiva.
Ainda com relação às sequências, encontramos nos textos um efeito argumentativo
que poderia ser característico da sequência argumentativa. Os autores dos textos argumentam
em favor da cidade/região que estão descrevendo e em favor das atrações turísticas que
sugerem que o leitor faça. Existe, portanto, a presença de dois efeitos argumentativos: um em
prol da cidade/região (convencer o leitor de que vale a pena viajar para aquela cidade/região)
e outro em prol das atividades turísticas sugeridas (convencer o leitor de que aqueles passeios
são interessantes). Esse segundo efeito argumentativo é especialmente importante para as
agências de viagem, pois para elas é essencial convencer o leitor de que aquele pacote
turístico é atrativo, mas tão atrativo que o leitor deve pagar por ele. Esse efeito argumentativo
é realizado por uma série de procedimentos, dos quais fazem parte as sequências descritivas,
as fotos etc. Apesar de ser possível perceber esse efeito argumentativo em todos os textos, em
nenhum deles encontramos a presença do contra-argumento, que é característico da sequência
argumentativa, o que nos faz pensar que nesses textos existe um efeito argumentativo, mas
não uma sequência argumentativa.
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2.5. Coerência temática

No segundo nível de análise do folhado textual, temos os mecanismos que dão
coerência temática ao texto e que envolvem a conexão, a coesão verbal e a coesão nominal.
Com relação à conexão, não encontramos muitos elementos conectivos comumente usados.
Os conectivos que foram encontrados mais frequentemente são: “après”, “ensuite”,
“durant”, “enfin”. Eles servem para indicar as etapas dos passeios e das excursões que serão
realizadas pelos viajantes, por isso são esperados nesse gênero textual. Nas brochuras de
agências, a ocorrência desses conectores foi mais intensa do que nos outros suportes. Em
todos os textos, a maioria das frases é curta, o que pode ser justificado pelo predomínio de
frases declarativas.

A conexão é dada, principalmente, por justaposição de conteúdos

temáticos, que são organizados de forma cronológica, sem marcas de conectivos comumente
usados para a transição entre tipos de discurso e entre fases de uma sequência.
Quanto à coesão verbal, percebemos diferenças entre os textos dos diferentes dos
suportes e, inclusive, entre textos do mesmo suporte. Nos textos mais recorrentes das
brochuras de agências (nos quais as atividades de cada dia representavam um parágrafo) há
uma forte presença de nominalizações, como “départ”, “arrivée”, “visite”, “découverte”,
“transfert”, “promenade”, “retour”, “arrêt” etc., o que faz com que esses textos tenham
uma alta densidade nominal. Outros tempos verbais que encontramos nesses textos, mas em
menor intensidade, foram o présent e o futur simple do indicatif e o modo verbal impératif. Já
nos textos que são menos recorrentes nas brochuras de agência, existe a presença de
nominalizações também, mas o predomínio é de verbos conjugados no futur simple, como
“vous déjeunerez”, “vous vous trouverez”, “il vous présentera”, “vous partagerez” etc.
Interessante observar que as diferentes escolhas verbais geram mudanças em outros
aspectos do texto. Como vimos anteriormente, os textos mais recorrentes nas brochuras são
aqueles que usam de forma mais intensa o discurso teórico e as nominalizações. Isso porque
no momento em que as ações são nominalizadas, não é preciso lhes atribuir um sujeito. Por
outro lado, os textos menos recorrentes das brochuras usam mais frequentemente o discurso
interativo e o futur simple. Ao usar esse tempo verbal, o enunciador precisa atribuir um
sujeito àquela ação; e o sujeito é, obviamente, o leitor daquele texto (“vous”), pois é ele quem
realizará aquelas atividades e aqueles passeios descritos no texto. Desse modo, o discurso fica
naturalmente interativo.
Nos sites de viagem há uma predominância dos verbos conjugados no présent de
l’indicatif, como “elles sont”, “la solution consiste”, “la famille royale possède”, “le palais
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est ouvert”, “il s’agit”, “Bruxelles abrite” etc. Em segundo lugar, tivemos a ocorrência de
verbos no impératif: “ne manquez pas”, “fermez les yeux”, “goûtez”, n’hesitez pas”,
“commencez votre visite”, “prenez” etc. O futur simple não foi encontrado nos textos do site
Routard, mas apareceu de forma razoavelmente significativa nos textos do site L’internaute.
Por exemplo, “ils vous donneront”, “vous pourrez contempler”, “vous vous retrouverez face
au palais”, “vous découvrirez”, “les curiosités feront” etc. Também encontramos a presença
de nominalizações, mas em bem menor intensidade do que nas brochuras de agências.
Nos textos das revistas de viagem, assim como nos textos dos sites, há uma
prevalência dos verbos conjugados no présent de l’indicatif e uma forte presença dos verbos
no impératif. Um dos textos possui diversos verbos no futur simple (“vous arriverez”, “vous
traverserez” etc.), mas nos outros esse tempo verbal aparece de maneira bem mais pontual.
Analisando principalmente os textos das revistas de viagem no que se refere aos mecanismos
de coesão verbal, não pudemos identificar a diferença de uso do impératif e do futur simple.
Apesar de o impératif ser mais recorrente nesses textos, eles são empregados de forma
similar: para indicar a ação que o leitor deve fazer. Para tentar exemplificar esse aspecto,
reproduzimos abaixo alguns trechos dos textos.

Suivez-la jusqu’au carrefour des Cinq-Routes, où vous prendrez la première allée à droite
(balisage jaune et rouge), jusqu’à vous trouver en vue d’une zone de stationnement pour
camions.
Texto 8, Site L’Internaute

Descendez jusqu’à la rue des Martyrs, que vous traverserez pour trouver la rue d’Orsel.

Texto 9, Revista Détours en France

Nesses dois trechos, o autor começou a frase utilizando o impératif e em seguida
utilizou o futur simple. Nos dois casos ele poderia ter continuado com o impératif: “suivezla... et prenez la première...”; “descendez... et traversez...”. Não fica claro para nós por que
ele preferiu o futur simple dado que o impératif poderia ter sido mantido sem perda de coesão
ou de conteúdo. Talvez a intenção seja iniciar com um imperativo e, logo depois, colocar um
futuro para inserir o leitor rapidamente no contexto, como se ele estivesse realmente
realizando a ação.
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Outro aspecto que nos parece pertinente de ser comentado é que em todos os textos
encontramos vários verbos no infinitif, geralmente formando locuções verbais, seja no présent
e/ou no futur simple de l’indicatif ou até mesmo no impératif. Alguns exemplos são : “mérite
d’être”, “nous vous conseillons de goûter”, “on sait vivre”,“on ne peut échapper” ; “vous
apprendrez à préparer”, “il vous fera découvrir”, “vous pourrez admirer” ; “n’hésitez pas a
vous détendre” ; “prenez à droite pour vous rendre”. Em todos os textos, ocorre forte
presença também de particípios (“présentés”, “organisée”, préparé, “consacrée”, “située”,
“bordée”, ”réservés”, ”installée”). Além disso, quase todos os textos apresentaram outros
tempos/modos verbais, mas que foram muito pontuais e que acabamos não mencionando.
Entre esses verbos, vale a pena citar os tempos do passado (passé composé, passé simple et
imparfait), que tiveram uma recorrência significativa nos textos dos sites e das revistas de
viagem para contar algo histórico sobre a cidade, o país ou sobre determinada atração
turística. Em resumo, o gênero itinéraire de voyage é muito heterogêneo no que se refere à
coesão verbal.
Para encerrar nossa análise referente aos mecanismos que corroboram para a coerência
temática do texto, falaremos agora sobre os elementos de coesão nominal. Em todos os textos
encontramos uma alta densidade nominal. Em alguns textos das brochuras de agência essa
alta densidade foi ainda maior, conforme mencionamos anteriormente. Os textos utilizam
referências sobre a cidade como elementos anafóricos para evitar a repetição do seu nome
(“île de la Beauté”, “cette île”, “la capitale du royaume de la Belgique”, “la capitale de la
BD” etc.). Em todos os textos encontramos muitos adjetivos e muitas palavras ligadas ao
léxico de viagem. Conforme detalharemos mais adiante, as escolhas lexicais demonstram um
posicionamento do enunciador, que deseja convencer o leitor por meio de adjetivos
qualificativos positivos e substantivos que têm a função de enaltecer o local que ele descreve.

2.6. Coerência pragmática

Para encerrar nossa análise dos textos autênticos, falaremos agora sobre os
mecanismos que dão coerência pragmática ao texto. Com relação às vozes, encontramos nos
textos somente a voz do enunciador. Importante destacar que os enunciadores assumem
papeis diferentes segundo os locais sobre os quais estão escrevendo e segundo seus
destinatários. Como mencionamos anteriormente, quando analisamos o contexto de produção
dos textos, vimos que alguns suportes possuem um público-alvo mais específico. A impressão
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que temos é que o enunciador se adapta a esse destinatário, pois quer produzir um efeito de
persuasão, de convencimento. Nesse sentido, o enunciador falará para um turista ávido de
aventuras e exotismo, em algumas viagens; para um turista que quer história, em outras
viagens e assim sucessivamente. Para isso, o enunciador deixa entrever a voz do europeu
(dado que os textos foram produzidos para um público europeu), que considera determinadas
coisas como exóticas, como relevantes etc. Enfim, o enunciador deixa entrever outras vozes
dependendo do contexto (a voz do europeu aventureiro, a voz do europeu que gosta de artes e
assim por diante). E o que percebemos é que todos os conteúdos temáticos mobilizados e
todas as modalizações escolhidas dependem dessa posição enunciativa assumida pelo
enunciador.
Ainda com relação a esse aspecto, notamos que existe uma assimetria dos respectivos
conhecimentos dos dois atores (enunciador e destinatário) que encontramos reunidos nessa
troca comunicativa: um, por definição, representa um “especialista”; o outro se apresenta
como alguém disposto a aprender alguma coisa. O enunciador, por meio do seu discurso,
tende a reduzir a assimetria inicial de conhecimentos. Ao longo de sua ação de linguagem,
este leva em conta o destinatário, o que ele imagina que ele já saiba, suas expectativas, seu
interesse (mais uma vez levando em consideração as representações que o enunciador tem de
seu destinatário).
Uma última observação com relação às vozes é que, nos textos das agências,
encontramos de forma pontual a presença da voz do estrangeiro ("Sputinu", "Braai",
"Mezquita"), que aparece geralmente entre aspas e que serve para apresentar o nome de um
lugar turístico, de um alimento típico etc. como ele aparece em seu contexto social, dando ao
leitor um gostinho da cultura estrangeira.
Quanto às modalizações, encontramos com bastante frequência modalizações
apreciativas, a julgar pelas palavras escolhidas para caracterizar os lugares descritos
(“émerveillement total et assuré”, “souvernirs inoubliables”, “un véritable chef d’oeuvre
architectural”,“le magnifique petit village”,“grande réputation”, “lieu incontournable”, “une
vraie image de carte postale”, “destination week-end privilégiée”, “c’est sublime”, “c’est le
nirvana”, “coup de coeur à l’unanimité”, “une expérience três enrichissante”), inclusive o
uso dos verbos amar, admirar, apreciar (aimer, admirer, apprécier). A própria escolha lexical
dos verbos e dos substantivos denota o intuito de enaltecer o local. Com essas modalizações o
enunciador faz uma avaliação das cidades/regiões com base no mundo subjetivo, ou seja, com
base naquilo que ele acredita ser interessante, inesquecível, maravilhoso etc. As modalizações
deônticas do tipo “il faut” foram encontradas apenas em dois textos das revistas de viagem e
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apareceram apenas uma ou duas vezes no texto, de modo que não podemos considerar esse
tipo de modalização como característico do gênero itinéraire de voyage. Outras modalizações
também não foram encontradas em quantidade significativa.
Apesar de observarmos um posicionamento enunciativo nos textos do gênero
itinéraire de voyage, é interessante reforçarmos que o autor não se coloca diretamente no
texto, isto é, ele não utiliza em nenhum momento e em nenhum texto o pronome “je”. Quando
ele usa verbos apreciativos o pronome que é o sujeito desse verbo é o “vous”, de modo que o
enunciador se posiciona dizendo que o leitor apreciará aquela atividade turística, mas não
dizendo que ele (autor) ama.

2.7. Quadro síntese

Podemos resumir as informações levantadas sobre o modelo didático no quadro
abaixo.

Quadro 12 - O modelo didático do gênero itinéraire de voyage
CONTEXTO DE PRODUÇÃO

Enunciador
(Quem escreveu?)

Destinatário
(Para quem?)

Lugar social
(Onde?)

Repórteres especializados ou viajantes que conhecem profundamente o destino
sobre o qual se está falando. A maioria dos textos não é assinada. Existe um
macro enunciador que é a revista, a agência ou o site. Essas empresas tentam
criar uma persona (por exemplo, o Roudard é o mochileiro aventureiro). Essa
persona influenciará as escolhas dos conteúdos temáticos.
Para qualquer pessoa que queira viajar ou queira conhecer mais sobre um
determinado país ou uma determinada cidade. Pode ser alguém com uma
viagem já agendada ou pode ser também alguém que pretende viajar, mas
ainda não sabe para onde e se baseia nos textos para escolher seu destino.
Assim como cada empresa possui uma persona, cada uma delas também visa
a um destinatário mais específico (exemplos: a revista Nouvelles Frontières
L’aventure e o Roudard falam para uma pessoa aventureira, enquanto que as
revistas Nouvelles Frontières Hôtels Club e Marmara possuem como
destinatário principalmente as famílias).
A) Brochuras e sites de agências de viagem.
Os textos analisados foram produzidos nas seções: Activités et Excursions
(revista Nouvelles Frontières Hôtels Clubs); Itinéraire Indicatif (revista Nouvelles
Frontières L’aventure); Circuit Découverte (revista Marmara); Combiné (revista
Marmara);
B) Sites da Internet sobre viagem.
Os textos analisados foram produzidos nas seções: Idées Week-end (site do
Routard); Reportages (site do Routard); Guide de Voyage – Monuments (site
L’internaute); Guide de Voyage – Itinéraire (site L’internaute);
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C) Revistas de viagem.
Os textos analisados foram produzidos na seção itinéraires da revista Détours
en France.

Objetivo
(Por quê?)

Para que o destinatário tenha posse de algumas informações sobre o seu
destino e não fique sem saber para onde ir ou o que fazer quando estiver
viajando. Além disso, serve também para retratar características, curiosidades e
informações gerais sobre as cidades e países abordados, apresentando as
regiões de maneira detalhada, completa, interessante e atrativa para que o
leitor faça sua escolha . Ênfase em atividades/lazer e não em informações
gerais, justamente porque o texto sugere ao leitor o que fazer enquanto estiver
viajando. Apesar desse objetivo comum, é preciso destacar que:
A) O objetivo das brochuras e dos sites de agências de viagem, ao mostrar aos
destinatários quais são as atrações de cada destino, é vender um de seus
pacotes turísticos. Ou seja, os lugares são apenas um meio de fazer
propaganda sobre os pacotes da agência.
B e C) Por outro lado, o principal objetivo dos sites de viagem e das revistas de
viagem é fidelizar o leitor.

Quando?

As brochuras de agências e as revistas de viagem foram publicadas em 2011.
A maioria dos textos dos sites de viagem não possui data, mas todos estavam
disponíveis no momento em que este trabalho foi realizado. Os textos são
escritos para que sejam lidos antes de o leitor realizar uma viagem ou enquanto
ele realiza uma.

INFRAESTRUTURA GERAL
Título; texto introdutório; parágrafos; imagens.
A maioria dos textos inicia-se com um parágrafo introdutório sobre a cidade,
país ou região. Esse parágrafo contém frases bastante positivas sobre o local
para que o leitor sinta-se estimulado a visitá-lo. Nos parágrafos seguintes
ocorre uma descrição mais detalhada sobre o destino e seus principais pontos
turísticos. Não há um plano idêntico em todos os textos.
Plano global dos
conteúdos temáticos
e Layout

A) No caso das brochuras de agências, cada parágrafo representa as
atividades de um dia da viagem ou cada parágrafo representa um passeio
turístico diferente. Os textos apresentam o preço e as vantagens daquele
pacote.
B) Nos sites de viagem, os textos são, geralmente, contínuos e os parágrafos
não necessariamente falam de um único passeio. Presença de hipertextos.
C) Nas revistas de viagem, aparece geralmente primeiro o texto introdutório,
seguido do título e depois vem o texto principal, que é dividido em duas
colunas.

Tipos de Discurso

Sequências

Discurso teórico (expor autônomo); Discurso interativo (expor implicado): o
enunciador interage com o receptor ("Commencez donc votre visite", " Vous y
découvrirez") para aproximar o leitor do enunciador e para dar a ideia de
projeto. Apesar de o enunciador interagir com o destinatário, ele não fala em
primeira pessoa e não identifica o local em que se encontra.
As sequências descritiva (descrição da cidade, das atividades, excursões etc.)
e injuntiva (descrição de ações) são as predominantes. Podemos encontrar
também um efeito argumentativo da sequência descritiva ao ressaltar os pontos
fortes do local (não chega a ser a sequência argumentativa, pois não tem o
contra-argumento). Ou seja, neste tipo de texto, geralmente, só se fala
favoralmente ao local escolhido e ao pacote da agência, caso ele exista.
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COERÊNCIA TEMATICA

Conexão

Não encontramos muitos elementos de conexão normalmente utilizados para a
transição entre os tipos de discurso e as fases de uma sequência. Os
conectores mais frequentes são: «ensuite», «après», «pendant», «puis» e
servem para indicar as etapas de atividades e de excursões que serão feitas
pelos viajantes. As outras conexões são dadas por justaposição de conteúdos.

Coesão nominal

Alta densidade nominal. São utilizados referências sobre a cidade para evitar a
repetição do seu nome (“île de la Beauté”, “cette île”, “la capitale du royaume de
la Belgique”, “la capitale de la BD” etc.); muitos adjetivos; léxico de viagem;
nominalizações. As escolhas lexicais demonstram um posicionamento do
enunciador, que deseja convencer o leitor por meio de adjetivos qualificativos
positivos e substantivos que têm a função de enaltecer o local.
Bastante heterogeneidade. Destaque para o présent e o futur simple do
indicativo, o impératif e as nominalisations.

Coesão verbal

A) Nominalisation e Futur simple presentes nas brochuras de agências. O futur
é especialmente importante para transmitir ao destinatário uma ideia de projeto
B e C) Os verbos aparecem geralmente no présent, utilizados para falar sobre
as características da região, como ela é. Há também o uso do impératif para
indicar o que o turista deve fazer ou onde ele deve ir. Algumas frases são
escritas no passado para contar algo histórico sobre a cidade ou país.

COERÊNCIA PRAGMATICA

Vozes

Encontramos a voz do autor. Os enunciados traduzem papéis diferentes
assumidos pelo enunciador de acordo com o local sobre o qual se escreve e de
acordo com os destinatários almejados. Parece que a declaração se adapta ao
destinatário porque o enunciador quer produzir um efeito de persuasão. Sendo
assim, o enunciador pode assumir a voz de alguém que gosta de aventuras, de
alguém que gosta de história e assim por diante, buscando uma aproximação
com o destinatário.
A) Nos textos das agências encontramos também a presença da voz do
estrangeiro ("Sputinu", "Braai", "Mezquita"), que aparece geralmente entre
aspas e serve para dar ao leitor um gostinho da cultura estrangeira.

Modalizações

Apreciativas. Encontramos muitos substantivos e adjetivos para exaltar a
cidade (« grande réputation », « lieu incontournable », « une vraie image de
carte postale», « destination week-end privilégiée ») e também a utilização de
verbos amar e admirar (« aimerez », « admirerez »). A própria escolha lexical
dos verbos e substantivos denota o intuito de enaltecer o local.

3. O texto no livro Alter Ego 1
Depois de termos analisado os textos autênticos do gênero itinéraire de voyage, é
importante conhecermos também o texto que foi utilizado como referência no manual Alter
Ego 1. No livro, o texto escolhido faz parte da unidade 6, intitulada “Voyages, voyages”,
lição 3, chamada “Bruxelles”, cuja temática sociocultural são atividades culturais em
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Bruxelas, capital europeia. O documento de partida na primeira parte da lição 3 chama-se
“programme de visite” e ocupa quase uma página inteira. Porém, ao observar o texto, não
conseguimos saber todas as informações referentes ao contexto de produção do texto, por
exemplo, não é possível saber de qual suporte esse texto faz parte. No canto superior direito
do texto encontramos a palavra “Tourisme”, o que nos faz pensar que esse texto está em
algum suporte que não fala apenas de viagem. Isso excluiria as brochuras de agências, as
revistas de turismo e sites que falem apenas de viagem. Restaria a opção de sites que falem
sobre diversos temas (como o L’internaute) e de jornais, que também costumam ter diversas
seções distintas, podendo ser turismo uma delas. O texto parece dar a impressão de que é
produzido provavelmente por alguém com um vasto conhecimento sobre Bruxelas, a cidade
tema do texto. No entanto, como não se trata de um texto autêntico, não sabemos em qual
lugar social esse texto circula e, portanto, inferimos que o enunciador do texto é o próprio
material didático. Em outras palavras, a constatação da não autenticidade do texto mostra que
o enunciador é o autor do livro didático. Da mesma forma, o destinatário pretendido pelo
texto simulado é qualquer pessoa que goste de viajar ou que vá viajar para Bruxelas e queira
saber o que pode conhecer na cidade. Entretanto, ao constatar que o texto não é autêntico,
sabemos que o destinatário do texto é, no fundo, o aluno de francês. Em alguns momentos o
texto destaca um tipo de viajante específico (“Les fans de bande dessinée”, “Les amateurs de
voitures anciennes”), porém as sugestões de atividades turísticas são muito diversas (museus
de artes, prédios com bela arquitetura, exposição de carros, de tecnologia etc.), o que acaba
por incluir quase todos os viajantes. No começo do texto encontramos uma referência sobre a
localização de Bruxelas, dizendo que ela fica a apenas 1h30 de Paris pelo trem. Com base
nessa informação, acreditamos que o texto tenha sido escrito para franceses que moram perto
da capital Paris. O principal objetivo do texto nos parece ser propor sugestões de atividades
turísticas que o leitor pode fazer quando viaja para Bruxelas. Não existe nenhuma referência
de pacotes turísticos ou de preços. O texto não é assinado e também não é datado.
O texto possui um título “Week-end à...”, que, quando observamos pela primeira vez
parece, mais o título de uma seção, ou seja, periodicamente teria a sugestão de um local a ser
visitado durante um final de semana e, nessa edição, a cidade era Bruxelas. Depois desse
título vem um pequeno texto introdutório que diz que, graças a sua proximidade de Paris,
Bruxelas é a destinação ideal para um final de semana. Em seguida, aparece um subtítulo “A
voir absolument” e começam as sugestões de passeios. Parece haver uma tentativa de dividir
os parágrafos de acordo com o tipo de atividade turística que é sugerido (pontos mais
conhecidos, museu, compras etc.). Alguns parágrafos são bem curtos, compostos às vezes de
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uma única frase. Junto ao texto aparecem diversas imagens de pontos turísticos de Bruxelas.
Quanto aos tipos de discurso, observamos uma forte presença do discurso interativo (dêitico
de pessoa – “vous”) e, em segundo lugar, do discurso teórico.
Antes de passarmos ao próximo elemento do folhado textual, vale a pena fazermos
alguns comentários sobre a enunciação no texto do livro didático. Algo que nos chamou
atenção é que o autor alterna os pronomes (vous, ils, elle) no texto a fim de diversificar a
conjugação dos verbos para poder ensinar as diferentes terminações do futur simple. Isso
parece bastante artificial e demonstra que o texto foi criado para fins didáticos. Outro
problema decorrente dessa alternância de pronome é que o enunciador ora cria uma
identificação com o leitor (falando “vous”), ora apaga essa identificação, realmente destoando
dos textos encontrados nas práticas sociais. O trecho em que esse aspecto é facilmente
observável é quando o autor do texto escreve “Les fans de bande dessinée, eux, visiteront le
Centre belge de la BD.”, ao invés de ter mantido sua identificação com o leitor (característica
dos textos desse gênero) e escrito algo como, por exemplo, “Si vous êtes fans de bande
dessinée, visitez le Centre belge de la BD” ou “Si vous êtes fans de bande dessinée, vous
visiterez le Centre belge de la BD”.
O texto não apresenta muitos conectores, a conexão é feita principalmente por
justaposição de conteúdos. Analisando a coesão verbal, a grande maioria dos verbos do texto
está no futur simple. Fora isso, existem alguns verbos no présent de l’indicatif, um no passé
composé e um no présent continu. Encontramos no texto uma forte presença de adjetivos, os
quais enaltecem os pontos turísticos de Bruxelas e contribuem para as modalizações
apreciativas. No texto encontramos apenas a voz do autor, e, após as reflexões que
apresentamos, a voz do autor do livro didático.
Em síntese, as principais diferenças que encontramos entre os textos autênticos e o
texto do manual didático referem-se aos elementos do contexto em que o texto é produzido e
aos mecanismos de enunciação, conforme ilustramos a seguir.
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Quadro 13 – As diferenças entre os textos autênticos e o texto do livro Alter Ego

TEXTO DO LIVRO ALTER EGO

TEXTOS AUTÊNTICOS

Nome do texto

Programme de visite

Esse nome não foi encontrado em nenhum
suporte pesquisado

Lugar social em
que o texto circula

Desconhecido

Revistas e sites de viagem, brochuras de
agências de viagem

Enunciador

É possível inferir que é o próprio livro didático

Geralmente são jornalistas ou repórteres
especializados que trabalham para uma
empresa (macroenunciador)

Destinatário

Simulação de que seja alguém que deseje
viajar para Bruxelas, mas no fundo se percebe
que é o aluno de francês

Alguém que deseje viajar ou conhecer mais
sobre aquele destino

Objetivo

Propor sugestões de atividades turísticas que o
leitor pode fazer quando viaja para Bruxelas

Semelhante, mas podendo se aplicar a outros
destinos também

Conexão

Não apresenta conectores

Encontramos conectores como «ensuite»,
«après», «pendant», «puis»

Mecanismos de
enunciação

Alterna os pronomes (vous, ils, elle) no texto a
fim de diversificar a conjugação dos verbos
para poder ensinar as diferentes terminações
do futur simple aos alunos. Isso faz com que o
enunciador ora crie uma identificação com o
leitor e ora apague essa identificação

Sempre interage com o leitor por meio do
pronome vous

Vozes

Além da voz do autor do texto encontramos
também a voz do autor do livro didático

Encontramos apenas a voz do autor do texto

4. A sequência didática elaborada
Nesta seção, propomos uma sequência didática que leva em conta a abordagem dos
gêneros textuais e a perspectiva acional no momento de sua elaboração, buscando unir essas
duas perspectivas em um único material. A partir da análise dos textos autênticos do gênero
itinéraire de voyage e de uma síntese de suas principais características, podemos pensar nas
atividades que podem ser elaboradas para trabalhar esse gênero em sala de aula. Para isso,
precisamos refletir sobre algumas questões didáticas, como: O que se deve ensinar? Algumas
coisas podem ser deixadas de lado? Será que, com tantos aspectos levantados, não corremos o
risco de criar uma sequência muito longa, praticamente interminável? Em nossa SD, optamos
por tentar contemplar atividades sobre vários elementos (enunciador, destinatário, coesão
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verbal, plano global, modalizações etc.) característicos do gêneros que escolhemos. Não
necessariamente essa é a melhor estratégia a ser adotada, mas foi a estratégia que seguimos e
reflexões a esse respeito serão feitas no último capítulo desta dissertação.
Esse gênero (assim como outros gêneros) pode ser um instrumento para adquirir e
construir conhecimentos e pode auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas capacidades de
linguagem. O desenvolvimento das capacidades de linguagem dos alunos, essencial para que
os alunos consigam agir em língua estrangeira para além da situação de agir social que é o
foco da sequência, é o objetivo principal da sequência didática que desenvolvemos. Fora isso,
temos como alvos secundários alguns objetivos gramaticais, lexicais e fonéticos, pois o
trabalho sobre qualquer gênero deve fornecer aos alunos um conhecimento sobre as formas
que permitem construir as operações linguísticas específicas a esse gênero textual.
Ademais, sabemos que o trabalho com a língua aborda compreensão e produção
escrita e oral, de forma a capacitar o aluno a agir com a linguagem em diferentes situações de
comunicação. Por isso, apesar do gênero que escolhemos ser um gênero escrito, ao longo da
nossa SD, buscamos criar momentos para que o aluno pudesse trabalhar suas habilidades
orais, além de suas habilidades escritas. No material proposto, não apresentamos indicações
quanto ao tempo a ser consagrado às diferentes atividades, cabendo à monitora-professora
efetuar as escolhas da maneira que achasse mais adequada.
Para nossa SD, usamos dois textos autênticos64 e queríamos que eles fossem de
suportes diferentes, pois gostaríamos de mostrar aos alunos que esse gênero é encontrado em
diferentes suportes. Escolhemos um das brochuras de agências (Nouvelles Frontières) e outro
dos sites de viagem (Routard.com). Entre os textos dos sites, escolhemos um que possui
sugestões de atividades turísticas ligadas a diferentes áreas (esporte, gastronomia etc.). Entre
os textos das brochuras, escolhemos um que não é o tipo de texto que mais se encontra nas
brochuras65. O motivo que nos levou a fazer essa escolha merece ser detalhado com um pouco
mais de atenção. Como explicamos no capítulo de metodologia, na primeira aplicação que
fizemos, a nossa SD substituiu a sequência do livro em um turma de nível 2. Um dos
objetivos daquela lição do livro Alter Ego 1 era o futur simple e nós não podíamos
negligenciar esse conteúdo, dado que a aplicação da nossa SD foi feita em uma das últimas
aulas do semestre (seguindo a ordem do livro) e dado que os alunos precisariam sair do nível
64

Usamos dois, pois sabíamos que o tempo para aplicação da SD não seria muito longo. Após analisar as
produções dos alunos pensamos que talvez tivesse sido interessante utilizar mais textos. Essa e outras reflexões
serão melhores trabalhadas no último capítulo desta dissertação.
65
Os diferentes tipos de texto do gênero itinéraire de voyage foram abordados na seção anterior, quando
elaboramos o modelo didático desse gênero.
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2 conhecendo o futur simple. Por esse motivo escolhemos para nossa SD um texto que fosse
mais recheado desse tempo verbal66.
Temos consciência de que a produção de um itinerário de viagem exige,
primeiramente, que se faça um levantamento das informações disponíveis sobre uma
determinada cidade/região, uma triagem dessas, uma reorganização dos elementos retidos e,
finalmente, uma hierarquização desses, diferenciando elementos principais dos secundários, a
fim de garantir uma progressão temática clara e coerente. A pesquisa de elementos pertinentes
num texto fonte, sua hierarquização e sua organização poderiam ter sido objeto de atividades
individuais ou em grupo. Porém, como o tempo que tínhamos para a aplicação da SD era
escasso, acabamos não trabalhando esse aspecto em nossa SD. Desse modo, no momento da
produção textual, os alunos tinham que recorrer aos seus conhecimentos prévios sobre uma
determinada cidade/região ou um país.
Falemos então mais especificamente sobre a nossa SD e as atividades que a compõe.
A temática sociocultural que perpassa toda nossa SD é a ilha de Córsega, região francesa
situada no mar Mediterrâneo. As diferentes etapas da na nossa SD foram:
•

Discussão sobre o interesse dos alunos por viagens e sobre o tipo de preparação que
eles fazem antes de viajar.

•

Identificação da região a ser estudada (La Corse) e discussão visando a trazer o
conhecimento prévio dos alunos sobre o tema.

•

Música sobre a cidade de Ajaccio e reflexão sobre diferentes tipos de pronúncia.

•

Antes de ler o texto, levantamento de hipóteses sobre seu contexto de produção.

•

Leitura de um texto retirado de uma brochura de uma agência de viagem e verificação
das hipóteses levantadas anteriormente.

•

Análise do texto e identificação do seu plano global e dos conectores utilizados para
melhor organizar o texto

•

Interação em pequenos grupos para explicar os lugares que têm mais interesse de
visitar nessa região.

•

Análise do texto e identificação dos seus mecanismos de coesão verbal; trabalho sobre
o futur simple.

•

Produções textuais orais e escritas relacionadas ao viajar para praticar o uso do futur
simple.

66

Isso também terá importante consequências nas nossas reflexões finais.
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•

Leitura de um texto retirado de um site de viagem e identificação do seu contexto de
produção e do seu plano global.

•

Reflexão sobre semelhanças e diferenças entre os dois textos autênticos que estavam
presentes na SD.

•

Identificação do mecanismo enunciativo; trabalho sobre as modalizações apreciativas
e sobre os adjectifs qualificatifs que contribuem para isso.

•

Identificação de nominalisation, do léxico ligado à Córsega e de outro mecanismo de
coesão verbal do gênero, o impératif.

•

Produção escrita para descrever lugares já visitados pelos alunos.

•

Quadro síntese para anotação das principais características do gênero itinéraire de
voyage e intercâmbio entre os alunos.

•

Produções orais para discutir se os alunos utilizam gêneros desse tipo ao preparar suas
viagens e para conhecer as opiniões dos alunos sobre um provérbio chinês (“Le vrai
voyageur ne sait pas où il va”) e sobre a diferença de fazer uma viagem dentro do seu
país e fazer uma no exterior.

•

Produção de um itinéraire de voyage para compor a próxima edição da brochura
Nouvelles Frontières; a escolha da cidade ou da região tema do texto é livre.

•

Intercâmbio dos textos produzidos e correção feita pelos colegas, de acordo com o
quadro síntese que foi elaborado sobre o gênero.

•

Propostas de capas para a nova edição da brochura; cópia e encadernação dos textos
dos alunos para formar a nova edição da brochura Nouvelles Frontières (esse era o
projeto da classe)

Para encerrar esta seção, gostaríamos de exemplificar algumas atividades que
elaboramos para o desenvolvimento de cada uma das competências de linguagem. Criamos
algumas atividades voltadas para o ensino-aprendizagem das capacidades de ação, por meio
das quais objetivamos explorar as características do contexto de produção do texto, as
representações sobre a situação de ação de linguagem, isto é, quem escreve, para quem,
quando, onde, de que forma, sobre o que, com que objetivo. Citamos abaixo alguns exemplos
dessas atividades:
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Regardez le texte ci-dessous et répondez aux questions.
a) D’où a-t-il été extrait ?
( ) d’un site internet sur le tourisme
( ) de la revue Géo ou National Geographic

(
(

) d’une brochure de tourisme
) autre : _________________

b) Qui l’a probablement écrit ? Pour qui ?
c) Dans quel but ?
d) Dans ce type de texte, quelle est l’importance des images ? Pensez-vous que l'image récupère
tous les éléments du texte ?

Com relação à capacidade discursiva, as questões que colocamos em nossa SD
estavam relacionadas à organização do conteúdo do texto, ao plano textual global, à
implicação ou autonomia dos enunciadores com relação ao ato de produção e à conjunção ou
disjunção do texto aos parâmetros do mundo discursivo, como por exemplo:

Comment les paragraphes ont été repartis dans ce texte ? À votre avis, pourquoi l’auteur a-t-il écrit
comme ça ? Comment l’auteur a utilisé les images pour organiser son texte?
L’auteur du texte, parle-t-il directement avec le destinataire du texte? Trouvez quelques éléments
dans les textes pour justifier votre réponse.

Para as capacidades linguístico-discursivas, criamos atividades para explorar o uso de
conectivos, os tempos verbais utilizados, reconhecimentos das modalizações presentes no
texto e das escolhas lexicais etc.. A seguir alguns exemplos de questões.

Regardez les mots ci-dessous et entourez les expressions de séquence et de temps utilisés par
l’auteur pour mieux organiser les étapes de chaque excursion.
Après
Ensuite
Puis
L’après-midi

Le matin
Enfin
D’abord
Pendant

Durant
Avant
Le soir
Toute la journée

Relisez le texte et soulignez quelques verbes utilisés pour présenter le projet de voyage. Quel est le
temps verbal le plus fréquent ?
Complétez ces formes du futur simple avec les terminaisons que vous trouvez dans le texte.
a) Vous découvrir____ les superbes paysages
b) Vous rencontrer____ Antoinette
c) Ce passionné s’inviter____ à votre table.
d) Nous nous diriger____ ensuite sur Girolata.
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Pensez-vous que les auteurs des textes travaillés expriment leur opinion sur La Corse ? Si oui, leur
avis est plutôt positif ou négatif ? Trouvez quelques mots/expressions dans le texte pour justifier votre
réponse.

5. As atividades no livro Alter Ego 1
A partir do texto escrito que analisamos na seção 4, o livro Alter Ego 1 apresenta os
seguintes objetivos a serem trabalhados na sequência do texto: compreender um programme
de visite, falar sobre seu lazer e sobre suas atividades culturais (objetivos comunicativos e
savoir-faire); futur simple e présent continu (objetivos gramaticais); e as atividades de lazer
(objetivo lexical). Além do texto escrito que acabamos de analisar, essa lição também possui
um texto oral com dois diálogos, nos quais as pessoas dizem que estão em Bruxelas e
comentam as atividades que estão fazendo. Pensando nas capacidades de linguagem
trabalhadas nas atividades do livro, podemos dizer que as atividades 2 e 4 estariam
interessadas em trabalhar as capacidades de ação; as atividades 1, 3 e Point Langue - a
estariam buscando trabalhar as capacidades discursivas; e as atividade do Point Langue – b, c,
d, por sua vez, almejariam trabalhar as capacidades linguístico-discursivas. Nas atividades 7 e
8, acredita-se que o aluno mobilizaria todas as suas capacidades de linguagem para conseguir
produzir os textos.
A primeira atividade (1) da lição propõe que os alunos observem as fotos para tentar
adivinhar de que cidade se trata o texto, escolhendo o título que lhe seria mais apropriado.
Week-end à Genève, Week-end à Strasbourg e Week-end à Bruxelles são as opções. A
atividade é interessante, mas tem um pequeno problema: o nome da lição é Bruxelles, coeur
de l’Europe e isso aparece em letras garrafais na parte superior das páginas, o que já dá a
resposta para o aluno e acaba por não permitir que ele faça mesmo um levantamento de
hipóteses. A segunda questão (2), a ser feita depois de os alunos terem lido o documento,
propõe uma compreensão global do texto e refere-se à identificação do seu objetivo principal.
No guia pedagógico os autores estimulam que o professor faça também outras questões sobre
o contexto de produção do texto, como a quem ele é destinado e o que lhes é aconselhado.
A atividade seguinte (3) pede que os alunos associem cada foto ao lugar
correspondente. Segundo o guia pedagógico, o livro propõe um entendimento mais detalhado
do texto, a qual permitiria uma compreensão do léxico. Na quarta atividade (4), os alunos

159

tentam identificar os diferentes lugares da cidade que atenderiam melhor às expectativas de
diferentes tipos de visitantes, considerando sua profissão e imaginando seus centros de
interesse. Na próxima atividade, começa-se a construir com os alunos a formação do futur
simple por meio de diferentes etapas. Na primeira etapa (Point Langue - a), o livro pede que o
aluno encontre exemplos do futur simple no texto. O guia pedagógico sugere ao professor
discutir com os alunos como o autor se dirige ao seu leitor (ele diz “vous”), fazendo-os
observar que ele aconselha os turistas de acordo com seus centros de interesse e que ele fala
de um final de semana futuro, em que o leitor poderá realizar todos esses passeios turísticos.
Em seguida (Point Langue - b), os alunos identificam as terminações do futur simple e
encerram a atividade (Point Langue - c) enunciando a regra desse tempo verbal. Após terem
completado as frases que anunciam as regras do futur simple, os alunos fazem um exercício
em que devem completar um texto com os verbos faltantes conjugados no futuro.
A última atividade antes da inserção do documento oral é uma produção oral (5) em
que os alunos discutem em pequenos grupos quais locais em Bruxelas eles têm vontade de
conhecer e por quê. Depois de terem ouvido os dois diálogos (documento oral), os alunos
respondem a algumas perguntas (6) para identificar onde estavam as pessoas que falavam nos
diálogos, que atividades eles estavam fazendo e quais as duas especialidades belgas que foram
citadas no texto oral. A sequência parte então para um trabalho com o présent continu (Point
Langue – d), no qual os alunos descobrem a sua regra de formação e depois a aplicam em um
exercício.
Antes de chegar à produção final, o livro propõe dois jeux de rôles (7) para que os
alunos apliquem os conceitos linguísticos que acabaram de estudar. Finalmente, o livro
encerra essa primeira parte da lição com uma proposta de produção escrita (8) que deve ser
feita individualmente e na qual o aluno terá a oportunidade de transferir para a escrita tudo
que foi aprendido desde o começo da lição, escrevendo um programme de visite. Na proposta
do livro os alunos podem escolher uma cidade qualquer e, pela instrução da atividade, o aluno
deve imaginar que seu texto aparecerá em uma revista de turismo, na rubrique “Week-end
à...”. Depois dessa produção, a lição 3 continua trabalhando a temática de Bruxelas, mas a
partir daí usando como documento uma carta informal. Aqui, gostaríamos apenas de chamar a
atenção para o fato de que se trata de um outro gênero textual, tendo sido apenas mantida a
temática sociocultural, por isso, não nos preocuparemos em fazer a análise das atividades que
seguem.
Apesar da intenção do livro de propor atividades que trabalhem diferentes capacidades
dos alunos, precisamos problematizar um pouco mais o que acaba efetivamente acontecendo.
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A situação proposta pelo livro, a partir do texto, não é real e sim fictícia. A questão que nos
colocamos é que se os alunos têm que inferir a língua a partir de situações fictícias, qual é o
valor das outras capacidades? Dito de outra forma, pensamos que com essa situação fictícia,
as outras capacidades de linguagem que dependem das capacidades de ação não são
mobilizadas de maneira pertinente. A proposta dessas atividades é que os alunos aprendam a
usar futur simple em uma situação que não será usado na vida real. Parece que a intenção
dessa parte do livro é apenas ensinar o futur simple e que todo o resto (o texto, as atividades
de compreensão do texto etc.) serve simplesmente como um “pretexto” para se ensinar a
gramática. Ora, qual é o valor de, em plena perspectiva acional, se ensinar algo aos alunos que
não está efetivamente os preparando a agir socialmente?
É possível observamos que, em muitos materiais didáticos que se dizem adeptos da
perspectiva acional, o que se encontra é que o aprendiz é exposto a um conjunto de tarefas
limitadas a partir de documentos orais ou escritos e exposto a exercícios que visam à prática
da língua. Essas tarefas trabalham os componentes da competência comunicativa linguageira.
O conjunto das atividades se conclui, geralmente, com uma tarefa mais complexa, nomeada,
por exemplo “projet” (no livro didático Alors) ou “tache ciblée” (no livro didático Rond
Point); essa tarefa final tem um caráter real ou simulado, mas ela implica o tratamento de
documentos, o uso de diferentes aptidões e a passagem por diferentes etapas, como organizar
uma festa, escolher um local de férias etc. (Bérard, 2009). Essa tarefa mais complexa não é
encontrada no Alter Ego 1, nem nessa lição nem em outras. A tarefa proposta pelo livro é
geralmente uma tarefa simples, que não envolve diversas etapas e nem trabalha muito a
interação e coordenação de diferentes participantes para se chegar a um resultado. Cabe ao
professor, portanto, tentar criar um projeto, isto é, uma tarefa mais complexa, para trabalhar
com seus alunos.
Uma outra questão que se coloca quando analisamos o livro é a importância do uso de
textos autênticos, isto é, de textos sociais em circulação, como referência do gênero escolhido,
ao invés de trabalhar com textos didatizados, que são simplificações dos textos autênticos
(Silva et. al. 1997 apud Cristovão, 2009), ou com textos fabricados, que são aqueles escritos
com função didática, podendo desviar o texto de seu objetivo, de seu público-alvo, de seu
contexto, dificultando, portanto, sua compreensão (Rees, 1993 apud Cristovão, 2009). Como
afirma Cristovão (2009), a mediação do trabalho de professores em sala de aula é feita
comumente por materiais didáticos, o que aumenta a necessidade de eles buscarem reproduzir
as práticas sociais como elas acontecem na vida real, se assumimos que a perspectiva adotada
é a de que a aprendizagem de uma língua deve permitir aos alunos agir socialmente.
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Apesar dessa constatação, precisamos levar em consideração, conforme apontam
Schneuwly e Dolz (2004), que o gênero trabalhado na escola é sempre uma variação do
gênero de referência, construída com o objetivo primeiro de ensino-aprendizagem. Os alunos
serão confrontados a situações de comunicação que não são propriamente reais, pois foram
adaptadas ao contexto de ensino. Assim, segundo os autores, no processo de ensino, o gênero
funda uma prática de linguagem que é, pelo menos em parte, fictícia, dado que ela foi usada
com fins de aprendizagem. Porém, os próprios autores ressaltam que as situações de
comunicação devem ser as mais próximas possíveis das verdadeiras, a fim de proporcionar
aos alunos um melhor domínio de como elas realmente são.
Entendemos que os materiais didáticos enfrentam dificuldades para conseguir utilizar
textos autênticos em suas lições (propriedade intelectual, direitos autorais etc.). Contudo,
dado que eles criam, em muitos dos casos, os textos que são utilizados em seus manuais, seria
importante se houvesse uma maior preocupação em criá-los o mais semelhante possível aos
textos reais. Para isso, os autores dos livros precisariam conhecer de forma mais aprofundada
os gêneros de texto com os quais estão trabalhando, a fim de evitar reproduzir em seu livro
um texto que não corresponda ao texto real em sua circulação na esfera social e a fim de
evitar trabalhar alguns aspectos que podem não ser característicos daquele gênero.
Uma vez que fizemos a análise do texto e das atividades do livro didático Alter Ego 1
é importante reforçarmos que todo material (inclusive a SD que elaboramos) tem suas
limitações. Sabemos que, no contexto de produção do material didático, existem as
prescrições oficiais (por exemplo, o QECR) e existem também as exigências do mercado, de
modo que o livro precisa ser vendável. Além das pressões das prescrições e do mercado,
sabemos que os autores sofrem também pressões da editora, que precisa pensar no público
que vai comprar o livro e também nos custos de elaboração do material, que, geralmente, não
podem ser muito altos. Com isso, a utilização de materiais autênticos, necessários para o
trabalho com gêneros textuais, muitas vezes acaba sendo recusada pela editora por envolver
custos com direitos autorais. Dessa forma, sabemos que o processo de elaboração de um
material didático é bastante complexo. Por isso, não temos como finalidade criticar o material
em si. O que constatamos, após as análises feitas em nossa pesquisa, é que, nessa situação
precisa, talvez o livro didático não alcance plenamente o objetivo de formar os alunos como
verdadeiros atores sociais. Ademais, acreditamos que o trabalho de análise desse material
possa ser útil para professores que trabalham com esse livro, pois pode indicar a eles alguns
pontos que podem ser melhor trabalhados.
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Capítulo IV – O itinéraire de voyage dos alunos

“Quando você decidir avaliar algo evite
generalizações. Afinal, tudo ou nada é muita
coisa; sempre ou nunca é muito tempo.”
Carlos França
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Neste capítulo, apresentaremos as análises das produções textuais dos alunos das três
turmas que compõem o nosso corpus. Para isso, dividimos as análises de acordo com os
diferentes contextos de aplicação. Sendo assim, analisamos primeiramente as produções finais
dos alunos da Turma A, em seguida, as produções finais da Turma B e, finalmente,
analisamos as produções iniciais e finais dos alunos da Turma C. Como explicamos
anteriormente, a sequência didática que elaboramos era composta de algumas produções
intermediárias, as quais não serão analisadas neste trabalho. Focaremos, portanto, apenas na
análise das produções finais e, quando houver, iniciais. Ao final deste capítulo, faremos uma
análise geral das produções escritas, buscando observar as diferenças encontradas entre as
turmas e tentando levantar hipóteses que justifiquem essas variações.
Nosso principal objetivo é identificar as capacidades de linguagem desenvolvidas
pelos alunos, observáveis mediante o emprego de operações recomendáveis ao gênero textual
e materializada nos textos. Os critérios para a avaliação são, portanto, os traços das diferentes
operações de linguagem selecionadas a partir das características específicas do gênero
itinéraire de voyage, que foram identificadas e expressas no modelo didático do gênero.
Importante mencionar que as operações de linguagem esperadas nos textos produzidos pelos
alunos variam um pouco de acordo com o que foi trabalhado com cada turma ao longo de
cada sequência de atividades e também na instrução da produção escrita. Os comandos dados
aos alunos indicam a situação de produção textual e determinam o contexto de produção,
como já foi discutido anteriormente. Por isso, reproduzimos, a seguir, o comando de cada
produção textual.

Notre classe est chargée d’écrire la prochaine édition du magazine Nouvelles Frontières.
Chaque élève doit choisir un pays, une région ou une ville et écrire un texte en proposant un
itinéraire de voyage.
Turma A e Turma C, Produção Final

Imaginez ! Vous écrivez un article pour la rubrique « Week-end à… » d’un magazine de
tourisme. Choisissez une ville puis rédigez un programme de visite.
Turma B, Produção Final
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Vous allez écrire un article pour un magazine de tourisme. Choisissez une ville puis rédigez
un texte en proposant un itinéraire de voyage.
Turma C, Produção Inicial

Para cada turma, elaboramos um quadro-síntese para que fosse possível identificar as
operações de linguagem que foram realizadas por cada aluno em cada capacidade de
linguagem. O quadro possui três colunas: a primeira identifica as capacidades de linguagem
que poderão ser adquiridas mediante a aprendizagem efetiva do gênero; a segunda enumera as
operações de linguagem esperadas na produção do gênero itinéraire de voyage; e a terceira
contempla os nomes fictícios dos alunos que produziram os textos. Na última coluna, nós
preencheremos cada quadradinho de acordo com a adequação do texto de cada aluno ao
critério estabelecido. Desse modo, quando o texto do aluno estiver completamente de acordo
com as características do modelo didático do gênero itinéraire de voyage, esse quadradinho
será pintado de preto. Quando a produção textual do aluno estiver parcialmente de acordo, o
quadradinho será pintado de cinza e, finalmente, quando o texto não estiver de acordo com o
que era esperado do gênero, o quadradinho aparecerá em branco.
Para exemplificar esse processo, podemos pensar em um dos critérios das capacidades
discursivas, o uso de discurso interativo. Nos textos-referências observamos que esse tipo de
discurso aparece de forma intensa e prevalece sobre o outro discurso presente nesses textos, o
discurso teórico. Dessa forma, se o aluno não utilizou o discurso interativo em seu texto, ele
terá o seu quadradinho branco para esse critério. Se ele utilizou esse tipo de discurso, mas não
de forma tão intensa como era esperado, então o aluno terá seu quadradinho pintado de cinza.
Finalmente, se o aluno fez uso desse tipo de discurso de forma abundante, então ele terá o seu
quadradinho pintado de preto, indicando que ele conseguiu mobilizar suas capacidades de
linguagem para escrever como os textos-referências nesse critério.
Ao analisarmos os textos, levaremos em consideração, além do modelo didático do
gênero, os textos que foram usados nas sequências de atividades propostas aos alunos. Desse
modo, buscaremos entender como esses textos-referências67 podem ter influenciado a
produção textual dos alunos. Isso implicará, por exemplo, a relativização de eventuais críticas
aos textos da turma B, pois precisamos levar em conta que os alunos dessa turma não tiveram
contato com textos autênticos do gênero.

67

No caso da nossa SD é o texto retirado da brochura Nouvelles Frontières; no caso da SD do livro, é o próprio
texto do manual didático.
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Antes de começarmos as análises, é pertinente lembrar como se deu a aplicação nas
três turmas e quais as diferenças entre cada um dos grupos. Por isso, retomando a descrição
feita no capítulo de metodologia, criamos um quadro que resume as características dos três
grupos que participaram das aplicações das sequências e o contexto em que se deu cada uma
das coletas das produções dos alunos.

Quadro 14 - Síntese das características das turmas que participaram da coleta de dados

1a aplicação
Curso
Horário do curso
Carga horária da
sequência
Número de dias de
aplicação
Data de aplicação
Material aplicado
Monitora-professora
Critérios de seleção das
produções textuais a
serem analisadas

Turma A

Turma B

Francês Nível 2

Francês Nível 2

das 12h15 às 13h45

das 14h30 às 17h30

2a aplicação
Turma C
Ateliers de escrita
criativa
das 9h00 às 12h30

3h

3h

10,5h

2 dias de 1h30 cada

1 dia de 3h

3 dias de 3h30 cada

16 e 21/11/2011
Nossa SD, reduzida
Telma

10/11/2011
SD do livro
Telma

02, 03 e 06/02/2012
Nossa SD, completa
Telma

Todos os textos
Todos os textos
entregues, desde que o entregues, desde que o
aluno tivesse
aluno tivesse
participado da aula
participado da aula
sobre a sequência
sobre a sequência

Textos de alunos que
tivessem concluído
apenas o nível 3 no
curso de francês

Número de textos a
serem analisados
Tipo de produção textual

7

6

6

Final

Final

Inicial e Final

Onde a produção foi feita

Em casa

Em casa

Em classe

Esclarecidos os critérios, as características das turmas e a forma como conduziremos
este capítulo, podemos passar agora para a análise das produções textuais dos alunos.

1. Turma A

Nesta seção, apresentaremos, primeiramente, as produções textuais dos alunos da
Turma A e, em seguida, as análises que fizemos desses textos.
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1.1 Produções textuais dos alunos
Seguem as produções textuais dos alunos que cursaram o nível II no segundo semestre
de 2011 e que produziram um texto do gênero itinéraire de voyage em casa a partir de
algumas aulas que tiveram com a nossa sequência didática reduzida.

Turma A – Adriano

167

Turma A – Ágata (página 1)
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Turma A – Ágata (página 2)
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Turma A – Alberto

170

Turma A – Alessandra

171

Turma A – Alice
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Turma A – Andressa
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Turma A – Angélica
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1.2 Análises

Analisando as produções textuais dos alunos da Turma A de acordo com os critérios
que estabelecemos anteriormente, criamos um quadro com a síntese das operações de
linguagem que cada aluno conseguiu realizar nos textos. Esse quadro está reproduzido a
seguir.

Quadro 15 – Operações de linguagem identificadas na Turma A

Capacidades
de linguagem

Operações de linguagem esperadas na
produção do gênero itinéraire de
voyage

Turma A - Nossa SD
Adriano

Ágata

Alberto

Alessandra

Alice

Andressa Angélica

Identificar as características do contexto de produção:
Capacidades
de ação

- enunciador
- destinatário
- objetivos
- seleção de um lugar, região ou país
Compreender a configuração global do texto, sua organização e apresentação:
- criação de um título para o texto
- layout adequado às escolhas feitas no
contexto de produção

Capacidades
discursivas

- uso de imagens
- uso de discurso teórico
- uso de discurso interativo
- uso de sequência descritiva
- uso de sequência injuntiva
- presença do efeito argumentativo (sobre
o local e sobre o pacote da agência)
Empregar e estabelecer a manutenção da coerência temática mediante o uso de:
- mecanismos de conexão

Capacidades
linguísticodiscursivas

- mecanismos de coesão nominal (adjetivos
qualificativos e substantivos para enaltecer
o local)
- mecanismos de coesão verbal adequados
às escolhas feitas no contexto de produção
- adequação de vozes explícitas e implícitas
no texto
- posicionamento enunciativo do autor
- não implicação do enunciador
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Ao analisarmos os textos da Turma A, observamos que os alunos conseguiram se
posicionar como alguém que conhece o destino sobre o qual está falando. Observamos que os
textos dos alunos têm um estilo mais “neutro”, menos marcado pela situação de produção,
característica dos textos estudados, em que uma agência de viagens tenta convencer um tipo
de turista a fazer um tipo de programa apropriado para ele. No texto da Andressa, observamos
que a autora não se posicionou como alguém que trabalha para uma agência de viagens e que
objetiva vender pacotes turísticos. Seu texto é essencialmente descritivo e não propõe
sugestões de atividades turísticas a serem realizadas, o que nos faz pensar que o enunciador
seja alguém que trabalhe para um jornal, revista ou site, cujo objetivo seja apenas informar o
leitor sobre uma cidade. Todos os textos possuem identificação de quem o escreveu, por
tratar-se de um trabalho a ser entregue no curso de francês, contudo, nenhum texto foi
assinado de modo a identificar o enunciador para os leitores do texto.
Com relação ao segundo critério, a maioria dos textos considerou como seu
destinatário qualquer pessoa que deseje viajar. Alguns textos da Turma A, no entanto,
explicitaram a que tipo de turista aquele texto seria principalmente destinado, como por
exemplo:

Un obligatoire sortir pour les personnes que aiment le vin, les promenades, la bonne
gastronomie et les petites villes.
Adriano, Turma A

C’est le paradis des sportifs et des personnes qu’aime la nature.
Ágata, Turma A

Os textos de quatro alunos da Turma A (Adriano, Ágata, Alberto e Alessandra)
conseguiram apresentar algumas características das cidades que retrataram e também
conseguiram enumerar as atividades que seriam feitas pelo leitor caso ele viaje para tal
destino. Esses quatro textos conseguiram apresentar-se como um projeto, indicando algo que
será realizado no futuro, aproximando o leitor e estimulando a venda de um possível pacote
para que o projeto se torne realidade, atingindo o objetivo dos textos do gênero textual. Os
textos das alunas Alice, Andressa e Angélica, por outro lado, apesar de retratarem as
características da cidade e listarem algumas atividades possíveis, fizeram isso de uma maneira
um pouco mais descritiva, como se fosse uma simples relação de possibilidades e não um
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projeto a ser concretizado. O texto de Angélica tem uma particularidade, pois ele parece tentar
apresentar um projeto para o leitor, porém ele o faz de uma maneira um pouco confusa e
acaba não conseguindo transmitir seu objetivo de forma efetiva.

Vous pouvez faire des activités de tourisme ici aussi. Vous visitera beaucoup des musées. Si
vous preferez l’Art Moderne, vous pouverrez aller au MAM. Mais il y a d’autres : MASP,
Pinacoteca et le MIS (pour qui aime le cinéma). Si vous est dans le MAM, vous pouverrez
aller au Parc Ibirapuera, c’est une part arborisé da ville. Vous fera du vélo parce qu’il y a du
location des vélos.
Angélica, Turma A

Três alunos da Turma A escolheram falar sobre uma cidade, sendo que desses apenas
um escolheu uma cidade no exterior: Adriano, que fala sobre Montalcino, na Itália. Alice fala
sobre a cidade de Ouro Preto e Angélica sobre São Paulo. Ágata e Andressa escolheram o
arquipélago de Fernando de Noronha. Os outros dois textos preferiram falar sobre um país,
sendo a Austrália o país apresentado por Alberto e a Armênia o país apresentado pela
Alessandra.
Assim, ao preenchermos a tabela que resume quais alunos mobilizaram suas
capacidades de ação de acordo com o gênero proposto, observamos que praticamente todos os
alunos das turmas conseguiram fazê-lo. Andressa foi a única que teve um pouco mais de
dificuldade nessa capacidade, pois ela não conseguiu posicionar-se adequadamente como um
enunciador que trabalha para uma agência de viagens e que almeja vender, por meio do seu
texto, pacotes turísticos.
Com relação às capacidades discursivas, observamos inicialmente que apenas os
textos da Alessandra e da Angélica não possuíam títulos. Nessa turma, os alunos criaram
diferentes tipos de títulos, geralmente bem atrativos, como por exemplo:

Ouro Preto, la ville pleine de culture !
Alice, Turma A

Un Paradis Naturel !
Andressa, Turma A
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A partir da análise dos textos autênticos, observamos que os títulos dos textos
pertencentes ao gênero itinéraire de voyage são geralmente formados por substantivos e
adjetivos, sendo raro o uso de verbos. Nesse sentido, nos chamou a atenção o fato de que dois
textos usaram verbos em seus títulos. Alberto, além de usar dois verbos em seu título,
conjugou o primeiro verbo (aller) na primeira pessoa do plural, incluindo-se na visita aos
cangurus da Austrália.

Decouvrir Fernando de Noronha
Ágata, Turma A

Allons-y visiter les kangourous !
Alberto, Turma A

Com relação à distribuição dos parágrafos, a maioria dos textos não apresentou um
layout diferenciado e parecia mais com os textos que encontramos na Internet, por apresentar
um texto contínuo e não em colunas, como é mais comum nas brochuras. Nesse sentido, é
importante levar em consideração que quando escrevemos um texto, seja ele à mão ou no
computador, não o fazemos em coluna, de modo que estamos habituados a escrever textos de
forma contínua. Analisando o texto de cada aluno, observamos que Adriano fez, utilizando
um computador, um layout muito parecido com o do texto da brochura que utilizamos na
sequência didática: dividiu o texto em duas colunas e as intercalou com duas imagens.
Referente às imagens, vale uma ressalva: as duas imagens parecem referir-se à coluna “le
village” e nenhuma parece representar a coluna “la gastronomie”. Ágata conseguiu fazer à
mão um layout diferenciado. O texto da aluna possui três imagens, que são desenhos que a
própria autora fez e coloriu, alinhadas no canto esquerdo e posicionadas sempre ao lado de
um texto. As imagens possuem legenda e ilustram alguns pontos abordados no texto, como a
localização de Fernando de Noronha e os golfinhos que dançam na água. No texto de
Alessandra, uma observação referente à distribuição dos parágrafos é que cada parágrafo é
formado por uma única frase.
Alice, apesar de apresentar o texto de forma contínua, utilizou quatro imagens que
retratam a cidade de Ouro Preto e seus prédios históricos. Todas as fotos estavam
centralizadas na parte de cima do texto, logo abaixo do título. Esse texto apresentou outras
particularidades em sua estrutura, pois a autora criou sua própria agência de viagens e criou,
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além do título do texto, um título que poderia abarcar textos de várias outras cidades: “Olívia
Voyages vous invite!”. Além disso, no final da página, aparecem os dados de contato da
agência (telefone, e-mail e site). Pelo plano global do texto, acreditamos que o texto de Olívia
parece mais um anúncio publicitário da agência do que propriamente um texto do gênero
itinéraire de voyage. Mais adiante analisaremos outros elementos que reforçam essa hipótese.
Os outros textos dessa turma (Alberto, Alessandra, Andressa

e

Angélica)

não

apresentaram nenhuma imagem. Ainda com relação ao plano global do texto, observamos que
quase todos os textos, à exceção dos textos de Alberto e Alessandra, começam situando
geograficamente a cidade ou país que escolheram. Isso pode ser explicado, provavelmente,
pelo fato de a lição anterior à aplicação da nossa sequência didática ter como um de seus
objetivos comunicativos situer um lieu géographiquement68. No decorrer do texto, não foi
possível encontrar um padrão entre os textos da Turma A no que se refere ao plano global do
texto. Uma última observação referente a esse critério é que Alberto e Angélica terminaram
seus textos com a frase “bon voyage”.
Passando agora para a análise dos tipos de discurso, os textos demonstraram variedade
quanto à intensidade de ocorrência do discurso teórico e do discurso interativo, isto é, em
alguns textos, foi mais recorrente a presença do discurso teórico e em outros textos
encontramos mais o discurso interativo69. O único texto que não usou o discurso teórico foi o
da Alessandra, que utilizou apenas o discurso interativo com a presença de marcas do
interlocutor através do uso de dêiticos de pessoa - “vous”. O texto do Adriano começa cada
coluna com o discurso teórico e depois muda para o discurso interativo (dêiticos de pessoa –
“vous”, “nous”), mantendo-o até o final do texto daquela coluna. O texto da Ágata começa
com o discurso teórico e muda para o discurso interativo ao fazer uma pergunta ao leitor:
“envie de découvrir la région?”. A partir desse momento, a autora faz uso apenas do discurso
interativo (dêitico de pessoa – “vous”) em seu texto. Alberto, por sua vez, intercalou repetidas
vezes os discursos teórico e interativo (dêitico de pessoa – “vous”) ao longo do seu texto.
Alice começa seu texto com uma frase de discurso interativo (dêiticos de pessoa – “vous”,
“on”), muda para discurso teórico e só volta para o discurso interativo no último parágrafo
(dêiticos de pessoa – “vous”, “nous”), quando convida o leitor a visitar a cidade e a entrar em
contato com a agência. No texto da Andressa, ocorre mais discurso teórico e o discurso
interativo aparece mais no final do texto, quando o enunciador fala diretamente com seu

68

Livro Alter Ego 1, Dossier 6, Leçon 2, p. 102-105.
O texto autêntico retirado de uma brochura de agência e utilizado na nossa sequência didática tinha muito mais
discurso interativo (dêitico de pessoa – “vous”, “nous”), com pouca ocorrência de discurso teórico.
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destinatário (dêitico de pessoa – “tu”). Diferentemente dos outros textos e diferentemente dos
textos autênticos, Andressa se dirige ao seu leitor utilizando o pronome “tu”. O uso do “tu”
não apenas não se adequa ao gênero, como também mostra uma tendência em alunos
brasileiros que usam muito mais facilmente o “tu”. Finalmente, Angélica utiliza
predominantemente o discurso interativo (dêitico de pessoa “vous”; dêitico espacial – “ici”),
sendo raro o uso do discurso teórico.
É importante destacar que nenhum aluno da Turma A utilizou o discurso na primeira
pessoa do singular (“je”), implicando-se diretamente no texto e, dessa forma, destoando do
que seria esperado de um texto do gênero itinéraire de voyage. Isso significa que os alunos
compreenderam que eles deveriam se colocar como um enunciador que fala com seu
destinatário lhe sugerindo atividades turísticas, mas que não fala de si no texto, que não
explicita que está emitindo sua opinião no texto.
A seguir reproduzimos alguns exemplos do discurso teórico.

Une petit réve, Montalcino est située en l’Italie dans la magnifique région de la Toscane.
Adriano, Turma A

À F. de Noronha il y a une petite ville trés ancienné et trés verte, avec des différents types
d’arbes et des oiseaux.
Ágata, Turma A

E do discurso interativo:

Ensuite, vous déjeunerez dans un restaurant où le chef cuisinera le poission avec des légumes
ou du riz.
Alessandra, Turma A

Tu ne peux pas perdre la chanche de visiter la magnifique île.
Andressa, Turma A

Analisando as sequências presentes nos textos, observamos em diversos textos que a
fase de ancoragem da sequência descritiva (fase em que o tema da descrição é assinalado)
ocorre já no título ou então na primeira frase do texto, quando os autores enunciam a cidade
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ou o país sobre o qual falarão. Em seguida, ocorre, geralmente, a fase de aspectualização, na
qual diversos aspectos da cidade (ou país) são enumerados. Assim, o tema (a cidade ou país) é
decomposto em partes (gastronomia, parte cultural, arquitetura etc.), às quais são atribuídas
propriedades. Interessante notar que, diversas vezes, observamos nos textos que essas partes
se tornaram um subtema (novamente fase de ancoragem), o qual também se decompõe em
partes (novamente fase de aspectualização) e assim por diante. Assim como nos textos
autênticos, não observamos nos textos a terceira fase da sequência descritiva prototípica, a
fase de relacionamento, em que os elementos descritos são assimilados a outros por meio de
operações de caráter comparativo ou metafórico. A sequência injuntiva, com a descrição de
ações a serem feitas, também aparece em diversos textos da Turma A.
Para encerrar nossa análise referente às capacidades discursivas que os alunos
conseguiram mobilizar ao produzir um texto do gênero itinéraire de voyage, refletiremos,
agora, sobre a criação (ou não) de um efeito argumentativo pelos alunos. Em um texto desse
gênero, espera-se um primeiro efeito argumentativo em relação ao destino sobre o qual se
fala. O enunciador buscará ressaltar os pontos fortes daquele local, convencendo o leitor de
que vale a pena viajar para aquela cidade ou aquele país. Quando o contexto de produção
desses textos envolve uma agência de viagens, existe um segundo efeito argumentativo
esperado que está relacionado ao pacote oferecido pela agência. O enunciador precisa
convencer o destinatário, não só de que aquele lugar é interessante de ser visitado, mas
também de que o pacote oferecido pela agência é atrativo o suficiente e atende às expectativas
do leitor, convencendo-o a comprá-lo. Por meio dos discursos e das sequências empregados e
também por meio das escolhas lexicais feitas pelo enunciador (esta última analisaremos em
mais detalhes mais adiante) é possível criar esse efeito argumentativo. Quando analisamos os
dois tipos de discurso, podemos inferir que o discurso teórico contribui mais
significativamente para a argumentação em prol do local, enquanto que o discurso interativo
trabalha mais em prol do pacote da agência. O mesmo ocorreria com as sequências, de modo
que a sequência descritiva contribuiria mais para convencer o leitor sobre o local, enquanto
que a sequência injuntiva ofereceria mais suporte para convencer o leitor sobre o pacote da
agência. É evidente que ambos os discursos e ambas as sequências contribuem para os dois
efeitos argumentativos, porém é possível perceber uma ênfase diferente em cada um deles.
Assim como alguns textos da Turma A usaram mais um discurso e/ou uma sequência
do que outro, alguns “venderam” mais o local (o texto da Andressa, por exemplo) e outros
“venderam” mais o pacote (como é o caso do texto da Alessandra). O texto da Alice apresenta
uma particularidade, pois ele argumenta em prol do local e da agência, mas não em prol de
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um pacote específico. Isso também contribui para a hipótese que mencionamos anteriormente
de que esse texto seria mais um anúncio publicitário do que um itinéraire de voyage
propriamente.
Um aspecto interessante que nos chamou atenção em relação a esse critério é que, ao
“vender” em seu texto o pacote da agência, o enunciador já argumenta também em prol do
local, pois elenca os atrativos e as atividades interessantes na cidade. O inverso não é
verdadeiro. No texto da Andressa, por exemplo, existe muita argumentação em favor do
arquipélago de Fernando de Noronha, mas não encontramos nenhuma referência a eventuais
atividades/excursões que a agência ofereça. Isso se explica também porque o discurso
interativo e a sequência injuntiva, pouco presentes nesse texto, contribuiriam para criar a ideia
de projeto e aumentar a persuasão em relação ao pacote da agência. Como eles aparecem
escassamente no texto, ficou mais difícil ter o efeito argumentativo em prol da agência.
Analisemos conjuntamente o trecho a seguir:

[…] c’est la fête gastronomique du chef Zé Maria, le plus connu ! Il fait 50 plats regionaux et
si tu veux éprovuer, on conseille faire la resèrve.
Andressa, Turma A

O texto fala da gastronomia da ilha e nomeia o chefe Zé Maria como uma referência
no assunto por fazer cerca de 50 pratos regionais. Existe, nesse texto, um efeito argumentativo
bastante forte em prol do lugar, porém a autora não apresenta uma proposta de atividades ou
excursão organizada por uma agência. Tanto que, ao mencionar o chefe Zé Maria, ela sugere
ao leitor que faça uma reserva caso deseje experimentar suas delícias regionais. Isso destoa do
trabalho que é, geralmente, feito por uma agência. Ao contratar um pacote, o viajante espera
não precisar se preocupar com reservas e outros aspectos burocráticos, pois isso ficaria sob
responsabilidade da agência.
Analisemos agora um trecho do texto de Alessandra, que, conforme explicamos
anteriormente, foca sua argumentação no pacote oferecido pela agência.

Vous découvrirez enfin la belle architecture ecclésiastique de cette ancienne republique
sovietique.
Alessandra, Turma A
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A autora desse texto elenca as atividades que o viajante fará na Armênia e, nesse
trecho, ela explica que o viajante descobrirá a bela arquitetura eclesiástica desta antiga
república soviética. Dessa forma, ela está apresentando ao leitor a atividade que ele fará
quando viajar (descobrir a bela arquitetura eclesiástica), mas, ao mesmo tempo, ela conta ao
destinatário do seu texto que a Armênia é uma antiga república soviética e que possui uma
bela arquitetura.
Preenchendo a tabela que sintetiza quais alunos mobilizaram suas capacidades
discursivas de acordo com o gênero proposto, observamos que houve mais heterogeneidade
entre os alunos. Alguns conseguiram mobilizar suas capacidades em todos os critérios, outros
conseguiram parcialmente e alguns não conseguiram tão bem. A maioria dos alunos fez um
layout diferente do que era esperado e não usou imagens em seu texto. No uso dos tipos de
discurso também teve um número razoável de alunos que não conseguiu dosar
adequadamente o uso do discurso teórico e do discursivo interativo de acordo com o que foi
observado no modelo didático do gênero.
Analisando agora as capacidades linguístico-discursivas que os alunos conseguiram
mobilizar ao produzir um texto do gênero itinéraire de voyage, nos ateremos, primeiramente,
aos mecanismos de conexão. A partir da análise das produções textuais dos alunos,
observamos que nem todos eles conseguiram se apropriar dos conectores temporais e utilizálos em seus textos. Andressa não usa nenhum conector, nem de tempo nem de sequência; seu
texto é organizado exclusivamente por justaposição de conteúdos. Angélica não utiliza
conectores temporais, mas faz uso da conjunção “néanmoins” para iniciar o último parágrafo,
estabelecendo uma relação de oposição que não é muito comum em textos desse gênero. Alice
utiliza um único conector para indicar a frequência (“tous les années”) de uma festa em Ouro
Preto. Alberto, por sua vez, utiliza o conector “la première chose” para elencar o primeiro
lugar que o turista visitará, mas depois não usa mais nenhum conector em seu texto. Isso pode
ter acontecido também porque seu texto é curto e apresenta apenas duas sugestões de
passeios. Dessa forma, apenas três autores na Turma A (Adriano, Ágata e Alessandra) fizeram
uso de conectores para organizar as atividades que seriam feitas pelos viajantes (“après”,
“enfin”, “ensuite” etc.).
Com relação aos mecanismos de coesão nominal, todos os alunos usaram de forma
intensa os adjetivos (a única exceção foi Alessandra, que não usou nenhum adjetivo) e
escolheram palavras que valorizassem a região que eles descreveram (apesar de não usar
adjetivos, Alessandra conseguiu fazer escolhas lexicais que enaltecessem o local descrito).
Além disso, eles também apresentaram uma boa extensão lexical sobre viagem, ainda mais se
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considerarmos que eles são alunos do nível 2, isto é, iniciantes em língua francesa. Todos
apresentaram bom desempenho nesse critério, demonstrando boa aprendizagem do léxico e
dos adjetivos. Poucos textos usaram anáforas, dentre os quais podemos citar o de Ágata, que
fez uso das expressões “région” e “île” para não precisar repetir o nome Fernando de
Noronha.
Ao analisarmos os mecanismos de coesão verbal, encontramos diferenças entre os
textos da Turma A e o texto produzido por uma agência que usamos na sequência didática
dessa turma. Como vimos na seção em que apresentamos o modelo didático do gênero
itinéraire de voyage, nos textos das agências o tempo verbal predominantemente utilizado é a
nominalisation ou o futur simple, além de alguns usos do presente (ambos do indicativo) e de
uma pequena presença do modo imperativo. Poucos foram os alunos que conseguiram utilizar
corretamente o futuro, entre os quais podemos destacar a Alessandra, como vemos a seguir.

Vous découvrirez…
Rencontre avec un guide qui vous presentera…
Vous déjeunerez…
Alessandra, Turma A

Ao fazer uso desse tempo verbal, a aluna conseguiu transmitir uma ideia de projeto ao
seu texto, apresentando ao leitor aquilo que ele faria, caso viajasse para aquele destino pelo
pacote da agência. Outros alunos tentaram utilizar o futuro simples, mas demostraram não ter
conseguido se apropriar completamente desse tempo verbal na língua francesa. É o caso, por
exemplo, de Angélica, que, ao tentar utilizar o futuro, errou em sua conjugação. Fora esse
problema de conjugação, nesse texto encontramos uma certa confusão dos tempos verbais, de
modo que cada tempo não é empregado para seu fim mais adequado (o presente para
descrever a cidade, o futuro para indicar as atividades que serão feitas etc.). Analisemos o
trecho a seguir:
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Vous pouvez faire des activités…
Vous visitera…
Si vous preferez… vous pouverrez aller…
Mais il y a d’autres…
Si vous est dans le MAM… vous pouverrez aller…
Vous fera du vélo…
Angélica, Turma A

Todos os trechos reproduzidos acima foram extraídos de um único parágrafo do texto
de Angélica. Pelo que pudemos observar, esse parágrafo é dedicado às propostas de
atividades a serem feitas na cidade de São Paulo e aparece depois do parágrafo em que autora
descreve rapidamente a cidade. A aluna inicia seu parágrafo com o presente do indicativo, por
meio da locução verbal “pouvez faire”. Angélica usou, em dois momentos, o radical correto
do futur simple, mas errou a terminação do pronome vous (“visitera”; “fera”). Com relação
ao verbo pouvoir, a aluna acertou a terminação (-ez), mas errou o radical (pouverr-). Esses
erros morfológicos tornam a compreensão de seu texto um pouco difícil e, portanto,
diminuem seu poder de convencimento junto ao leitor. Também encontramos alguns erros de
conjugação no texto de Ágata, cujos trechos reproduzimos a seguir.

Partez…ils vont faire… ils danceront…
Après ferez…
Ensuite, decouvrez…
Vous pouvez manger…
L’après-midi vous pouvez faire…
Vers 18 heures verrez… et profiterez…
Retournerez…

Ágata, Turma A

Como podemos observar, na segunda parte do texto da Ágata, em que a autora
apresenta as atividades a serem feitas em Fernando de Noronha, ocorre o uso de diferentes
tempos e modos verbais para interagir com o leitor (discurso interativo). Entre eles, o
imperativo, o futuro simples e o presente do indicativo; este último por meio de locuções
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verbais usando o auxiliar pouvoir (“vous pouvez manger”; “vous pouvez faire”). Analisando
em profundidade o texto, pudemos perceber que a autora usa o futuro quando ela apresenta
uma única atividade (“ferez le surf”; “découvrez la gastronomie”; “verrez le coucher-dusoleil”), isto é, quando o viajante não tiver nenhuma possibilidade de escolha. Por outro lado,
a locução verbal no presente ocorre quando existem algumas opções e o viajante poderá
escolher entre uma delas: no primeiro caso o viajante pode escolher o que comerá (“vous
pouvez manger des poissons, des crevettes e des moules frites”) e, no segundo caso, ele pode
escolher diferentes atividades a fazer, como se fosse uma atividade para o tempo livre (“vous
pouvez faire tous les types des activités à pied, à cheval, en vit”). A nosso ver, mesmo no
segundo caso, a autora poderia ter utilizado o futuro, dando mais coesão ao seu texto e não
perdendo nada em termos de sentido.
Um último aspecto interessante a observar no texto de Ágata, referente aos
mecanismos de coesão verbal, é que, quase todas as vezes que a aluna utilizou o futuro
simples, ela suprimiu o pronome (no caso, o “vous”), sendo possível descobrir o sujeito do
verbo apenas pela desinência verbal. Apenas quando ela usa o pronome “ils”, ela não elimina
o pronome de seu texto. Essa supressão aconteceu também no texto de Adriano, no qual o
autor conseguiu conjugar corretamente os verbos no futuro (“visiterez”; “dégusterez”;
“comprendrez”), porém não colocou o pronome para acompanhar os verbos. Essa omissão do
pronome pode se justificar, provavelmente, pelo fato de os alunos terem feito uma confusão
com o imperativo, pois nesse modo verbal omite-se o pronome. Tanto o texto de Adriano
quanto o texto de Ágata começaram o trecho de sugestão de atividades com um verbo no
imperativo (“Partez”) e, portanto, sem o pronome.
Para encerrar esse critério de análise, gostaríamos de comentar o uso dos mecanismos
de coesão verbal nos textos de Alice e Andressa. Conforme explicamos anteriormente, em
ambos os textos encontramos forte presença do discurso teórico. Por essa razão, os dois textos
utilizam de forma bastante intensa o presente do indicativo, afinal, é com esse tempo verbal
que as autoras descrevem a região que apresentam. No caso de Alice, o discurso interativo foi
concretizado por meio do uso do imperativo, como reproduzimos a seguir.

Visitez Ouro Preto…
Venez visiter cette ville…
Appelez nous…
Alice, Turma A
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Já Andressa utilizou o presente não só para o discurso teórico, mas também para o
discurso interativo.

…et si tu veux éprouver…
Tu ne peux pas perdre…
Andressa, Turma A

Um aspecto importante a ser levantado com relação à coesão verbal é que, apesar de
muitos alunos não terem conseguido usar corretamente o futur simple, tempo verbal bastante
usado no texto-referência da SD aplicada na Turma A, observamos que muitos deles usaram
conjugações que foram encontradas intensamente em outros textos autênticos do gênero
itinéraire de voyage (présent de l’indicatif e impératif), como descrevemos no modelo
didático do gênero. Dessa forma, apesar de vários textos dos alunos não apresentarem
corretamente o tempo verbal encontrado no texto-referência, não podemos dizer que eles
usaram elementos de coesão verbal divergentes do modelo didático do gênero.
Passando agora a outro critério, analisaremos a adequação de vozes explícitas e
implícitas no texto. Em todos os textos, encontramos unicamente a voz do autor. Como
mencionamos anteriormente, alguns textos identificaram explicitamente o perfil de seu
destinatário-alvo e, nesses casos, pudemos perceber a escolha de atividades e excursões que
fossem mais adequadas a esse leitor. Dessa forma, o autor do texto se adapta um pouco ao
destinatário. Ainda com relação às vozes, gostaríamos de destacar que no texto da Alice
encontramos, além da voz do autor, a voz da própria agência, chamando o leitor a entrar em
contato (“Appelez nous...”). Isso não costuma ser feito nos textos autênticos: o autor
geralmente não se identifica explicitamente como alguém que trabalha para a agência; no
máximo, ele se coloca como o "nous" que também fará os passeios junto com os viajantes.
Essa é outra característica que reforça nossa hipótese de que o texto da Alice seria mais um
anúncio publicitário do que um itinéraire de voyage.
Com relação às modalizações, observamos que todos os textos apresentaram
modalizações apreciativas, o que pode ser evidenciado pela própria escolha lexical e pelo uso
intenso de substantivos e adjetivos para valorizar o local escolhido pelo autor do texto (“une
petit réve”, “une référence internacional”; “paradis”; “spectacle magnifique”; “inoubliable”;
“une ville très belle”; “une des sept merveilles du Brésil”; “un beau archipel”; “magnifique
île”; etc.). Importante mencionar que os autores dos textos demonstram uma apreciação
positiva sobre o local que escrevem, mas não fazem isso de forma explícita, isto é, não
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escrevem algo como “j’adore Fernando de Noronha”. Como acabamos de falar, o tom
apreciativo do texto é percebido, principalmente, pelas escolhas lexicais do locutor e não por
sua opinião estar explicitada no texto de forma direta. Assim, os alunos conseguiram dar um
tom bastante apreciativo ao seu texto, mas sem se posicionar diretamente nele.

2. Turma B

Nesta seção, apresentaremos, primeiramente, as produções textuais dos alunos da
Turma B e, em seguida, as análises que fizemos desses textos.

2.1. Produções textuais dos alunos

Seguem as produções textuais dos alunos que cursaram o nível II no segundo semestre
de 2011 e que produziram um texto do gênero itinéraire de voyage em casa a partir das aulas
que tiveram com a sequência do livro Alter Ego 1.
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Turma B – Bárbara (página 1)
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Turma B – Bárbara (página 2)
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Turma B – Beatriz
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Turma B – Bernardo
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Turma B – Beth
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Turma B – Bianca
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Turma B – Bruna
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2.2. Análises

Analisando as produções textuais dos alunos da Turma B de acordo com os critérios
que estabelecemos anteriormente, criamos um quadro com a síntese das operações de
linguagem que cada aluno conseguiu realizar. Esse quadro está reproduzido a seguir.

Quadro 16 – Operações de linguagem identificadas na Turma B

Capacidades de
linguagem

Operações de linguagem esperadas na
produção do gênero itinéraire de
voyage

Turma B - SD do Livro
Bárbara

Beatriz

Bernardo

Beth

Bianca

Bruna

Identificar as características do contexto de produção:
- enunciador
Capacidades
de ação

- destinatário
- objetivos
- seleção de um lugar, região ou país
Compreender a configuração global do texto, sua organização e apresentação:
- criação de um título para o texto
- layout adequado às escolhas feitas no
contexto de produção

Capacidades
discursivas

- uso de imagens
- uso de discurso teórico
- uso de discurso interativo
- uso de sequência descritiva
- uso de sequência injuntiva
- presença do efeito argumentativo (sobre o
local)
Empregar e estabelecer a manutenção da coerência temática mediante o uso de:
- mecanismos de conexão

Capacidades
linguísticodiscursivas

- mecanismos de coesão nominal (adjetivos
qualificativos e substantivos para enaltecer o
local)
- mecanismos de coesão verbal adequados às
escolhas feitas no contexto de produção
- adequação de vozes explícitas e implícitas no
texto
- posicionamento enunciativo do autor
- não implicação do enunciador
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Na Turma B, observamos que a maioria dos alunos conseguiu demonstrar conhecer
muito bem o lugar que estava sugerindo aos leitores. Um texto que destoou nesse critério foi o
da Beatriz, pois ela não se posicionou como alguém que escreve a rubrica “Week-end à...”
para uma revista de turismo. Em seu texto, ela descreve o que ela fará em uma viagem à
cidade de Moscou, como se ela escrevesse um plano pessoal de visita. Dessa forma, Beatriz
não conseguiu direcionar o seu texto para um leitor que queira viajar e/ou queira saber mais
informações sobre determinado destino.
Com relação aos objetivos, observamos que os textos de cinco alunos da Turma B
(Bárbara, Bernardo, Beth, Bianca e Bruna) conseguiram apresentar algumas características
das cidades que retrataram e puderam também enumerar as atividades que seriam feitas pelo
leitor caso ele viaje para tal destino. Como mencionamos anteriormente, o texto de Beatriz
não apresentava ao leitor um projeto que ele poderia realizar se viajasse, mas sim um projeto
da autora para quando ela viajar àquele destino.
Todos os alunos da Turma B escolheram falar sobre uma cidade, sendo que desses
apenas um escolheu uma cidade no exterior. Assim, Beatriz fala sobre Moscou, na Rússia,
Bernardo sobre São Paulo, Bárbara sobre Curitiba, Beth sobre Príncipe da Beira-Costa
Marques, Bianca sobre Maceió e Bruna escolheu escrever sobre Campos do Jordão.
Ao preenchermos a tabela que resume quais alunos conseguiram mobilizar suas
capacidades de ação de acordo com o gênero proposto, observamos que praticamente todos os
alunos da Turma B conseguiram fazê-lo. Apenas Beatriz não apresentou um texto adequado
do ponto de vista do seu contexto de produção. Isso porque ela provavelmente não entendeu
que deveria escrever um texto indicando o que os leitores poderiam fazer em uma
determinada cidade/região e acabou escrevendo um texto em que ela relata o que ela fará em
uma viagem.
Analisando as capacidades discursivas, observamos inicialmente que apenas os textos
da Beatriz e da Beth não possuíam títulos. Nos textos dos outros alunos, os títulos seguiram o
modelo do livro (Week-end à...). Com relação à distribuição dos parágrafos, a maioria dos
textos apresentou um texto contínuo, assim como o texto do livro Alter Ego. Alguns textos
dessa turma apresentaram algumas particularidades em relação ao seu layout. O texto da
Bárbara, por exemplo, foi o único da turma que possui fotos. A autora fez seu texto com um
layout muito semelhante ao que encontramos no livro Alter Ego 1: as fotos estavam todas
concentradas na parte final do texto, algumas estavam sobrepostas a outras, a autora fez um
texto introdutório e usou o subtítulo “A voir absolument”. Inclusive, não é só em termos de
layout que esse texto ficou muito parecido com o livro, o que foi escrito também copiou
197

diversas estruturas como “Le centre ville avec sa célèbre...”, “Vous aimerez vous
promener...”, “Une promenade dans le quartier...”; enfim, parece que, em boa parte do texto,
a autora copiou como estava escrito no texto referência e apenas mudou o nome das
atividades.
Bruna também se inspirou no layout do livro, mas com uma particularidade: o texto
introdutório aparece no final do texto. Bernardo, Beth e Bianca não escreveram nenhum texto
introdutório e seus textos partem diretamente para a parte principal, com as atividades
turísticas da cidade escolhida. O texto de Bernardo foi feito com parágrafos bem grandes, de
modo que as atividades sugeridas aos turistas estão concentradas em dois parágrafos. O texto
de Beatriz, por sua vez, possui apenas um parágrafo. Nessa turma, apenas Bernardo terminou
seu texto com uma “frase de efeito”: “Visitez São Paulo!”
Passando agora para a análise dos tipos de discurso presentes nos textos, observamos
uma variação da intensidade de ocorrência do discurso teórico e do discurso interativo70. O
único texto que não usou o discurso teórico foi o da Beatriz, que utilizou apenas o discurso
interativo com a presença de marcas do interlocutor através do uso de dêiticos de pessoa “je”. Beth, por outro lado, foi a única que não utilizou discurso interativo e destoou muito do
gênero nesse quesito. Essa aluna, ao sugerir atividades aos leitores, utiliza a seguinte
estrutura: “les touristes pourront” ou “les gens pourront”, mantendo em seu texto apenas o
uso do discurso teórico e não falando diretamente com seu leitor, como seria esperado em
textos desse gênero. Bárbara e Bernardo conseguiram alternar e equilibrar bem os dois tipos
de discurso, mantendo uma prevalência do discurso interativo (dêitico de pessoa – “vous”),
assim como o texto referência. Finalmente, Bianca e Bruna usaram em seus textos os dois
tipos de discurso, mas acabaram usando mais o discurso teórico. No início dos seus textos, as
autoras alternaram os dois discursos, mas do meio para o final praticamente não usaram mais
o discurso interativo (dêitico de pessoa – “vous”).
Exemplos do discurso teórico:

Maceio est une ville du nord-est du Brésil avec les grands hôtels, auberges, restaurants...
Bianca, Turma B
La ville est formé pour deux quartier seulement .
Bruna, Turma B
70

O texto do livro Alter Ego 1 tinha mais discurso interativo (dêitico de pessoa – “vous”) e menos discurso
teórico.
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Exemplos do discurso interativo:

Vous aimerez vous promener dans la Rue des Fleurs.
Bárbara, Turma B

Vous pourrez manger le connu « pastel de bacalhau » ou le « lanche de mortadela ».
Bernardo, Turma B

Diferentemente do que aconteceu na Turma A, na Turma B uma aluna utilizou o
discurso na primeira pessoa do singular (“je”), implicando-se diretamente no texto e, dessa
forma, destoando do que seria esperado de um texto do gênero itinéraire de voyage. O texto
de Beatriz é todo escrito na primeira pessoa do singular. Interessante observar que o texto
dessa aluna apresenta muitas atividades a serem feitas na cidade de Moscou, ou seja, a aluna
compreendeu que esse era um dos objetivos do texto. Contudo, Beatriz provavelmente não
compreendeu que deveria imaginar sugerir atividades ao seu leitor e acabou escrevendo um
texto falando de um projeto de viagem seu.
Com relação às sequências encontradas nos textos da Turma B, observamos em
diversos textos a sequência descritiva e a sequência injuntiva, com a descrição de ações a
serem feitas, assim como encontramos no modelo didático do gênero itinéraire de voyage e
no texto do livro Alter Ego. Para encerrar nossa análise referente às capacidades discursivas
que os alunos conseguiram mobilizar ao produzir um texto do gênero itinéraire de voyage,
analisaremos agora se os alunos conseguiram ou não criar em seus textos um efeito
argumentativo. Lembramos que, nos textos escritos pelos alunos da Turma B, não existia a
necessidade de se argumentar em prol do pacote da agência, pois o texto que eles escreveram
era para uma revista de viagens e não tinha nenhum interesse comercial direto. Dessa forma,
ao analisarmos os textos dessa turma, buscamos encontrar um efeito argumentativo somente
em prol no destino e observamos que todos os textos conseguiram criar um efeito
argumentativo sobre a cidade que estavam escrevendo.
Preenchendo a tabela que sintetiza as operações de linguagem relativas às capacidades
discursivas que os alunos conseguiram utilizar em seus textos, observamos que houve mais
heterogeneidade entre os alunos do que tínhamos encontrado nas capacidades de ação. Alguns
conseguiram mobilizar suas capacidades discursivas em todos os critérios, outros
conseguiram parcialmente e alguns não conseguiram tão bem. A maioria dos alunos não usou
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imagens em seu texto. No uso dos tipos de discurso também houve um número razoável de
alunos que não conseguiu dosar adequadamente o uso do discurso teórico e do discursivo
interativo de acordo com o que foi observado no modelo didático do gênero e no textoreferência do livro Alter Ego. Beatriz foi a aluna que encontrou mais dificuldades no que se
refere às capacidades discursivas. A aluna não criou um título para seu texto, não usou
imagens, não usou o discurso teórico e, mesmo quando usou o discursivo interativo, não o fez
para falar com seu leitor, mas para falar de si.
Analisando agora as capacidades linguístico-discursivas que os alunos conseguiram
mobilizar ao produzir um texto do gênero itinéraire de voyage, nos ateremos, primeiramente,
aos mecanismos de conexão. Na Turma B, não encontramos conectores em nenhum texto. No
entanto, vale lembrar que no texto do Alter Ego 1 também não encontramos nenhum conector,
de modo que a conexão era feita por justaposição de conteúdos. Apesar de não ter usado
conectores, o texto-referência apresenta frases coordenadas umas com as outras, dando
sentido ao texto. Alguns alunos não conseguiram fazer isso e seus textos às vezes parecem
mais um conjunto de frases desconexas que foram reunidas em uma mesma página do que
propriamente um texto. Observemos um trecho a seguir.

Je voyagerai à visiter la belle ville de Moscou. Je voir une exposition du musée de
l’Armurerie. Je ferai en tour pour Kremlin et ses cathédrales. Je irai à le Musée des BeauxArts Pouchkine….
Beatriz, Turma B

Como podemos observar, não existe uma coordenação entre as frases de modo a gerar
uma fluidez no texto. No texto de Beatriz, a autora repete sempre a mesma estrutura “Je
voyagerai... Je voir... Je ferai... Je irai” e essa repetição de frase não contribui para criar um
texto coeso. Essa falta de conexão prejudica o texto e poderia ter sido melhor trabalhada pela
aluna, ainda que ela não fizesse uso de conectores. Com relação aos mecanismos de coesão
nominal, todos os alunos usaram de forma intensa os adjetivos e escolheram palavras que
valorizassem a região que eles descreveram. Além disso, eles também apresentaram uma boa
extensão lexical sobre viagem, ainda mais se considerarmos que eles são alunos iniciantes em
língua francesa.
Ao analisarmos os mecanismos de coesão verbal, percebemos que os alunos
conseguiram usar com mais fluidez o futur simple do que os alunos da Turma A. Apesar
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disso, nem todos eles conseguiram usar corretamente esse tempo verbal. Bernardo é um dos
alunos que conseguiu se apropriar do futuro, como vemos a seguir.

Vous encontrerez…
Vous irez découvrir…
Vous trouverez…
Vous pourrez manger...
Vous pourrez visiter...
Vous pourrez découvrir…
Vouz irez voir…
Qu’est ce que vous attendrez?
Bernardo, Turma B

O aluno confundiu, no início, o verbo rencontrer com o encontrer, muito
provavelmente por influência do português. Apesar disso, em todos os verbos ele faz a
conjugação certa no futur simple, acertando o radical e a terminação do verbo. No final do
texto, observamos que o aluno faz uma pergunta ao seu leitor e continua usando o futur
simple. Quando vemos a frase que vem depois da pergunta e que encerra o texto “Visitez São
Paulo!”, pensamos que talvez o futuro não tenha sido o tempo ideal para o verbo attendre e
que talvez fosse melhor se o aluno tivesse utilizado o présent de l’indicatif nessa frase,
perguntando ao leitor Qu’est-ce que vous attendez? Visitez São Paulo!.
Além de Bernardo, Bárbara também utilizou corretamente o futur simple, mas vale
lembrar que a aluna reproduziu quase todas as estruturas verbais do texto do livro Alter Ego,
como “vous aimerez vous promener”, “vous irez voir”, “une promenade... permettra” etc.
Beth também usa esse tempo verbal em seu texto, mas o faz quase sempre por meio de
locução verbal com o verbo pouvoir.

Les gens pourront écouter…
Les gens pourront ramer…
Les touristes pourront aussi passer…
Les touristes seront enchantes…

Beth, Turma B
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Analisando o texto de Beth, observamos que ela usa corretamente dois verbos
irregulares (o pouvoir e o être), conjugando-os corretamente. Apesar de a aluna não ter
variado os verbos que utilizou, conjugando diversas vezes o verbo pouvoir podemos imaginar
que ela vai transpor essa boa conjugação para outros verbos.
Não podemos pensar o mesmo de Bruna, que conjuga corretamente apenas um verbo
no futuro (“vous admirerez”), que, diga-se de passagem, é um verbo utilizado no texto do
livro Alter Ego. Além disso, a aluna tenta usar o verbo pouvoir, mas acaba errando sua
conjugação. Desse modo, não é possível dizer que a aluna tenha efetivamente se apropriado
desse tempo verbal.

La montée pourrez être pour la route ou pour le téléphérique.
Bruna, Turma B

Analisando o texto de Beatriz, acreditamos que a aluna parece ter compreendido que a
terminação da primeira pessoa no singular no futur simple é o –ai. Contudo, às vezes ela
acabou usando o infinitif ao invés de continuar com o futur simple (“je voir”, “quand je
faire”). Além disso, em nenhum dos verbos iniciados por vogal ela utilizou o j’ e no verbo
admirer ela acabou errando o radical do futur simple.

Je voyagerai à visiter...
Je voir une exposition…
Je ferai en tour…
Je irai à le Musée…
Je admirai…
Je serai la personne plus heureux du monde quand je faire cette voyage.
Beatriz, Turma B

Bianca, por sua vez, utilizou o présent de l’indicatif quando usou o discurso interativo.
Interessante observar também que a aluna sempre utilizou uma locução verbal com o verbo
pouvoir nesse tipo de discurso, como vemos a seguir.
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Vous pouvez voir…
Vous ne pouvez pas manquer…
Vous pouvez vous promener…
Bianca, Turma B

Passando agora ao critério sobre a adequação de vozes explícitas e implícitas no texto,
vemos que, em todos os textos da Turma B, encontramos unicamente a voz do autor.
Finalmente, com relação às modalizações, observamos que todos os textos apresentaram
modalizações apreciativas, o que pode ser evidenciado pela própria escolha lexical e pelo uso
intenso de substantivos e adjetivos para valorizar o local escolhido pelo autor do texto.
Importante mencionar que a maioria dos alunos demonstra uma apreciação positiva sobre o
local que escrevem, mas não fazem isso de forma explícita. Assim, a maioria dos alunos da
Turma B conseguiu dar um tom bastante apreciativo ao seu texto, mas sem se posicionar
diretamente nele. Como mencionamos anteriormente, a única que se coloca diretamente no
texto, contrariando o que é esperado em um texto desse gênero é Beatriz.

3. Turma C

Nesta seção, apresentaremos, primeiramente, as produções textuais iniciais e finais dos
alunos da Turma C e, em seguida, as análises que fizemos desses textos.

3.1. Produções textuais dos alunos
Seguem as produções textuais dos alunos que participaram do curso “Ateliers de
produção escrita criativa em francês” no primeiro semestre de 2012 e que produziram, em
classe, um texto inicial e um texto final do gênero itinéraire de voyage a partir das aulas que
eles tiveram com a sequência didática que elaboramos.
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Turma C – Carina – Produção Inicial
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Turma C – Carina – Produção Final (página 1)
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Turma C – Carina – Produção Final (página 2)
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Turma C – Carmem – Produção Inicial (página 1)
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Turma C – Carmem – Produção Inicial (página 2)
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Turma C – Carmem – Produção Final (página 1)
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Turma C – Carmem – Produção Final (página 2)
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Turma C – Cássio – Produção Inicial
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Turma C – Cássio – Produção Final
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Turma C – Cecília – Produção Inicial
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Turma C – Cecília – Produção Final
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Turma C – Cíntia – Produção Inicial
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Turma C – Cíntia – Produção Final (página 1)
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Turma C – Cíntia – Produção Final (página 2)
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Turma C – Cristiane – Produção Inicial (página 1)
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Turma C – Cristiane – Produção Inicial (página 2)
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Turma C – Cristiane – Produção Final
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3.2. Análises

Analisando as produções textuais dos alunos da Turma C de acordo com os critérios
que estabelecemos anteriormente, criamos dois quadros, cada um com a síntese das operações
de linguagem que cada aluno conseguiu realizar em cada uma das produções dos alunos:
produção inicial e final. Esses quadros estão reproduzidos a seguir.

Quadro 17 – Operações de linguagem identificadas na Turma C (Produção Inicial)
Turma C - Produção Inicial
Capacidades de
linguagem

Operações de linguagem esperadas na
produção do gênero itinéraire de voyage

Carina

Carmem

Cássio

Cecília

Cintia

Cristiane

Identificar as características do contexto de produção:
- enunciador
Capacidades
de ação

- destinatário
- objetivos
- seleção de um lugar, região ou país
Compreender a configuração global do texto, sua organização e apresentação:
- criação de um título para o texto
- layout adequado às escolhas feitas no
contexto de produção

Capacidades
discursivas

- uso de imagens
- uso de discurso teórico
- uso de discurso interativo
- uso de sequência descritiva
- uso de sequência injuntiva
- presença do efeito argumentativo (sobre o
local e sobre o pacote da agência)
Empregar e estabelecer a manutenção da coerência temática mediante o uso de:
- mecanismos de conexão

Capacidades
linguísticodiscursivas

- mecanismos de coesão nominal (adjetivos
qualificativos e substantivos para enaltecer o
local)
- mecanismos de coesão verbal adequados às
escolhas feitas no contexto de produção
- adequação de vozes explícitas e implícitas no
texto
- posicionamento enunciativo do autor
- não implicação do enunciador
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Quadro 18 - Operações de linguagem identificadas na Turma C (Produção Final)
Turma C - Produção Final
Capacidades de
linguagem

Operações de linguagem esperadas na
produção do gênero itinéraire de voyage

Carina

Carmem

Cássio

Cecília

Cintia

Identificar as características do contexto de produção:
- enunciador
Capacidades
de ação

- destinatário
- objetivos
- seleção de um lugar, região ou país
Compreender a configuração global do texto,
sua organização e apresentação:
- criação de um título para o texto
- layout adequado às escolhas feitas no
contexto de produção

Capacidades
discursivas

- uso de imagens
- uso de discurso teórico
- uso de discurso interativo
- uso de sequência descritiva
- uso de sequência injuntiva
- presença do efeito argumentativo (sobre o
local e sobre o pacote da agência)
Empregar e estabelecer a manutenção da coerência temática mediante o uso de:
- mecanismos de conexão

Capacidades
linguísticodiscursivas

- mecanismos de coesão nominal (adjetivos
qualificativos e substantivos para enaltecer o
local)
- mecanismos de coesão verbal adequados
às escolhas feitas no contexto de produção
- adequação de vozes explícitas e implícitas
no texto
- posicionamento enunciativo do autor
- não implicação do enunciador

No curso de produção escrita criativa, alguns alunos conseguiram, desde a produção
inicial, posicionar-se como enunciadores que trabalham para uma empresa de turismo
(agência ou revista) e que deveria escrever um texto com sugestões de atividades turísticas
sobre um determinado local. Outros alunos, porém, escreveram, na produção inicial, um
relato pessoal de viagem, explicando sua relação com a cidade e com as atrações turísticas
locais. Foi o caso de Carmen e Cássio, como podemos observar nos trechos a seguir.
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Cristiane

Je suis née à São Paulo et j’ai une relation d’ambiguiguité avec cette ville…. L’itinéraire que
je vous propose ici est aussi personnel, pas ordinaire.
Carmen, Produção Inicial

Je suis allé à Paris en septembre de 2011. J’ai aimé beaucoup cette ville parce que… Il y a
beaucoup de café e de restaurant.
Cássio, Produção Inicial

Como pudemos observar, os dois alunos acabaram relatando experiências e gostos
pessoais em suas produções iniciais, destoando do que encontramos nos textos do gênero
itinéraire de voyage. Uma das razões possíveis para isso ter acontecido é que alguns alunos
acharam que o curso “Ateliers de produção escrita criativa” seria um curso voltado para a
escrita pessoal, conforme pudemos constatar nos questionários respondidos pelos alunos.
Como o gênero textual que estudamos nesta dissertação foi o primeiro a ser trabalhado nesse
curso, no momento da produção inicial, os alunos ainda não tinham entendido o objetivo do
trabalho com gêneros textuais e a proposta efetiva do curso. Outra explicação é que,
justamente por ser a produção inicial, os alunos tinham representações sobre esse gênero que
não necessariamente correspondiam ao que encontramos nas práticas sociais. Essa segunda
hipótese fica ainda mais forte quando observamos que, na produção final, esses dois alunos (e
todos os outros alunos também) conseguiram escrever um texto que apresenta um enunciador
que conhece muito sobre uma determinada cidade/região e que fala não em seu nome, mas em
nome da empresa na qual ele trabalha (macro-enunciador), evidenciando que tiveram uma
aprendizagem ao longo da sequência didática.
Com relação ao destinatário, verificamos que, em todos os textos, ele é qualquer
pessoa que queira viajar ou que queira conhecer mais detalhes sobre as atrações turísticas de
uma determinada cidade/região. Inclusive, em um dos textos a autora explicita logo no
começo quem é o seu destinatário.

Si vous êtes quelqu’un qui aime voyager, bien sûre aimera connaître le sud de France.
Cristiane, Produção Inicial
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De modo geral, os alunos conseguiram atingir o objetivo do texto. Contudo, alguns
textos se mostraram muito descritivos e acabaram não sugerindo efetivamente atividades que
o leitor poderia fazer quando viajasse para aquele destino. Esse foi o caso das produções
iniciais de Carina e de Cristiane que, apesar de retratarem bem a cidade sobre a qual estavam
falando, não conseguiram elencar atividades. As produções finais dessas duas alunas, por
outro lado, se adequavam bem aos objetivos de um texto do gênero itinéraire de voyage. O
caso de Carmen e Cássio é um pouco diferente, pois, já na produção inicial, eles conseguiram
elencar algumas atividades, mas, como mencionamos anteriormente, eles escreveram sobre
suas experiências, relatando as atividades de acordo com os seus gostos particulares, que
foram sendo explicitados ao longo do texto. Por isso, consideramos que eles não se
adequaram ao objetivo que era esperado de um texto desse gênero. Na produção final, os dois
alunos apresentaram um desempenho diferente. Enquanto Cássio conseguiu atingir
plenamente o objetivo, elencando diversas atividades turísticas para o destinatário do texto e
fazendo-o de forma impessoal, Carmen fez um texto muito descritivo e com poucas sugestões
de passeios. As duas produções da Cecília se assemelham um pouco ao texto que analisamos
na Turma A, da Angélica, no sentido em que tenta passar um projeto a ser concretizado pelo
leitor, mas, às vezes, o texto é muito confuso e com muitos erros de ortografia, o que acaba
não deixando claro o objetivo do texto.

Dans BA vous vais encontrer beaucoup de vert. Pendant tout l’année vous pouvez encontrer
les quatre seasons.
Cecília, Produção Inicial

Pour y arriver vous tenerez qui s’oblier le mobile, le voiture et l’Internet. Pour y venir est
necessaire prenez un taxi en Porto Seguro jusqu’à le riviere.
Cecília, Produção Final

Os alunos da Turma C escolheram lugares bastante diferentes entre si para usar como
tema de seus textos, desde cidades na Europa até praias no sul do Brasil. Interessante observar
que nenhum dos seis alunos que estamos analisando repetiu a mesma cidade em sua produção
inicial e final, todos escolheram destinos diferentes para cada um de seus textos. Isso pode ser
explicado pelo fato de que, provavelmente, esses alunos gostam de escrever, considerando
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que eles tiveram interesse em matricular-se em um curso nas férias intitulado de “Ateliers de
produção escrita criativa”.
Analisando as produções textuais dos alunos da Turma C no que se refere às
capacidades discursivas, observamos diferentes características entre os alunos. Com relação
ao título, por exemplo, alguns alunos não fizeram um na produção inicial e nem na produção
final, como é o caso de Carmem e Cíntia. Cássio, por sua vez, fez sua produção inicial sem
título e a final com. Chamou-nos a atenção o fato de que o título de Cássio apresenta a mesma
estrutura do título do livro Alter Ego (“Week-end à Écosse”), apesar de esse texto não ter sido
trabalhado no curso da Turma C. Cecília colocou um título nos seus dois textos, mas na
produção inicial ele era apenas o nome do local que seria abordado no texto (“Buenos Aires –
Argentina”). Na produção final, essa aluna conseguiu criar um título diferente, tornando-o
inclusive mais atrativo (“Caraiva, la plus belle plage du Brésil”). Carina e Cristiane criaram
títulos para seus dois textos e, em ambos, utilizaram verbos, destoando um pouquinho do que
encontramos nos textos autênticos.

Conaitrez-vous la plus grande plage du monde?
Carina, Produção Inicial

Allons parler Espagnol !
Carina, Produção Final

En visitant la ville de Montpéllier
Cristiane, Produção Inicial

En voyageant à « Lagoa da Conceição »
Cristiane, Produção Final

O layout dos textos dos alunos foi bastante parecido entre si. Nenhum deles apresentou
imagens ou fotos, sendo seu texto apenas verbal, o que se explica, principalmente, pelo fato
de as produções terem sido feitas em classe e não em casa como nas outras duas turmas. Outra
semelhança é que quase todos os textos eram bastante extensos, principalmente se o
comparamos com os textos dos alunos das Turmas A e B. Isso pode ser explicado, mais uma
vez, pelo provável gosto que esses alunos têm pela escrita. Quase todos os alunos
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apresentaram um texto contínuo, sem nenhum layout diferenciado e não apresentaram um
plano global semelhante entre si. A única que se diferenciou nesse sentido foi Cíntia, que
começa seus textos com um texto introdutório e muito atrativo sobre a cidade que ela escreve
no texto. Em seguida, ela coloca um subtítulo antes de começar a citar as atividades turísticas
e os passeios que o leitor pode realizar. Na produção inicial o subtítulo chama-se “Quelques
suggestions des activités” e na produção final “Les excursions au centre de la ville” e
“Alentours de São Paulo”.
Assim como nas outras Turmas, a intensidade de uso do discurso teórico e do
discursivo interativo variou entre os alunos. O primeiro texto de Carina tinha uma presença
mais forte do discurso teórico e era muito mais descritivo. Nos trechos em que usou o
discurso interativo (dêitico de pessoa - “vous”), a autora falou com seu leitor, explicando a
ele como chegar e quando visitar a praia de Cassino, no Rio Grande do Sul. Na sua produção
final, Carina utilizou mais o discurso interativo (dêitico de pessoa - “vous”) e o fez para
sugerir passeios turísticos que o leitor poderia fazer no Uruguai, se assemelhando mais ao que
foi encontrado nos textos autênticos. Carmen fez o processo inverso, sua produção inicial é
intensa no uso do discurso interativo (dêitico de pessoa - “je”, “on”, “nous”), enquanto que
sua produção final é mais intensa no uso do discurso teórico. Como mencionamos
anteriormente, essa aluna fez uma primeira produção bastante pessoal, por isso, ao longo do
seu texto encontramos diversos elementos relacionados à primeira pessoal do singular (“je”,
“mon”). Além disso, ainda quando usa o pronome “on”, a autora está se implicando no texto,
conforme observamos no trecho a seguir.

Pour mon itinéraire de voyage gastronomique et multiculturelle, je propose trois jours. Dans
le premier jour on peut aller au centre ville pour connaître le Marché et le Bras, un
arrondissement très varié. On peut goûter les fruits très frèches…
Carmen, Produção Inicial

Na sua produção final, Carmen não usa mais o pronome “je”, mas continua usando o
“on” com sentido de “nous”.

Après la FLIP, il y a un Festival de Gastronomie quand on peut goûter les nouvelles
experiences culinaires…. On peut aussi nager, profiter le jour.
Carmen, Produção Final
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Em nenhuma de suas produções Carmen fala diretamente com seu destinatário. Ele
estaria incluído quando a autora usa o “nous” e o “on”, mas ela não fala com ele. Em um
trecho de sua produção final a aluna coloca inclusive o destinatário como uma terceira
pessoal.

La personne peut choisir entre rester…
Carmen, Produção Final

Cássio, assim como Carmen, implica-se no texto em sua produção inicial. Contudo, na
produção final o aluno parece ter compreendido em profundidade as características do gênero
itinéraire de voyage. Com relação aos tipos de discurso, Cássio distribui bem, em sua
produção final, o uso do discurso teórico e do discurso interativo (dêitico de pessoa - “vous”),
predominando este último, assim como nos textos autênticos. Carina, Cíntia e Cristiane
usaram principalmente o discurso teórico em sua produção inicial e o discurso interativo
(dêitico de pessoa - “vous”) em sua produção final. Cecília foi a única aluna que, já em sua
produção inicial, conseguiu usar os dois tipos de discurso de forma equilibrado, deixando a
prevalência ser do discurso interativo (dêitico de pessoa - “vous”).
A seguir reproduzimos alguns trechos do discurso teórico:

Il y a beaucoup de café e de restaurant très simpatique. Les musèe sont très interessant aussi.
Cássio, Produção Inicial

Il y a certains restaurants de cuisine locale, et de cuisines du monde entier, qui sont superbs.
Il y a plusiers des programmes culturelles aussi.
Cíntia, Produção Inicial

E do discurso interativo:

Vous pouver sortir pendant le jour ou la nuit, à pied ou prenez de taxi, de autobus, de metro.
Cecília, Produção Inicial

Ses cotes sont urbanizées et vous rencontrerez beaucoup de restaurants d’haute qualité.
Cristiane, Produção Final
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Assim como nas outras Turmas e nos textos autênticos, ao analisarmos as sequências
presentes nos textos dos alunos da Turma C, encontramos a sequência descritiva, sem sua fase
de relacionamento, e a sequência injuntiva, com as sugestões de ações a serem feitas pelo
leitor. A escolha dos tipos de discurso e das sequências, assim como de outros elementos que
ainda serão analisados mais adiante, contribuiu para criar um efeito argumentativo no texto.
Como mencionamos anteriormente, no caso dos textos das agências de viagem esse efeito
argumentativo não se limita ao destino que está sendo descrito, mas também ao pacote que se
deseja vender. Todas as escolhas feitas pelo enunciador do texto visam a convencer o leitor a
comprar aquele determinado pacote.
Em todas as produções textuais dessa turma, os alunos conseguiram efetuar as
escolhas de modo que existisse um efeito argumentativo em prol do destino que foi escolhido.
Já o efeito argumentativo em prol do pacote da agência foi raramente observado nas
produções iniciais. Apenas Cíntia conseguiu criar em seus dois textos um efeito
argumentativo sobre um eventual pacote de turismo e não apenas sobre o destino descrito.
Entre os outros alunos, alguns não conseguiram criar esse efeito nem em suas produções
finais, como é o caso de Carmem e de Cecília. No caso de Cecília, como explicamos
anteriormente, ela até tenta passar uma ideia de projeto em seu texto, criando um efeito
argumentativo em prol do pacote de viagem. Contudo, seu texto é um pouco confuso, o que
acaba prejudicando a argumentação.
Analisando as produções textuais da Turma C com relação aos elementos linguísticodiscursivos, observamos que muitos alunos não utilizaram conectores para organizar a ordem
das atividades a serem feitas pelos turistas. A exceção foram Carina e Carmen que, tanto na
produção inicial quanto na produção final, usaram alguns conectores, como por exemplo, “la
première chose”, “enfin”, le deuxième jour”, “pendant”, “après”. Cássio usou uma vez o
“puis” em sua produção final. Apesar de muitos alunos não terem usado conectores, eles
conseguiram deixar o seu texto coeso apenas com a justaposição de conteúdos, o que acontece
em alguns textos autênticos, conforme explicamos no modelo didático do gênero.
Com relação aos mecanismos de coesão nominal, todos os alunos usaram de forma
intensa os adjetivos e escolheram palavras que valorizassem a região que eles descreveram.
Além disso, eles também apresentaram uma boa extensão lexical sobre viagem. Todos foram
bem nesse critério, demonstrando boa aprendizagem do léxico e dos adjetivos. Alguns alunos
usaram pronomes sujeitos e pronomes demonstrativos como anáforas para evitar a repetição.
Ao analisarmos os mecanismos de coesão verbal, observamos que, nas produções
iniciais, existe uma prevalência do présent de l’indicatif nos textos de todos os alunos. Ao
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escrever no presente, os alunos utilizaram diversas vezes locuções verbais com os verbos
pouvoir, como por exemplo: “vous pouvez découvrir” (Carina); “on peut goûter” (Carmen);
“vous pouvez faire” (Cássio); “vous pouvez sortir” (Cecília); “vous pouvez prendre”
(Cíntia); “vous pouvez imaginer” (Cristiane). Duas alunas utilizaram também a locução
verbal com o verbo “devoir”: “nous devons être attentifs” (Carmen); “vous devez prendre”
(Cíntia). Outra estrutura que se repetiu em todos os textos foi o verbo no infinitivo precedido
pela preposição pour: “pour être” (Carina); “pour manger” (Carmen); “pour voir” (Cássio);
“pour faire” (Cecília); “pour monter” (Cíntia); “pour profiter” (Cristiane). Chamou-nos a
atenção o fato de que, nas produções iniciais, alguns alunos utilizaram um verbo no futur
simple, como por exemplo: “vous arriverez” (Carina), “le troisieme jour sera” (Carmen),
“vous aurez une vue” (Cíntia), “bien sûre aimera connaître” (Cristiane). Importante
lembrarmos que os alunos da Turma C, diferentemente dos alunos das Turmas A e B, já
tinham aprendidido esse tempo verbal, pois já tinham cursado os níveis II e III. Então, o que
observamos é que alguns alunos dessa turma sentiram a necessidade, pela situação de
produção, de fazer projetos usando o futur simple como tempo verbal.
Nas produções finais, os textos dos alunos se diferenciaram um pouco mais. Cássio e
Cristiane usaram de forma bastante intensa o futur simple, dando ao seu texto um tom de
projeto a ser realizado pelo leitor e se aproximando, nesse critério, do que foi encontrado em
um dos tipos de textos das brochuras de agências. Vamos analisar um pouco mais em detalhes
os textos desses dois alunos.

Vous devrez aller à Cullen…
Vous connaitrez un petit village…
Vous prendrez l’avion… le premier vol… qui durera
Vous conduirez… jusqu’à Cullen
Vous commencerez le trajet… et puis vous suivrez pour le routes qui seront…
Vous devrez manger…
Vous devrez choisir l’hôtel…
Vous pourrez voir une magnifique vue.

Cássio, Produção Final
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Vous arriverez au quartier…
Vous n’en oblierez jamais.
Vous rencontrerez…
Vous ne pourrez pas sortir sans manger...
Vous serez servis…
Vous dégusterez…
Cristiane, Produção Final

Observamos que os dois conseguiram diversificar os verbos escolhidos para o texto.
Cássio usou mais locuções verbais (com os verbos pouvoir e devoir) e escreveu frases sempre
afirmativas. Cristiane, por sua vez, usou apenas uma locução verbal e trabalhou tanto com
frases afirmativas quanto negativas. Assim como esses dois alunos, Cecília também tenta usar
o futur simple em sua produção final, contudo a aluna comete alguns erros, que, misturados a
outros erros de léxico, de pronomes etc., comprometem a compreensão e o efeito
argumentativo de seu texto.

Spectacles plages séduiserez tous les visiteurs.
Pour y arriver vous tenerez qui s’oblier le mobile, le voiture et l’Internet. Pour y venir est
necessaire prenez un taxi en Porto Seguro jusqu’à le riviere Caraíva où vous prendrez un
petit « bateau taxi » pour y arriver.
La randonnée serez sur la plage ou la montagne et vous embarquerez dans cette atmosphère
paradisiaque.
Cecília, Produção Final

Como vemos nesses trechos, a aluna confunde alguns verbos e acaba criando um que
não existe em francês, “tener”, provavelmente por influência de outra língua, como o
espanhol ou mesmo o português. Vemos também que, em uma mesma frase, a aluna usa o
infinitivo, o futuro e o imperativo, dificultando a compreensão por parte do seu leitor. Na
última frase observamos que a aluna acerta o radical do verbo être no futur simple, mas erra a
terminação.
Analisando os textos de outros alunos, observamos que alguns deles utilizaram de
forma bastante intensa o impératif. Como explicamos no modelo didático do gênero, esse
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modo verbal é bastante utilizados pelos sites e pelas revistas de viagem e um dos textos da
sequência didática que trabalhamos tinha essa características. Acreditamos que duas alunas se
inspiraram mais nesse texto na hora de escrever suas produções finais: Carina e Cíntia.
Vejamos a seguir alguns trechos de suas produções finais.

Vous pouvez choisir des villes de la frontière…
Choisissez Santana do Livramento ou Chuí.
Allez au restaurant et cassino, mais ne pensez pas que vous irrez payer chère.
Si vous n’aimez pas l’endroit, allez à Punta del Diablo…
Connaissez « la Rambla »… pour prendre du vin et goûter la tradittionelle…
Enfin, si vous desirez continue votre randonné sur Amerique du Sud, prenez un grand beautot
et traversez le rivière pour arriver à Buenos Aires…
Carina, Produção Final

Carina usa diferentes verbos no impératif (choisir, aller, connaître, prendre etc.) e
acerta ao não usar o pronome quando escreve nesse modo verbal. A aluna utiliza também com
bastante frequência verbos no présent de l’indicatif. Como pudemos ver nesse trecho, a aluna
também usou uma vez o futur simple (“vous irrez”), mas acabou errando um pouquinho em
sua conjugação.
Vejamos agora alguns trechos do texto de Cíntia.

São Paulo est une ville… Les habitant sont trè geniales… La capitale plus importante du
Brèsil merite d’être connue.
Visitez-vous les plusieurs musées…
Prenez-vous le metró pour allez aux musees.
Profitez d’une belle vue…
Vous ne regretterez pas.
Faites-vous un randonnee à vêlo…
Vous pouvez faire du plongée..
Vous pouvez allez aux montagnes…
Cíntia, Produção Final
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A primeira coisa que nos chamou a atenção no texto de Cíntia em relação aos
mecanismos de coesão verbal é que ela escreveu diversas vezes o pronome depois do verbo,
dando ideia de que era uma pergunta. Analisando atentamente o texto, vemos que a intenção
da aluna é dizer ao leitor o que ele deve fazer (“visite diversos museus”, “pegue o metrô”,
“faça um passeios de bicicleta” etc.), o que nos faz pensar que sua intenção era usar o
impératif. Contudo, a aluna se confundiu e achou que nesse modo verbal o pronome sujeito
deveria vir depois do verbo, provavelmente, por influência dos verbos pronominais no
impératif (levez-vous, asseyez-vous etc.). Além do impératif, Cíntia usa uma vez o futur
simple e várias vezes o présent, utilizando também, assim como outros alunos, locuções
verbais com o verbo pouvoir.
Para encerrar nossos comentários em relação a esse critério, resta-nos ainda falar sobre
a produção final de Carmen. Como mencionamos anteriormente, a aluna fez um texto
bastante descritivo e, em consequência disso, acabou usando bastante o présent. Interessante
observar que em diversos momentos de seu texto a aluna usou uma locução verbal com o
verbo pouvoir (“on peut faire”, “la personne peut choisir”, “on peut goûter” etc.),
apresentando mais possibilidade do que um itinéraire propriamente dito.
Passando agora a outro critério, analisaremos a adequação de vozes explícitas e
implícitas no texto. Assim como nas Turmas A e B, em quase todos os textos encontramos
unicamente a voz do autor. Na produção final de Carina encontramos também a voz do
estrangeiro, que identificamos em alguns textos autênticos e que serviria para dar ao leitor um
“gostinho” da cultura daquele lugar.

Connaissez « la Rambla », la plage des uruguayens, el Porto marché – pour prendre du vin et
goûter la tradittionelle « parrillada »…
Carina, Produção Final

Nos dois textos de Cecília encontramos, além da voz do autor que escreve em nome de
um macro-enunciador, a voz do aluno, que não sabe como dizer algo em francês e escreve em
português, pois sabe que sua professora compreenderá. Ou seja, Cecília se colocou na
situação de produçao de sala de aula.
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C’est tout très simple pour se « localizar » et « locomover » dans c’est ville.
Les gens sont très sympathiques et bien « educadas ».

Cecília, Produção Inicial

Pendant le séjour vous pourrez prendre una charrete ou un « bougue »…

Cecília, Produção Final

Com relação às modalizações, observamos que todos os textos apresentaram
modalizações apreciativas, o que pode ser evidenciado pela própria escolha lexical e pelo uso
intenso de substantivos e adjetivos para valorizar o local escolhido pelo autor do texto (“la
plus belle plage du monde”, “une ville três magnifique”, “três connu et valorisé, sa beauté
est grand”, “il y a des plages merveilleuses pour profiter”, “un pays exotique e mysterieux”,
“merveilles paysage naturelles” etc.). Importante mencionar que a maioria dos autores dos
textos demonstra uma apreciação positiva sobre o local que escrevem, mas não faz isso de
forma explícita, isto é, não escreve algo como “j’adore Florianópolis”. O tom apreciativo do
texto é percebido, principalmente, pelas escolhas lexicais do locutor e não por sua opinião
estar explicitada no texto de forma direta. Na produção final, os alunos conseguiram dar um
tom bastante apreciativo ao seu texto, mas sem se posicionar diretamente nele. Na produção
inicial, como mencionamos previamente, dois alunos (Carmen e Cássio) se colocam
diretamente no texto, contrariando o que é esperado em um texto desse gênero. Essas
constatações demonstram que houve uma aprendizagem ao longo da sequência didática que
trabalhamos. Esses dois alunos aprenderam que poderiam demonstrar sua apreciação por uma
determinada cidade/região sem se implicar diretamente no texto.

4. Discussão dos resultados

As análises que fizemos nas seções anteriores são importantes para compreendermos a
individualidade e a particularidade de cada produção textual dos alunos. Contudo, precisamos
também fazer uma análise mais geral dessas produções, refletindo sobre as características do
coletivo das produções de cada turma e levantando hipóteses sobre como o contexto particular
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de cada turma pode ter influenciado diferentes aspectos observados nos textos. Esse será o
nosso foco nesta seção.
Quando pensamos a questão dos objetivos de um texto do gênero itinéraire de voyage,
percebemos que a proposta da produção textual das Turmas A e C demandava um segundo
objetivo além daquele que encontramos também na Turma B. Nas três turmas existia a
necessidade de se apresentar algumas características da cidade/região que era retratada no
texto e também de se elencar algumas atividades que poderiam ser feitas pelo leitor caso ele
viaje para tal destino. Nas Turmas A e C, além disso, os alunos precisavam tentar vender um
pacote de viagens, pois se trata de um texto produzido por uma agência de viagens, que,
conforme observamos no modelo didático do gênero, produz seus textos com um objetivo
comercial. Fazendo uma reflexão sobre a nossa sequência didática, percebemos que esse
aspecto comercial não foi trabalhado por nós, o que explica porque alguns alunos dessas duas
turmas não conseguiram se posicionar como um enunciador que trabalha para uma agência e
que almeja vender pacotes turísticos.
Ao separarmos as turmas pelo local onde os alunos produziram seus textos, temos as
Turmas A e B com as produções sendo feitas em casa e somente a Turma C com as produções
sendo feitas em classe. Essa diferença pôde ser observada no layout dos textos, pois nenhum
dos textos analisados na Turma C apresentava imagens. Isso nos faz pensar que, quando
pedimos aos alunos que produzam textos em sala de aula, é importante darmos a eles as
condições físicas e materiais para que eles usem toda sua potencialidade na produção escrita.
No caso da Turma C, nós demos aos alunos apenas um papel e uma caneta, ou seja, somente
se o aluno fosse muito criativo ele conseguiria colocar em seus textos imagens como as que
encontramos nos textos autênticos. Já nas outras duas turmas, alguns alunos fizeram seus
textos utilizando um computador, o que facilita a inserção de imagens. Além disso, outros
textos, mesmo que escritos à mão, possuíam imagens. Em um dos casos a própria aluna
desenhou as imagens e, em outro, a aluna colocou imagens recortadas de alguma revista.
Ainda com relação a esse aspecto, precisamos lembrar que, por terem escrito em casa,
os alunos das Turmas A e B tiveram muito mais tempo para produzir seus textos (cerca de
uma semana) do que os alunos da Turma C (cerca de uma hora). Isso com certeza interefere
na qualidade do texto, no mínimo na questão ortográfica, pois em casa o aluno tem mais
tempo de reler seu texto, pode consultar outros suportes (dicionários, livros etc.) e consegue,
dessa forma, fazer menos erros ortográficos. Já quando o texto é produzido em classe, o aluno
tem menos tempo para fazer uma autocorreção e acaba, geralmente, incorrendo em mais
erros. Falando em erros ortográficos, apesar de eles terem sido talvez em maior número na
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Turma C, também encontramos vários nas Turmas A e B. Isso nos faz pensar que a questão
ortográfica vai além do gênero e que não é em uma sequência didática que os alunos vão
resolver esses problemas todos. Precisamos também lembrar que esses alunos são iniciantes
no aprendizado de uma língua estrangeira e que é normal e que eles não consigam escrever
todas as palavras respeitando a norma ortográfica vigente. Além disso, não sabemos se os
professores desses alunos, em outros semestres, trabalharam adequadamente a questão somgrafia.
Outro elemento que precisa ser levado em consideração é o tempo que os alunos de
cada turma tiveram contato com a sequência de atividades do gênero estudado. No caso das
Turmas A e B esse tempo foi de apenas três horas, enquanto que na Turma C foi de pouco
mais de dez horas. Isso possivelmente explica porque os textos da Turma C foram mais
completos e mais semelhantes aos textos autênticos. Os textos das Turmas A e B foram uma
pouco mais simples do ponto de vista textual. Ainda assim, no geral, as produções menos
adequadas ao gênero seriam as da turma B, principalmente em termos de respeito ao gênero.
A partir da sequência de atividades proposta pelo livro didático não seria possível esperar algo
muito diferente disso, pois nessa sequência não são trabalhadas as características dos textos.
Conforme mencionamos anteriormente, parece ficar claro que o objetivo principal – e talvez
único – do texto e dos exercícios é fazer com o que os alunos aprendam a conjugar o futur
simple. O texto não é trabalhado em sua complexidade e, por isso, os alunos da Turma B
acabam produzindo um texto bem mais simples e mais distante do que encontramos nas
práticas sociais.
A conjugação verbal do futur simple, contudo, foi gramaticalmente mais correta na
Turma B. Nessa turma mais alunos conseguiram utilizar corretamente os radicais e as
terminações característicos do futuro simples. Nas Turmas A e C muitos alunos acabaram
usando o imperativo e/ou o presente e outros alunos acabaram confundindo sistematicamente
o uso do imperativo e do futuro. É possível levantarmos diferentes hipóteses de por que isso
aconteceu. Uma delas é que isso não foi bem trabalhado na sequência didática que
elaboramos. Refletindo mais profundamente sobre essa questão, um primeiro pensamento que
temos é que a estratégia de termos trabalhado com muitos elementos na SD talvez não tenha
sido a melhor. Uma alternativa mais efetiva, dado que tínhamos a limitação do tempo, talvez
tivesse sido trabalhar melhor algumas características e menos características no total. Esse
fator pode ter influenciado as produções, em específico da Turma A, em que os alunos
confundiram o uso do imperativo com o do futuro simples. Além disso, a própria forma como
trabalhamos esses dois elementos pode ter gerado confusão entre os alunos, pois em um
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determinado momento da nossa sequência, listamos diversas frases e os alunos tinham que
identificar se ela usava o imperativo ou o futuro simples.
Ademais, outra hipótese que levantamos é que esse não era o gênero ideal para
trabalhar o futur simple. Como vimos no modelo didático, a maioria dos textos desse gênero
textual possuem tanto o imperativo, quanto o futuro simples e o presente misturados. Como
esse gênero traz esses três tempos verbais, ao se escolher o itinéraire de voyage para ensinar o
futuro, isso pode acabar naturalmente causando uma confusão nos alunos. Ou seja, por causa
do gênero, o ensino acabou aproximando duas coisas (futuro simples e imperativo) que, para a
aprendizagem, talvez não fosse interessante. Ainda no modelo didático, vimos que o futur
simple foi encontrado de forma abundante em apenas um dos textos autênticos analisados.
Dessa forma, não é estranho que poucos alunos tenham conseguido associar um texto com
sugestões de atividades turísticas que o leitor pode realizar a esse tempo verbal. Isso pode ter
ocorrido por se tratar de um uso bem particular do futuro simples que, embora autêntico, não
representa o mais comum e esperado para o gênero, mostrando mais um posicionamento do
enunciador e seu desejo de criar um efeito de sentido ligado à impressão de já estar no lugar a
ser visitado. Portanto, acreditamos que outro gênero seria mais adequado para ensinar o futur
simple aos alunos, como talvez um horóscopo para fazer previsões, discursos de políticos para
fazer promessas etc.
Como na Turma B os alunos não tiveram muitas atividades que os ajudassem a melhor
compreender o gênero itinéraire de voyage e suas características, eles não puderam fazer
muitas reflexões sobre a adequação ou não do futur simple a esse gênero. Além disso, como o
texto do livro didático continha muitos verbos no futur simple, vários alunos compreenderam
que a expectativa do livro é que eles fizessem um texto com esse tempo verbal. E foi isso que
aconteceu.
Quando pensamos nos diferentes contextos dos cursos, precisamos levar também em
consideração o fato de os alunos da Turma C estarem fazendo um curso intensivo. Após
aplicarmos a SD na Turma C e analisarmos as produções textuais dos alunos, acreditamos que
seria melhor se ela não tivesse sido aplicada em regime intensivo, dando mais tempo para as
aprendizagens. Apesar de ser visível a diferença entre a produção inicial e a produção final
dos alunos dessa turma, evidenciando que houve, sim, aprendizagem por parte dos alunos,
acreditamos que essas aprendizagens poderiam ter sido ainda maiores caso as aulas não
tivessem ocorrido tão seguidas umas das outras. Além disso, um curso tão intensivo dificulta
o trabalho do professor, pois ele não tem tempo hábil para adaptar, a partir da análise das
produções iniciais dos alunos, sua sequência didática às necessidades específicas daquela
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turma. No caso dessa Turma específica, o primeiro módulo da sequência didática começou no
mesmo dia da produção inicial, deixando-nos sem tempo hábil para adaptar as atividades (ou
criar novas) de forma que se adequassem às capacidades daqueles alunos. Conforme
apresentamos no referencial teórico, isso não é o ideal quando se trabalha na perspectiva dos
gêneros textuais.
Resumindo o que abordamos nesta seção, pudemos observar que existem diversas
questões implicadas no desenvolvimento possível da produção textual no espaço da escola.
Uma delas é a própria sequência didática que é utilizada no ensino de línguas. Vimos que
diferentes SDs geram produções textuais com características diferentes, o que nos leva a crer
que o desenvolvimento das capacidades de linguagem também é diferente quando mudamos a
SD. Observamos também que, além de modelos didáticos e de sequências didáticas, outros
aspectos estão implicados no desenvolvimento da produção textual dos alunos quando
ensinamos uma língua estrangeira. No caso da nossa pesquisa, observamos que o tempo
disponível e o local da produção textual interfiriram significativamente na produção escrita
dos alunos. Ao trabalhar com gêneros textuais, é preciso que exista tempo hábil para que o
professor trabalhe com profundidade as características daquele gênero. É claro que nenhuma
sequência esgotará todas as características de um gênero, porém, não é possível que os textos
sejam usados como pretextos para se trabalhar apenas aspectos gramaticais. O que
observamos, analisando as produções textuais em três contextos distintos, é que quanto mais
tempo foi dedicado para aprendizagem das características de um gênero, mais as produções
textuais dos alunos ficaram semelhantes ao que é encontrado nas práticas sociais.
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Considerações Finais

“Aprender sem pensar é tempo perdido.”
Confúcio

“A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original.”
Albert Einstein
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Neste capítulo final, apresentaremos algumas considerações acerca do presente estudo,
relacionando os resultados obtidos com os pressupostos teórico-metodológicos que
assumimos para seu desenvolvimento e procurando responder nossas questões de pesquisa.
Além disso, refletiremos sobre as contribuições trazidas por esta dissertação e apontaremos
algumas sugestões para futuras pesquisas que podem ser desenvolvidas a partir dela. Para
tanto, dividimos este capítulo em três seções: a primeira, que traz uma análise crítica sobre o
material didático que elaboramos (modelo didático e sequência didática) e sobre os resultados
obtidos a partir das análises das produções textuais dos alunos; a segunda, na qual retomamos
a proposta de uma perspectiva de ensino-aprendizagem do FLE baseada na noção de agir
social; e, finalmente, a terceira seção, na qual apresentamos as contribuições de nosso
trabalho e levantamos algumas possibilidades para futuras pesquisas.

1. Resultados e limitações de nossas análises
Ao longo desta dissertação, buscamos detalhar os principais pontos da abordagem dos
gêneros textuais, que está inserida nos trabalhos do interacionismo sociodiscursivo, e da
perspectiva acional, evidenciando alguns pontos de intersecção entre ambas. Além disso,
fizemos uma aplicação prática dos conceitos que apresentamos ao construirmos o modelo
didático do gênero itinéraire de voyage, ao elaborarmos uma sequência didática para trabalhar
esse gênero textual e ao aplicarmos essa sequência em duas turmas diferentes. Nosso objetivo
era estudar como o trabalho com gêneros textuais, neste caso o itinéraire de voyage, poderia
contribuir para a produção escrita dos alunos e, portanto, para o ensino-aprendizagem do
francês língua estrangeira (FLE).
Ao analisarmos os textos autênticos do gênero itinéraire de voyage, percebemos que
existe uma diversidade muito grande entre os textos dos diferentes suportes, o que representou
um desafio para nós no momento de elaborar o modelo didático desse gênero. Os textos das
brochuras de agências eram muito diferentes dos textos de sites e de revistas de viagem. Nas
primeiras existe um objetivo comercial que é muito forte, pois aquele texto foi escrito para
vender pacotes de viagens. Essa diferença de objetivo gera também diferenças em outros
aspectos do texto, o que acaba representando um desafio para o pesquisador na hora de
consolidar essas características no modelo didático do gênero.
Outro desafio que tivemos na elaboração do modelo didático foi que não encontramos
nenhuma pesquisa sobre esse gênero ou sobre a atividade social viajar. Assim, não tivemos
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acesso a conhecimentos científicos pré-existentes e, como não conseguimos conversar
diretamente com os produtores do texto, nosso modelo didático foi resultado exclusivamente
das análises dos textos autênticos, o que é uma limitação quando consideramos as etapas
determinadas por pesquisadores para a construção do modelo didático de um gênero textual.
Contudo, apesar dessa limitação, consideramos que nossas análises desses textos representam
contribuições às pesquisas sobre os gêneros textuais, particularmente o itinéraire de voyage.
Ainda no que diz respeito às análises dos textos autênticos, um aspecto que nos
chamou a atenção com relação ao gênero textual que elegemos é que estávamos sempre
lidando com textos multimodais, contendo textos verbais, mas também imagens. Nossa
pesquisa, entretanto, analisou apenas os elementos verbais dos textos, o que representa uma
limitação. Talvez fosse interessante que pesquisas futuras buscassem compreender os textos
contemplando também suas características multimodais, como, por exemplo, as imagens.
Com relação à nossa sequência didática, percebemos, após analisar as produções
textuais dos alunos, que não trabalhamos muito bem a questão do objetivo comercial dos
textos produzidos pelas agências de viagem e, consequentemente, as produções textuais dos
alunos não levaram em conta esse aspecto. Ainda nesse sentido, apesar de os alunos terem
visto um exemplar da brochura da Nouvelles Frontières, provavelmente não ficou claro para
eles que se tratava de uma revista de agência e não de uma revista de turismo. Outro aspecto
que pensamos depois é que, em nossa SD, poderíamos ter utilizado mais textos, tanto do
gênero itinéraire de voyage quanto de outros gêneros associados à atividade social viajar.
Além disso, poderíamos ter trabalhado mais com textos orais e vídeos, e não apenas com
textos escritos, como fizemos. Contudo, é importante ressaltar que o fator tempo foi um
limitante nesse sentido, pois a aplicação da nossa sequência didática foi feita em apenas 3
horas na Turma A e 10 horas na Turma C. Dessa forma, acreditamos que, para o tempo
disponível de aplicação, conseguimos dar conta de vários aspectos característicos do gênero
itinéraire de voyage e conseguimos também incluir três textos diferentes, sendo dois deles do
gênero escolhido e um outro uma música.
Uma outra limitação que encontramos em nosso trabalho refere-se à estratégia de ter
trabalhado com muitos elementos na SD – nós optamos por trabalhar em nossa sequência
quase todos os aspectos que encontramos no modelo didático do gênero – que talvez não
tenha sido adequada. Dado que tínhamos a limitação do tempo, talvez tivesse sido mais
proveitoso trabalhar de forma mais aprofundada algumas características específicas do gênero
e menos características gerais. Esse fator pode ter influenciado as produções, em específico da
Turma A, que tinha ainda menos tempo de aplicação da SD.
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Uma análise preliminar das produções textuais dos alunos nos mostrou que seria
insuficiente analisá-las apenas em relação ao modelo didático do gênero. Percebemos que
seria muito importante efetuarmos também uma análise das produções dos alunos em relação
aos efeitos exercidos por cada sequência didática e também pelo contexto em que cada
sequência foi aplicada: tempo disponível para aplicação da SD, nível de francês dos alunos,
local da produção textual (em casa ou em classe), tipo de curso (regular ou específico para
produção escrita) e assim por diante. Nesse sentido, podemos afirmar que o trabalho com
gêneros oferece uma possibilidade de desenvolver as capacidades dos alunos, porém é preciso
adaptar a sequência didática ao contexto de cada turma de alunos, levando em conta o fator
tempo. Pela nossa pesquisa, observamos não ser adequado trabalhar com um gênero tão
complexo como o itinéraire de voyage durante apenas 3 horas. Mesmo na segunda aplicação
da SD, que durou cerca de 10 horas, achamos o tempo insuficiente. Assim, acreditamos que
seria necessário que o trabalho com esse gênero pudesse durar mais lições. Outro fator que
defendemos, após aplicarmos a SD na Turma C e analisarmos as produções textuais dos
alunos, é que seria melhor se a SD não tivesse sido aplicada em regime intensivo, dando,
assim, mais tempo para as aprendizagens.
Outro fator que precisa ser considerado quando trabalhamos com gêneros textuais é
em que local os alunos produzem seus textos e qual a infreaestrutura desse local. No nosso
caso particular, as Turmas A e B fizeram suas produções escritas em casa e a Turma C fez em
classe. Conforme relatamos em nossas análises, isso acarretou algumas diferenças nos textos
dos alunos, de modo que os alunos que escreveram em casa puderam caprichar mais no texto,
por exemplo, inserindo imagens e fazendo layouts diferenciados, pois tinham mais tempo e
mais recursos disponíveis. Essa constatação é particularmente relevante nos contextos de
ensino-aprendizagem que não dispõem de muitos recursos na sala de aula, como era o nosso
caso. É complicado esperar que o aluno produza um texto semelhante aos que encontramos
nas práticas sociais quando não lhe damos todos os recursos necessários para isso.
Ao concluirmos as análises dos textos dos alunos, observamos que, no geral, os alunos
conseguiram mobilizar suas capacidades de linguagem para produzir um texto do gênero
itinéraire de voyage. No caso da Turma C, foi visível a diferença entre a produção inicial e a
produção final dos alunos, evidenciando que houve, sim, aprendizagem por parte dos alunos.
Isso nos faz pensar que só podemos realmente falar de aprendizagem de uma maneira mais
mensurável nessa turma, por causa da produção inicial e final, que nos permite avaliar de
forma mais real o progresso alcançado pelos alunos. Logo, para efeitos de pesquisa, pensando
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na ZPD, acreditamos que temos sempre que fazer produção inicial e produção final, e não
apenas a produção final como fizemos nas outras duas turmas.
Ainda com relação às análises das produções dos alunos, apesar de alguns textos
apresentarem algumas divergências com relação ao modelo didático, podemos dizer que
muitos alunos conseguiram produzir um texto desse gênero textual. Em relação a essas
diferenças, acreditamos que alguns alunos não compreenderam algumas especificidades que o
texto produzido por uma agência de viagens precisaria apresentar. Mas, como mencionamos
antes, isso também não foi bem trabalhado em nossa SD.
Outro critério em que encontramos bastante divergência em relação ao modelo
didático do gênero foi a coesão verbal. As “dificuldades” dos alunos em relação a esse
aspecto reforçaram a hipótese que apresentamos anteriormente de que esse não era o gênero
ideal para trabalhar o futur simple e de que o texto do manual didático é “artificial”. Esse
tempo verbal foi encontrado de forma abundante em apenas um dos textos autênticos
analisados e poucos alunos conseguiram associar um texto com sugestões de atividades
turísticas que o leitor pode realizar a esse tempo verbal. Isso ocorre por se tratar de um uso
bem particular do futuro simples que, embora autêntico, não representa o mais comum e
esperado para o gênero, mostrando mais um posicionamento do enunciador e seu desejo de
criar um efeito de sentido ligado à impressão de já estar no lugar a ser visitado. Portanto,
acreditamos que outro gênero deveria ter sido usado para ensinar o futur simple aos alunos,
como horóscopo para fazer previsões, discursos de políticos para fazer promessas etc.
Dessa forma, é importante refletirmos que, ao usar um texto criado e inexistente nas
práticas sociais, o manual didático acaba não colocando os alunos em situações reais e nem
facilitando o seu agir social em língua estrangeira. Além disso, existe um risco de que o
objetivo do livro (no caso, ensinar o futur simple) não seja atingido, pois os alunos não
conseguem utilizar esse elemento na situação em que foram colocados. O que observamos no
livro Alter Ego 1 é que em cada aula é usado um gênero diferente, mas não existe tempo hábil
para que o aluno se aproprie dele. O gênero acaba sendo um “pretexto” para trabalhar os
conteúdos gramaticas, lexicais. Não existe uma preocupação em ensinar o gênero, e nem
tempo, pois na aula seguinte já se utiliza um texto pertencente a outro gênero.
A respeito disso, acreditamos que quando um gênero é utilizado para o ensinoaprendizagem de uma língua estrangeira, é importante que se conheça o modelo didático do
gênero, a fim de conhecer as estruturas enunciativas, discursivas e linguísticas presentes no
texto e, por sua vez, elaborar uma SD coerente com as capacidades de linguagem a serem
trabalhados em sala de aula. Isso é relevante, pois ainda que o texto não seja autêntico, ele
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precisa ser similar ao texto real. Caso contrário, não cumprirá o seu papel de permitir que o
usuário da língua aja como um ator social, uma vez que o aluno aprenderá um gênero de texto
que não existe nas práticas sociais.
Outro aspecto que precisa ser levado em conta é que, ao trabalhar com os gêneros
textuais, o professor também precisa se apropriar de alguns artefatos para exercer o seu
trabalho. Já temos, aqui, uma primeira reflexão sobre o papel do professor e se cabe a ele,
realmente, a elaboração do material didático, sabendo-se que são necessários muitos estudos
para isso, visto que, ao elaborar um modelo didático e depois uma sequência didática, o
professor precisa se apropriar de novos instrumentos, como o modelo de análise de textos do
ISD, as etapas de elaboração de uma sequência didática etc. Em nosso caso particular,
enquanto professora-pesquisadora, o trabalho feito nesta dissertação foi muito importante para
meu desenvolvimento profissional e pessoal, pois me permitiu a apropriação desses artefatos,
que acabaram se tornando instrumentos para meu agir. Nessa linha, percebemos que este
trabalho de pesquisa também serviu para que eu pudesse avaliar meu próprio trabalho como
professora. Será que eu fiz as escolhas corretas? E essas reflexões podem ser úteis para outros
professores, que poderão usar essa nossa experiência em seus contextos de ensino. Assim,
esperamos que nosso trabalho contribua também para lançar as bases de um trabalho com
gêneros e para que esses conceitos sejam apropriados pelos professores, a fim de se tornarem
instrumentos para sua ação e para seu desenvolvimento.
Retomando nossas questões de pesquisa, ousamos dizer que a sequência didática que
elaboramos pode ser, sim, uma boa sequência para trabalhar o gênero itinéraire de voyage de
modo a permitir aos alunos agir em língua estrangeira e de modo a auxiliar os alunos no
desenvolvimento de suas capacidades de linguagem. No entanto, reconhecemos que essa SD
precisaria de alguns ajustes, que foram identificados após a análise das produções dos alunos,
e que ela também precisaria ser adaptada de acordo com o contexto particular de ensino de
cada professor que deseje utilizá-la.

2. O agir social no ensino-aprendizagem do FLE
Um dos nossos objetivos neste trabalho foi refletir sobre uma perspectiva de ensino e
aprendizagem de línguas estrangeiras, em nosso caso particular o FLE, que fosse mais
adaptada ao contexto brasileiro e que se baseasse tanto nos gêneros textuais, quanto na
perspectiva acional. Por isso, propusemos algumas reflexões sobre a noção de agir social,
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baseando-nos nos pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo, que estuda o papel
preponderante da linguagem no agir humano e nas proposições do Quadro Europeu Comum
de Referência sobre a perspectiva acional.
Realizando esta pesquisa, percebemos que é possível considerar que existem,
atualmente, dois documentos que orientam o trabalho do professor de línguas estrangeiras no
Brasil. De um lado, os PCN, documento elaborado no Brasil para o ensino em geral, que
incentivam o ensino por meio de gêneros textuais, vistos como uma maneira de agir
linguageiramente no meio social. De outro, o QECR, documento conhecido no âmbito
internacional, que preconiza o ensino de línguas estrangeiras voltado para a ação no mundo
social, mas que, vale lembrar, foi concebido no e para o contexto europeu e, por essa razão,
tem sido objeto de adaptações em diferentes países e regiões. Com essa mesma preocupação,
em nossa pesquisa, estudamos o contexto brasileiro de ensino e de aprendizagem de línguas
estrangeiras e não nos parece pertinente adotarmos as proposições do QECR sem uma
reflexão sobre o nosso contexto particular. Por outro lado, desconsiderar a existência desse
documento seria ignorar uma das etapas da história do ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras, materizalizada no QECR e que sintetiza anos de estudos, estabelecendo o
reconhecimento da língua como uma maneira de agir e, portanto, consolidando a perspectiva
acional.
Como vimos anteriormente, uma das críticas que se faz ao QECR é que ele propõe
referências para o ensino de línguas estrangeiras, mas não dá as diretrizes de como transpor
isso para a sala de aula de forma a assegurar o agir social dos alunos. Aprender uma língua
em uma perspectiva acional significa que é através do uso que se faz a aprendizagem. A
aprendizagem de uma língua estrangeira precisaria, portanto, levar o aluno a dominar as
situações de comunicação permitindo que ele aja no mundo, e para isso, ele deveria ser
confrontado durante sua aprendizagem a situações reais (ou próximas da vida real). Conforme
expusemos anteriormente, o trabalho com os gêneros textuais é uma boa oportunidade de se
lidar com a língua em seus mais diversos e autênticos usos no dia-a-dia, mostrando-a para o
aluno como algo vivo, que está em constante movimento. Ou seja, os gêneros são uma forma
de trazer os agires sociais para a sala de aula, pois trabalhar com gêneros significa trabalhar
com o agir no mundo. Ao conversarmos ou escrevermos estamos interagindo uns com os
outros por meio da linguagem. E nessas interações produzimos textos orais ou escritos que
têm um formato e um estilo que lhe são característicos. Assim, para interagirmos produzimos
textos que seguem formas já existentes na sociedade, os gêneros textuais. Portanto,
acreditamos que a compreensão e a produção de gêneros textuais podem servir como uma
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orientação da perspectiva acional dentro da classe, permitindo que o aluno seja colocado
diante de uma situação real ou muito próxima do real.
Respondendo a uma de nossas questões de pesquisas, acreditamos que, sim, é possível
propor que a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva acional sejam utilizados
conjuntamente. O que percebemos, com nossa pesquisa, é que na base dessas duas
perspectivas existe a noção de agir social, ou seja, que o ser humano age no mundo por meio
da linguagem. No quadro teórico do ISD, postula-se que a linguagem é materializada nas
práticas sociais por meio de gêneros textuais, dando ao homem acesso ao meio.
Paralelamente, a perspectiva acional defende que a prática de atividades linguageiras, visando
à realização de tarefas, permite que os usuários e estudantes de uma língua ajam no mundo
como verdadeiros atores sociais. Portanto, ao estabelecermos ligações entre a abordagem de
gêneros textuais e a perspectiva acional, estamos partindo do princípio de que ambas as
perspectivas consideram a natureza social da linguagem e da aprendizagem e que ambas
consideram que agimos no mundo social por meio da linguagem.
Se partirmos da premissa de que o agir se realiza por meio de textos, para agir em LE
o aluno precisaria dominar determinados gêneros textuais. Assumindo que os gêneros textuais
são artefatos que se encontram à nossa disposição na sociedade, ou seja, configuram-se como
práticas sociais de referência para nosso agir, eles precisariam ser apropriados pelos sujeitos
para se tornarem instrumentos de seu agir. Porém, como trabalhar com os alunos a produção
de gêneros textuais, em nosso caso um gênero escrito, de forma que eles se apropriem das
capacidades de linguagem e, portanto, das práticas sociais de referência e que, assim, eles
possam agir socialmente por meio da linguagem, usando os gêneros como instrumentos?
A primeira etapa, para poder trabalhar com gêneros textuais em sala de aula, é a
elaboração de um material didático que exponha os alunos às práticas sociais de referência e a
exemplares prototípicos do gênero textual em questão. Porém, para que seja possível propor
atividades didáticas, é necessário conhecer em profundidade suas características, ou seja,
elaborar seu modelo didático. A partir desse modelo e levando em contas as necessidades e
potencialidades de seus alunos, o professor poderá elaborar uma sequência didática que
auxiliará os alunos a se apropriarem do gênero textual escolhido e das capacidades de
linguagem a ele associadas. Se os alunos se apropriarem dos gêneros textuais, eles poderão
agir em língua estrangeira, com maior ou menor êxito. Dessa forma, nossa proposta, neste
estudo, é que a abordagem dos gêneros textuais seja utilizada conjuntamente com a
perspectiva acional em classe, corroborando para uma perspectiva de ensino-aprendizagem de
línguas baseada na noção de agir social.
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Importante ressaltar que esta dissertação de mestrado representa um ponto de partida
para a reflexão sobre as relações entre a abordagem dos gêneros textuais e a perspectiva
acional e sobre a noção de agir social. Por isso, não pretendemos esgotar o assunto ou falar
em termos conclusivos: nossa ideia é apresentar uma possibilidade para o ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras e estimular pesquisas futuras para que essa proposta
possa ser aprimorada.

3. Contribuições no presente e um olhar para o futuro
Ao realizar esta dissertação de mestrado, esperamos contribuir para as reflexões sobre
o ensino de gêneros textuais no ensino e aprendizagem do FLE e das línguas estrangeiras em
geral e também para os estudos sobre a perspectiva acional. Em nossa dissertação,
descrevemos os conceitos que embasam o trabalho com gêneros textuais para o ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras, especificamente o francês, ilustrando como caracterizar
o gênero textual itinéraire de voyage, elaborando o modelo didático do gênero e, também,
mostrando uma sequência didática para ensiná-lo, exemplificando, assim, uma maneira de se
colocar em aplicação as noções da perspectiva acional. Nesse sentido, uma de nossas
contribuições é fazer uma pesquisa sobre o trabalho com gêneros que parte desde o modelo
didático, passando pela elaboração de diferentes SDs (reduzida e completa) até chegar aos
textos dos alunos em diferentes condições de produção.
Apesar de a abordagem dos gêneros ser a mesma para diferentes línguas, é importante
que se construa um saber sobre os gêneros textuais no ensino e aprendizagem do francês
como língua estrangeira. Poucas pesquisas no ISD fizeram trabalhos nesse sentido e nós
buscamos, em nossa dissertação, contribuir para a ampliação do conhecimento sobre os
gêneros textuais e as sequências didáticas possíveis para o ensino-aprendizagem do FLE.
Nesse sentido, a lista dos gêneros textuais envolvidos no agir social viajar e o modelo didático
do gênero itinéraire de voyage que elaboramos podem ser de grande auxílio para futuros
pesquisadores que pensem em estudar esse agir social ou esse gênero em suas pesquisas sobre
FLE.
Em nosso trabalho, analisamos também um material didático que foi elaborado tendo
como referência a perspectiva acional. Na sequência de atividades do livro didático que
analisamos, observamos que não são trabalhadas as características do texto com os alunos e
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que o texto acaba muitas vezes servindo apenas para introduzir os conteúdos gramaticais que
se objetiva ensinar naquela unidade.
Nesta pesquisa, refletimos também sobre os gêneros envolvidos no agir social viajar,
listando alguns desses gêneros, o que pode ser de grande auxílio para futuros pesquisadores
que pensem em trabalhar com esse agir social. Assim, uma pergunta que levantamos é: será
que as sequências elaboradas pelos manuais didáticos realmente preparam os alunos para agir
nas práticas sociais? Ou será que ainda existe o foco no aspecto gramatical, ainda que
estejamos adotando a perspectiva acional? Pesquisas futuras poderiam analisar outras
sequências de atividades no manual que analisamos ou então outros livros didáticos a fim de
verificar se aquele livro coloca o aluno diante de situações reais e o prepara a ser um ator
social capaz de realizar tarefas.
Acreditamos que outra contribuição desta dissertação é ter refletido sobre as relações
entre a noção de gêneros textuais e a perspectiva acional, propondo que os gêneros sejam
utilizados como forma de aplicação prática da perspectiva acional. Como mencionamos
anteriormente, são raras as pesquisas que investigam esses dois temas. Para nós, a
possibilidade de conhecer essas duas perspectivas e de compreender seus pontos de
aproximação pode contribuir significativamente para a pesquisa sobre a atuação do professor
de línguas estrangeiras e para o processo de ensino-aprendizagem de línguas. Dessa forma,
expor a compatibilidade da perspectiva acional com o trabalho com gêneros textuais é uma
das grandes contribuições desta dissertação. Trata-se, também, de um ponto de partida para
novas pesquisas em que se investigue, por exemplo, os dois documentos orientadores oficiais
(PCN e QECR) como fontes de prescrições para o agir do professor.
Ademais, buscamos mostrar a necessidade de se estudar mais a perspectiva acional no
Brasil, procurando adaptá-la ao contexto brasileiro de ensino de línguas. As proposições do
QECR têm se tornado referência internacional, por exemplo, na elaboração de materiais
didáticos e de exames de proficiência, contudo, ainda encontramos poucos estudos no Brasil
sobre o tema. Esses estudos são importantes para o campo da didática das línguas e podem
complementar o que tem sido desenvolvido em outros países, em que se propõe uma
adaptação do QECR para o contexto nacional. Um dos nossos objetivos neste trabalho era
apresentar algumas reflexões sobre a perspectiva acional e estimular novas pesquisas sobre o
assunto.
Em nossa pesquisa, quisemos também abrir uma discussão sobre o agir social para o
ensino de LE e esperamos ter conseguido apresentar alguns elementos que dão subsídio a essa
discussão. Como mencionamos anteriormente, não almejamos falar em termos conclusivos,
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mas ao contrário, contribuir para a discussão sobre a noção de agir social para o ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras, que fosse baseada tanto na noção perspectiva acional,
quanto na abordagem dos gêneros textuais.
Também em relação ao agir social, em nosso trabalho, estudamos o “viajar” como
uma forma de agir. Acreditamos que seria importante que novas pesquisas fossem feitas,
investigando outras formas de agir ou até mesmo aprofundando o “viajar” e os gêneros
relacionados a esse agir. Dessa forma, motivamos novos pesquisadores que queiram ampliar o
conhecimento existente sobre os gêneros textuais que podem ser utilizados para o ensinoaprendizagem do FLE a estudarem em profundidade esses gêneros, elaborando seus modelos
didáticos e, eventualmente, propondo sequências didáticas para que esses gêneros sejam
trabalhados em sala de aula. Nesse sentido, conforme mencionamos anteriormente, as
pesquisas futuras podem analisar também as características multimodais dos textos e não
apenas os elementos verbais como fizemos nesta pesquisa. Outra possibilidade de pesquisa
em relação às características dos textos seria pesquisar as diferenças entre os textos impressos
e os textos disponíveis na internet.
Finalmente, em nossa pesquisa estivemos focados, principalmente, no ensinoaprendizagem do ponto de vista do aluno e não enfocamos o ponto de vista do professor.
Acreditamos que pesquisas futuras poderiam se propor a estudar diferentes contextos de
ensino-aprendizagem não apenas do ponto de vista do aluno, observando o desenvolvimento
de suas capacidades de linguagem, mas também do ponto de vista de professor, estudando e
interpretando o seu agir por meio dos textos, produzidos pelos próprios professores ou por
outros e que fazem parte do processo de aprendizagem do trabalho com gêneros.
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Anexo 1 - Termo de consentimento assinado pelos participantes desta pesquisa
EŽŵĞĚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂƚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĚĞƌĞĕŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dĞůĞĨŽŶĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺZ'͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺW&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EŽŵĞĚŽƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͗>ƵŝǌĂ'ƵŝŵĂƌĆĞƐ^ĂŶƚŽƐ;ͲŵĂŝů͗ůƵŝǌĂ͘ŐƐΛƵƐƉ͘ďƌͿ
/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͗'ƌƵƉŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂ>dZ;ŶƷĐůĞŽĚĂh^WͿ͘


sŽĐġĞƐƚĄƐĞŶĚŽĐŽŶǀŝĚĂĚŽ;ĂͿĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͘ŽŝŶƚĞŐƌĂƌĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽĞƐƚĂƌĄƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽ
Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ ĂƋƵŝ ĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐ͘ sŽĐġ ƚĞŵ ůŝďĞƌĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ƌĞĐƵƐĂƌ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ Ğ ĂŝŶĚĂ ƐĞ
ƌĞĐƵƐĂƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƐĞĚĂƉĞƐƋƵŝƐĂ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƉƌĞũƵşǌŽƉĞƐƐŽĂů͘


ϭ͘ WƌŽƉſƐŝƚŽ ĚŽ ĞƐƚƵĚŽ͗ ĞƐƚƵĚĂƌ ŽƐ ŐġŶĞƌŽƐ ƚĞǆƚƵĂŝƐ ŶŽ ĞŶƐŝŶŽ Ğ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂŐĞŵ ĚŽ ĨƌĂŶĐġƐ ůşŶŐƵĂ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
Ϯ͘WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ͗ĐŽůĞƚĂĚĞƚĞǆƚŽƐĞƐĐƌŝƚŽƐƉĞůŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͘
ϯ͘ZŝƐĐŽƐĞĚĞƐĐŽŶĨŽƌƚŽƐ͗ŶĞŶŚƵŵ͘
ϰ͘ĞŶĞĨşĐŝŽƐ͗ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĠǀŽůƵŶƚĄƌŝĂĞŶĆŽƚƌĂƌĄŶĞŶŚƵŵďĞŶĞĨşĐŝŽĚŝƌĞƚŽ͕ŵĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄƵŵ
ŵĞůŚŽƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐŽďƌĞŽƵƐŽĚŽƐŐġŶĞƌŽƐƚĞǆƚƵĂŝƐĞĚĂƐƐĞƋƵġŶĐŝĂƐĚŝĚĄƚŝĐĂƐĞŵƐĂůĂĚĞĂƵůĂ͘
ϱ͘ŝƌĞŝƚŽƐĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͗ŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƉŽĚĞƐĞƌĞƚŝƌĂƌĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽƐĞŵŶĞŶŚƵŵƉƌĞũƵşǌŽ͘
ϲ͘ŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͗ŶĆŽĞǆŝƐƚĞŵĚĞƐƉĞƐĂƐĞŶĞŵĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ͘
ϳ͘/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĂŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽŐƌƵƉŽ>dZ͘KƐĚĂĚŽƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵĞƐƚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽƐĞƌĆŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂŽďĂŶĚŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽŐƌƵƉŽ>dZ;ŶƷĐůĞŽh^WͿ͕ĐƵũĂƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůǌĞƌůĂƌĄƉĞůŽƵƐŽĞ
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐ͕ ĂƉĞŶĂƐ ĐŽŶƐĞŶƚŝŶĚŽ Ž ƐĞƵ ƵƐŽ ĨƵƚƵƌŽ
Ğŵ ƉƌŽũĞƚŽƐ ƋƵĞ ĂƚĞƐƚĞŵ ƉĞůŽ ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƉƌĞĐĞŝƚŽƐ ĠƚŝĐŽƐ Ğŵ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ ƐĞƌĞƐ
ŚƵŵĂŶŽƐ͘ ůŐƵŵĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ ƵƐĂĚĂƐ Ğŵ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ ƋƵĞ ŚĂũĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ
ĨĂůĂŶƚĞĞƐĞŵƋƵĞƐĞƵƐĚŝƌĞŝƚŽƐƐĞũĂŵĂƚŝŶŐŝĚŽƐ͘
ϴ͘ŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞ͗ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŵũŽƌŶĂŝƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐŽƵ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĞŵĐŽŶŐƌĞƐƐŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƐĞŵƋƵĞĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞĚŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐĞũĂƌĞǀĞůĂĚĂ͘


Ƶ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŽ ŵĞƵƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƐƵũĞŝƚŽ ĚĞ ƉĞƐƋƵŝƐĂ Ğ ǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝŶƚŽ Ğŵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽĞĞŵĐĞĚĞƌŵĞƵƐĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽďĂŶĐŽĚĞĚĂĚŽƐĚŽ>dZ͘ŽŵƉƌĞĞŶĚŽƐŽďƌĞ
ŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽĞƉŽƌƋƵĞĞƐƚĞĞƐƚƵĚŽĞƐƚĄƐĞŶĚŽĨĞŝƚŽ͘ZĞĐĞďĞƌĞŝƵŵĂĐſƉŝĂĂƐƐŝŶĂĚĂĚĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ
ĚĞĐŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 







ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƐƵũĞŝƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ





ƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƉĞƐƋƵŝƐĂĚŽƌ



Anexo 2 - Questionário para alunos participantes (Turma A e Turma B)


Ϳ/E&KZDO^'Z/^
ϭ͘EŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘/ĚĂĚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 







ϯ͘^ĞǆŽ͗;ͿD;Ϳ&
ϰ͘ƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ŝĚĂĚĞŽŶĚĞŵŽƌĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϲ͘'ƌĂƵĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽ͗
;ͿϮǑŐƌĂƵʹŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ;Ϳ^ƵƉĞƌŝŽƌĐƵƌƐĂŶĚŽ
;Ϳ^ƵƉĞƌŝŽƌĐŽŵƉůĞƚŽ;ͿWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĐƵƌƐĂŶĚŽ;ͿWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ

ϳ͘ƌĞĂĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘WŽƐƐƵŝǀşŶĐƵůŽĐŽŵĂh^W͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ



ϵ͘YƵĂů͍;ͿůƵŶŽŐƌĂĚƵĂĕĆŽ;ͿůƵŶŽƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ;ͿŽĐĞŶƚĞ;Ϳ&ƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ
ϭϬ͘ůĠŵĚŽĨƌĂŶĐġƐǀŽĐġĨĂůĂŽƵƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ



ϭϭ͘YƵĂŝƐ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϮ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ǀŽĐġĞƐƚĄĞƐƚƵĚĂŶĚŽŽƵƚƌŽŝĚŝŽŵĂ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ 
ϭϯ͘YƵĂů͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͿZ>/KEDEdKKDK&ZE^
ϭ͘ WŽƌƋƵĞǀŽĐġĚĞĐŝĚŝƵĞƐƚƵĚĂƌĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘ WŽƌƋƵĞǀŽĐġĞƐĐŽůŚĞƵĞƐƚƵĚĂƌŶŽƐĐƵƌƐŽƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂ&&>,͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϯ͘ ĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌƋƵĞǀŽĐġĞƐƚƵĚĂĨƌĂŶĐġƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϰ͘ ŵĐĂƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌ͕ĚĞƚĂůŚĞĂƐŽƵƚƌĂƐǀĞǌĞƐĞŵƋƵĞǀŽĐġĞƐƚƵĚŽƵĨƌĂŶĐġƐ;ƋƵĂŶĚŽ͕ŽŶĚĞ͕
ƉŽƌƋƵĂŶƚŽƚĞŵƉŽ͕ƉŽƌƋƵĞƉĂƌŽƵͿ͘


ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ ŽŵŽǀŽĐġĐŚĞŐŽƵĂŽEşǀĞů//͍
;ͿƵƌƐĞŝŽŶşǀĞů/ƐĞŵĞƐƚƌĞƉĂƐƐĂĚŽ;ͿƵƌƐĞŝŽŶşǀĞů/ŶĂƐĨĠƌŝĂƐ;Ϳ&ŝǌƚĞƐƚĞĚĞŶşǀĞů

ϲ͘ ƐƚƵĚĂŶĚŽĨƌĂŶĐġƐ͕ǀŽĐġũĄƚĞǀĞĂůŐƵŵĂƌĞƉƌŽǀĂĕĆŽ͍
;Ϳ^ŝŵ͕ŵĂŝƐĚĞƵŵĂǀĞǌ;Ϳ^ŝŵ͕ĂƉĞŶĂƐƵŵĂǀĞǌ;ͿEĆŽ

ϳ͘ YƵĂůĨŽŝƐƵĂƵůƚŝŵĂŵĠĚŝĂĞŵƵŵĐƵƌƐŽĚĞĨƌĂŶĐġƐ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘ YƵĂŶƚĂƐŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐǀŽĐġĚĞĚŝĐĂĂŽĞƐƚƵĚŽĚŽĨƌĂŶĐġƐ;ƐĞŵĐŽŶƚĂƌĂƐĂƵůĂƐͿ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵ͘ ŵƋƵĂůĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŵĂŝƐĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ͍;ĞƐĐŽůŚĂĂƉĞŶĂƐƵŵĂͿ
;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽKƌĂů;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƐĐƌŝƚĂ;ͿWƌŽĚƵĕĆŽKƌĂů;ͿWƌŽĚƵĕĆŽƐĐƌŝƚĂ

ϭϬ͘ŵƋƵĂůĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŵĂŝƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͍;ĞƐĐŽůŚĂĂƉĞŶĂƐƵŵĂͿ
;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽKƌĂů;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƐĐƌŝƚĂ;ͿWƌŽĚƵĕĆŽKƌĂů;ͿWƌŽĚƵĕĆŽƐĐƌŝƚĂ

ϭϭ͘ sŽĐġŐŽƐƚĂĚĞĞƐĐƌĞǀĞƌĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϭϮ͘ ĞŵĨƌĂŶĐġƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϭϯ͘ YƵĞƚĞǆƚŽƐǀŽĐġĐŽƐƚƵŵĂĞƐĐƌĞǀĞƌĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĞŵĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϰ͘sŽĐġŐŽƐƚĂƌŝĂĚĞĞƐĐƌĞǀĞƌŵĂŝƐŽƵŵĞŶŽƐŶŽĐƵƌƐŽĚĞĨƌĂŶĐġƐ͍;ͿDĂŝƐ;ͿDĞŶŽƐ
WŽƌƋƵġ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϱ͘KƋƵĞǀŽĐġŐŽƐƚĂƌŝĂĚĞĞƐĐƌĞǀĞƌŶŽĐƵƌƐŽĚĞĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



Anexo 3 - Questionário para alunos participantes (Turma C)

Ϳ/E&KZDO^'Z/^
ϭ͘EŽŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘/ĚĂĚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 







ϯ͘^ĞǆŽ͗;ͿD;Ϳ&
ϰ͘ƐƚĂĚŽĐŝǀŝů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ŝĚĂĚĞŽŶĚĞŵŽƌĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϲ͘'ƌĂƵĚĞŝŶƐƚƌƵĕĆŽ͗
;ͿϮǑŐƌĂƵʹŶƐŝŶŽŵĠĚŝŽ;Ϳ^ƵƉĞƌŝŽƌĐƵƌƐĂŶĚŽ
;Ϳ^ƵƉĞƌŝŽƌĐŽŵƉůĞƚŽ;ͿWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĐƵƌƐĂŶĚŽ;ͿWſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽĐŽŵƉůĞƚĂ

ϳ͘ƌĞĂĚĞĨŽƌŵĂĕĆŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘WŽƐƐƵŝǀŝŶĐƵůŽĐŽŵĂh^W͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ



ϵ͘YƵĂů͍;ͿůƵŶŽŐƌĂĚƵĂĕĆŽ;ͿůƵŶŽƉſƐͲŐƌĂĚƵĂĕĆŽ;ͿŽĐĞŶƚĞ;Ϳ&ƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ
ϭϬ͘ůĠŵĚŽĨƌĂŶĐġƐǀŽĐġĨĂůĂŽƵƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ



ϭϭ͘YƵĂŝƐ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϮ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ǀŽĐġĞƐƚĄĞƐƚƵĚĂŶĚŽŽƵƚƌŽŝĚŝŽŵĂ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ 
ϭϯ͘YƵĂů͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ͿZ>/KEDEdKKDK&ZE^
ϭ͘ WŽƌƋƵĞǀŽĐġĚĞĐŝĚŝƵĞƐƚƵĚĂƌĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ϯ͘ ƐĐŽůŚĂĂ;ƐͿŽƉĕĆŽ;ƁĞƐͿƋƵĞŵĞůŚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ;ŵͿŽŵŽƚŝǀŽƉĞůŽƋƵĂůǀŽĐġĚĞĐŝĚŝƵĞƐƚƵĚĂƌĨƌĂŶĐġƐ
;ŵĂƌƋƵĞŶŽŵĄǆŝŵŽĚƵĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐͿ͗
;ͿĚŽƌŽĂĐƵůƚƵƌĂͬůşŶŐƵĂĨƌĂŶĐĞƐĂ



;ͿƌĂƵŵƐŽŶŚŽŵĞƵ

;ͿdĞŶŚŽĂŵŝŐŽƐͬƉĂƌĞŶƚĞƐƋƵĞĨĂůĂŵĨƌĂŶĐġƐ ;ͿYƵĞƌŽƵƐĂƌŽŝĚŝŽŵĂĞŵǀŝĂŐĞŶƐ
;ͿWƌĞĐŝƐŽůĞƌƚĞǆƚŽƐĂĐĂĚġŵŝĐŽƐĞŵĨƌĂŶĐġƐ ;ͿWƌĞĐŝƐŽĚĂůşŶŐƵĂĨƌĂŶĐĞƐĂƉĂƌĂŵĞƵƚƌĂďĂůŚŽ
;ͿWƌĞĐŝƐŽĂƉƌĞŶĚĞƌƵŵŶŽǀŽŝĚŝŽŵĂ 

;ͿYƵĞƌŽŵŽƌĂƌĞŵƵŵƉĂşƐĨƌĂŶĐſĨŽŶŽ

ϯ͘ WŽƌƋƵĞǀŽĐġĞƐĐŽůŚĞƵĞƐƚƵĚĂƌŶŽƐĐƵƌƐŽƐĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐĚĂ&&>,͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ϰ͘ ĞƚĂůŚĞ ƋƵĂŶĚŽ Ğ ƋƵĂŝƐ ĐƵƌƐŽƐ ǀŽĐġ ĐƵƌƐŽƵ ŶŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĞƐ ĚĂ &&>, ;ǆ͗ ͞ƵƌƐĞŝ Ž
ŶşǀĞů ϭ ŶŽ ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϬϵ͖ Ĩŝǌ Ž ŶşǀĞů ϮŶĂƐ ĨĠƌŝĂƐ͕ Ğŵ ũƵůŚŽ ĚĞ ϮϬϬϵ͖ ƉĂƌĞŝ ĚĞ ĞƐƚƵĚĂƌ
ĚƵƌĂŶƚĞϭĂŶŽ͖ĐƵƌƐĞŝŽŶşǀĞůϯŶŽƉƌŝŵĞŝƌŽƐĞŵĞƐƚƌĞĞŽŶşǀĞůϰŶŽƐĞŐƵŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϭ͟Ϳ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ sŽĐġũĄĞƐƚƵĚŽƵĨƌĂŶĐġƐĞŵŽƵƚƌŽƐůƵŐĂƌĞƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϲ͘ ŵĐĂƐŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƉŽƌĨĂǀŽƌ͕ĚĞƚĂůŚĞĂƐŽƵƚƌĂƐǀĞǌĞƐĞŵƋƵĞǀŽĐġĞƐƚƵĚŽƵĨƌĂŶĐġƐ;ƋƵĂŶĚŽ͕ŽŶĚĞ͕
ƉŽƌƋƵĂŶƚŽƚĞŵƉŽ͕ƉŽƌƋƵĞƉĂƌŽƵͿ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϳ͘ ƐƚƵĚĂŶĚŽĨƌĂŶĐġƐ͕ǀŽĐġũĄƚĞǀĞĂůŐƵŵĂƌĞƉƌŽǀĂĕĆŽ͍
;Ϳ^ŝŵ͕ŵĂŝƐĚĞƵŵĂǀĞǌ;Ϳ^ŝŵ͕ĂƉĞŶĂƐƵŵĂǀĞǌ;ͿEĆŽ

ϴ͘ YƵĂůĨŽŝƐƵĂƵůƚŝŵĂŵĠĚŝĂĞŵƵŵĐƵƌƐŽĚĞĨƌĂŶĐġƐ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵ͘ YƵĂŶƚĂƐŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂŝƐǀŽĐġĚĞĚŝĐĂĂŽĞƐƚƵĚŽĚŽĨƌĂŶĐġƐ;ƐĞŵĐŽŶƚĂƌĂƐĂƵůĂƐͿ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϬ͘ŵƋƵĂůĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŵĂŝƐĨĂĐŝůŝĚĂĚĞ͍;ĞƐĐŽůŚĂĂƉĞŶĂƐƵŵĂͿ
;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽKƌĂů;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƐĐƌŝƚĂ;ͿWƌŽĚƵĕĆŽKƌĂů;ͿWƌŽĚƵĕĆŽƐĐƌŝƚĂ


ϭϭ͘ŵƋƵĂůĚĂƐŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐůŝŶŐƵşƐƚŝĐĂƐǀŽĐġĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞƌŵĂŝƐĚŝĨŝĐƵůĚĂĚĞ͍;ĞƐĐŽůŚĂĂƉĞŶĂƐƵŵĂͿ
;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽKƌĂů;ͿŽŵƉƌĞĞŶƐĆŽƐĐƌŝƚĂ;ͿWƌŽĚƵĕĆŽKƌĂů;ͿWƌŽĚƵĕĆŽƐĐƌŝƚĂ


ϭϮ͘ sŽĐġŐŽƐƚĂĚĞĞƐĐƌĞǀĞƌĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϭϯ͘ ĞŵĨƌĂŶĐġƐ͍;Ϳ^ŝŵ;ͿEĆŽ
ϭϰ͘ YƵĞƚĞǆƚŽƐǀŽĐġĐŽƐƚƵŵĂĞƐĐƌĞǀĞƌĞŵƉŽƌƚƵŐƵġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĞŵĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ϭϱ͘KƋƵĞǀŽĐġŐŽƐƚĂƌŝĂĚĞĞƐĐƌĞǀĞƌŶŽĐƵƌƐŽĚĞĨƌĂŶĐġƐ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϲ͘WŽƌƋƵĞǀŽĐġĚĞĐŝĚŝƵĨĂǌĞƌŽĐƵƌƐŽ͞ƚĞůŝĞƌƐĚĞĞƐĐƌŝƚĂĐƌŝĂƚŝǀĂĞŵĨƌĂŶĐġƐ͍͟
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ



Anexo 4 - Características dos alunos participantes - Turma A

TEXTO

1A

2ª

3A

4A

5A

6A

7A

NOME

Adriano

Ágata

Alberto

Alessandra

Alice

Andressa

Angélica

Sexo:

M

F

M

F

F

F

F

Idade:

30

25

23

19

19

19

22

Cidade onde
mora:

São Paulo

São Paulo

Barueri

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Estado civil:

casado

solteira

solteiro

solteira

solteira

solteira

solteira

pós completa

sup. completo

sup. completo

sup. cursando

sup. cursando

sup. cursando

sup. cursando

Biologia

Moda;
Jornalismo

Administração

Letras

Letras

Geografia

Letras

Pós-graduação

Não

Funcionário

Graduação

Graduação

Graduação

Graduação

Inglês

Inglês

Inglês, Italiano

Inglês

Não

Inglês

Inglês

Não

Não

Sim, Inglês e
Italiano

Não

Não

Não

Sim, Inglês

Curso na
França

Gosta da
língua;
profissão

Gosta da
cultura e da
língua

Produção
cultural francesa
(literatura
especialmente)

Ajudar na
graduação

Profissão; gosta
da língua;
intercâmbio

Gosta de
estudar línguas

Sim

Não. Estudou
há alguns anos,
mas parou por
falta de tempo

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Nível 1 regular

Nível 1 regular

Nível 1 regular

Nível 1 regular

Teste de nível

Nível 1 regular

Nível 1 regular

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

8,5

8

9,5

9,5

9,6

8

9,5

4

4

3

3

8

4

4

CE

CE

PO

CE

CO

CE

CE

PO

CO

CO

PO

PE

CO

PO

Gosta de
escrever em pt?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Gosta de
escrever em fr?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Que textos
escreve em pt?

Textos
científicos

Textos em blog

Não costuma
escrever

Trabalhos para
faculdade

Trabalhos para
faculdade

Trabalhos para
faculdade

Trabalhos para
faculdade

Que textos
escreve em fr?

Gerais
(básicos)

Textos pedidos
em sala

Textos pedidos
em sala

Textos pedidos
em sala

Textos pedidos
em sala,
trabalhos e
provas

Textos pedidos
em sala

Textos pedidos
em sala

Mais

Mais

Mais

Mais

Mais (bem
mais)

Mais

Mais

Grau de
instrução:
Área de
formação:
Vinculo com a
USP?
Fala outros
idiomas?
Estuda
atualmente outro
idioma?
Por que estuda
fr?

É a 1a vez que
estuda fr?
Como chegou ao
nível 2 de fr?
Teve
reprovação?
Última nota no
fr:
Horas semanais
que dedica ao fr:
Habilidade com
mais facilidade
em fr:
Habilidade com
mais dificuldade
em fr:

Gostaria de
escrever mais
ou menos em fr?



Por que?

Escrita contribui
para aumento
do vocabulário

Para praticar a
escrita

O que gostaria
de escrever no
curso de fr?

Sobre assuntos
atuais, notícias;
opinião pessoal
sobre noticias

Cartas, Textos
de reportagens
etc.

Para praticar e
memorizar

Sobre coisas
engraçadas

Para melhorar a
PE

(em branco)

Acredita que
escrevem
pouco e que a
escrita colabora
no aprendizado
e na
compreensão
da língua e da
gramática

Quer ter escrita
fluente (útil para
carreira)

Sobre outros
Histórias,
países, pessoas,
artigos, crítica...
acontecimentos
O possível
(notícias)

Para
desenvolver a
escrita

Temas
variados.
linguagem
formal e
informal



Anexo 5 - Características dos alunos participantes - Turma B

TEXTO

1B

2B

3B

4B

5B

6B

NOME

Bárbara

Beatriz

Bernardo

Beth

Bianca

Bruna

Sexo:
Idade:
Cidade onde mora:
Estado civil:

F

F

M

F

F

F

64
São Paulo

19
São Paulo

23
São Paulo

58
Osasco

53
São Paulo

62
São Paulo

divorciada

solteira

solteiro

casada

casada

casada

Grau de instrução:

pós cursando

sup. cursando

sup. cursando

sup. completo

pós completa

sup. completo

Área de formação:

Comunicação
visual; Educação

Letras

História

Ciências
Humanas

Letras

Educação

Vinculo com a USP?

Pós-graduação

Graduação

Graduação

Não

Licenciatura

Não

Fala outros idiomas?

Não

Espanhol; Inglês

Italiano; Inglês

Sim, Espanhol

Não

Não

Estuda atualmente
outro idioma?

Não

Sim, Inglês

Sim, Grego

Não

Sim, Espanhol

Não

Porque tem
afinidade e
porque será
importante para
seu curso

Para leitura de
textos
acadêmicos

Sempre teve
vontade de
estudar idiomas

Para ler textos e
para comunicarse em viagens

Gosta de língua

Sim

Sim

Sim

Sim

Não, no ginásio

Nível 1 férias

Nível 1 férias

Nível 1 regular

(em branco)

Nível 1 regular

Nível 1 regular

Não
9,25

Não
8

Não
8

(em branco)
(em branco)

1 vez
8,4

Não
9

Horas semanais que
dedica ao fr:

4

2,5

1

2

1

4

Habilidade com mais
facilidade em fr:

CE

PE

CE

CE

PE

CE

Habilidade com mais
dificuldade em fr:

PE

PO

CO

CO

PO

PO

Gosta de escrever em
pt?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Gosta de escrever em
fr?

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Que textos escreve em
pt?

Crônicas e às
vezes resenhas

Monografias e
trabalhos da
faculdade

Cartas, trabalhos
acadêmicos,
letras de música,
e-mail

Cartas, e-mails,
relatórios

Artigos, resenhas
etc.

Cartas

Que textos escreve em
fr?

Textos pedidos
em sala

Textos pedidos
em sala e
comentários no
facebook

Nada

Textos pedidos
em sala

(em branco)

Textos pedidos
em sala

Gostaria de escrever
mais ou menos em fr?

Mais

Mais

Mais

Mais

Mais

Mais

Para praticar o
idioma

(em branco)

Por que estuda fr?

É a 1a vez q estuda fr?
Como chegou ao nível
2 de fr?
Teve reprovação?
Última nota no fr:

Já tinha
conhecimento
básico da língua;
Gostaria de se
especializar em
tradução
Não. Já estudou
no ginásio e
quando morou
em Paris

Por que?

Para exercitar e
aprender

Porque comete
muitos erros
quando escreve

Escrever ajuda a
internalizar a
língua

Para ter domínio
do idioma

Para desenvolver
melhor a
organização da
língua e exercitar
o uso da
gramática

O que gostaria de
escrever no curso de
fr?

Assuntos
variados, gerais.

Não sabe, talvez
contos e poesias

Matérias
jornalísticas e
cartas

Qualquer texto

Histórias



Anexo 6 - Características dos alunos participantes - Turma C

TEXTO

1C

2C

3C

4C

5C

6C

NOME

Carina

Carmem

Cássio

Cecília

Cintia

Cristiane

F

F

M

F

F

F

Sexo:
Idade:
Estado civil:

26

41

42

39

65

66

solteira

solteira

solteiro

união estável

casada

divorciada

Cidade onde mora:

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Grau de instrução:

sup. completo

pós completa

sup. completo

sup. completo

sup. completo

Área de formação:

Jornalismo

pós completa
Artes Cênicas;
Audiovisual;
Letras

Comunicação
Corporativa

Publicidade;
Letras

Matemática

Ciências Sociais;
Terapia Holística

Vínculo com USP?

Não

Graduação

Não

Graduação

Não

Funcionária
(aposentada)

Inglês, Espanhol

Inglês

Inglês

Espanhol

Inglês, Chinês

Inglês

Sim, Inglês

Não

Não

Não

Não

Não

Queria aprender
novo idioma;
Sonho; Adora a
língua/cultura

Família mora na
França; Viagem;
Adora a
língua/cultura

Fala outros idiomas?
Estuda atualmente
outro idioma?

3

3

3

Família mora na
França; Para a
faculdade;
Textos
acadêmicos;
Viagem; Adora a
língua/cultura;
Morar em país
francófono;
Sonho
3

3

3

Estudou fr antes?

Não

Há 20 anos

Não

Não

Não

No ginásio

Teve reprovação?

Não

Não

Não

1 vez

Não

Não

Ultima nota no fr:

8,5

9,5

8,5

9,5

9,5

acima de 7

4

2

6

6

10

3

CE

CE

CO

CE

CE

CE

CO

PO

PE

PO

PO

CO

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Que textos escreve
em pt?

Jornalísticos,
histórias,
análises,
crônicas

Contos, novela,
roteiro

Atualmente
biografia ficcional

Escreve mais em
inglês

Anúncios de
eventos,
resumos

Que textos escreve
em fr?

Atividades de
classe

Atividades de
classe

Atividades de
classe

Atividades de
classe

Relatos de
experiência

Narrativas curtas

Relatos de
viagem

Reescrituras,
emails, cartas

Qualquer tipo

Sobre tudo

Aprimorar a
escrita

Quer escrever
corretamente em
fr

Gostou do curso
de introdução a
literatura

Aprimorar o
conhecimento de
fr

Não perder
oportunidades
que surgem;
desenvolver
comunicabilidade

Por que estuda
francês?

Qual nível está no fr?

Horas semanais que
dedica ao fr:
Habilidade com mais
facilidade em fr:
Habilidade com mais
dificuldade em fr:
Gosta de escrever
em pt?
Gosta de escrever
em fr?

O que gostaria de
escrever no curso?

Por que decidiu fazer
o curso?




Viagem;
Trabalho; Morar
em país
francófono

Relatos de
viagem, críticas
de viagem,
anúncios
publicitários
É jornalista e
gostaria de
explorar os tipos
de narrativa em
outra língua

Gosta da língua;
Textos
acadêmicos;
Viagem; Para a
faculdade

Viagem;
Interesse pela
cultura francesa

E-mails,
trabalhos para
graduação,
provas
Trabalhos,
atividades de
classe, provas



Anexo 7 - Texto retirado do livro Alter Ego 1




&ŽŶƚĞ͗Zd,d͕͘ĞƚĂů͘ůƚĞƌŐŽ͗ŵĠƚŚŽĚĞĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐϭ͘WĂƌŝƐ͗,ĂĐŚĞƚƚĞ͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϬϲ͘



Anexo 8 - Sequência de atividades proposta pelo livro Alter Ego 11


1

Aplicada na Turma B.



Anexo 9 - Textos autênticos do gênero itinéraire de voyage



Texto autêntico 1 - Activités et Excursions: Corse (Brochura de agência de viagens)
Texto autêntico 2 - Itinéraire Indicatif: Afrique du Sud (Brochura de agência de viagens)
Texto autêntico 3 - Circuit Découverte: Andalousie (Brochura de agência de viagens)
Texto autêntico 4 - Combiné : Tunisie (Brochura de agência de viagens)
Texto autêntico 5 - Idées Week-end: Ajaccio, golfe clair (Site de viagem)
Texto autêntico 6 - Reportages: Copenhague, cool Scandinavia (Site de viagem)
Texto autêntico 7 - Guide de Voyage – Monuments: Bruxelles (Site de viagem)
Texto autêntico 8 - Guide de Voyage – Itinéraire: Bruxelles (Site de viagem)
Texto autêntico 9 - Itinéraire: Bois de Boulogne: un jardin en ville (Revista de viagem)
Texto autêntico 10 - Itinéraire: La butte sans se fatiguer (Revista de viagem)
Texto autêntico 11 - Itinéraire: L’itinéraire des palais (Revista de viagem)




Texto autêntico 1 - Activités et Excursions: Corse (Brochura de agência de viagens)





&ŽŶƚĞ͗EŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ,ƀƚĞůƐůƵďƐ͘WƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠ͕ϮϬϭϭ͕ĐĂƉĂĞƉ͘Ϯϳ͘



Texto autêntico 2 - Itinéraire Indicatif: Afrique du Sud (Brochura de agência de viagens)







&ŽŶƚĞ͗EŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ>͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ͘WƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠ͕ϮϬϭϭ͕ĐĂƉĂĞƉ͘ϭϲ͘



Texto autêntico 3 - Circuit Découverte: Andalousie (Brochura de agência de viagens)



&ŽŶƚĞ͗DĂƌŵĂƌĂ͘ǀƌŝůͲKĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͕ĐĂƉĂĞƉ͘ϲϰͲϲϱ͘



Texto autêntico 4 - Combiné : Tunisie (Brochura de agência de viagens)





&ŽŶƚĞ͗DĂƌŵĂƌĂ͘ǀƌŝůͲKĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͕ĐĂƉĂĞƉ͘ϭϳϮͲϭϳϯ͘



Texto autêntico 5 - Idées Week-end: Ajaccio, golfe clair (Site de viagem)










&ŽŶƚĞ;ĐĞƐƐŽĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϭϭͿ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵ͖
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵͬŵĂŐͺǁĞĞŬͺĞŶĚͬϮϯͬĂũĂĐĐŝŽͺŐŽůĨĞͺĐůĂŝƌ͘Śƚŵ



Texto autêntico 6 - Reportages: Copenhague, cool Scandinavia (Site de viagem)



&ŽŶƚĞ;ĐĞƐƐŽĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϭϭͿ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵͬŵĂŐͺƌĞƉŽƌƚĂŐĞͬϯϬϯͬĐŽƉĞŶŚĂŐƵĞͺĐŽŽůͺƐĐĂŶĚŝŶĂǀŝĂ͘Śƚŵ



Texto autêntico 7 - Guide de Voyage – Monuments: Bruxelles (Site de viagem)













&ŽŶƚĞ;ĐĞƐƐŽĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϭϭͿ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞ͖ͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞͬďĞůŐŝƋƵĞͬďƌƵǆĞůůĞƐͬŵŽŶƵŵĞŶƚͬ



Texto autêntico 8 - Guide de Voyage – Itinéraire: Bruxelles (Site de viagem)



&ŽŶƚĞ;ĐĞƐƐŽĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϭϭͿ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞͬďĞůŐŝƋƵĞͬďƌƵǆĞůůĞƐͬ

Texto autêntico 9 - Itinéraire: Bois de Boulogne: un jardin en ville (Revista de viagem)











&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϰϲͲϰϳ͘





Texto autêntico 10 - Itinéraire: La butte sans se fatiguer (Revista de viagem)


&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϲϰͲϲϱ͘



Texto autêntico 11 - Itinéraire: L’itinéraire des palais (Revista de viagem)


&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϲϴͲϲϵ͘





Texto autêntico 1 - Activités et Excursions: Corse (Brochura de agência de viagens)

d/s/d^dyhZ^/KE^
ĞƐĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͞EŽƵǀĞůůĞƐZĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕͟ƌĠĞůƐŵŽŵĞŶƚƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞƐĞƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝĨƐ͕
ǀŽƵƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐĂƵƐĞŝŶĞƚĂƵĚĠƉĂƌƚĚĞů͛ŚƀƚĞů͘sŽŝĐŝƋƵĞůƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĞƐăĚĠĐŽƵǀƌŝƌƐƵƌƉůĂĐĞ͘

d/s/d^EKhs>>^ZEKEdZ^/E>h^^E^sKdZ&KZ&/d
d>/Zh/^/Ed^shZ^
sŽƵƐĂƉƉƌĞŶĚƌĞǌăƉƌĠƉĂƌĞƌ͕ĞŶƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉƐ͕ĂǀĞĐƵŶŚĂďŝƚĂŶƚĚƵƉĂǇƐ͕ĚĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞ
ŽŵĞůĞƚƚĞĂƵďƌƵĐĐŝŽ͕ďĞŝŐŶĞƚƐĚĞĐŚąƚĂŝŐŶĞ͕ƉŽġůĠĞĚ͛ŽƌĂŶŐĞƐĂƵǆĐƌġƉĞƐăůĂĨĂƌŝŶĞĚĞĐŚąƚĂŝŐŶĞĞƚĐƌğŵĞ
ͨĂƐƚĂŐŶŝŶĂͩ͘
s/>>sK^WW/>>^
ĂŶƐǀŽƚƌĞŚƀƚĞů͖ǀŽƵƐĂƵƌĞǌů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞƚĚĠŐƵƐƚĞƌĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƚǇƉŝƋƵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐƉĂƌĚĞƐ
ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘
ZZ^>/E^
ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌ ůĞƐ ŐĞŶƐ ĚƵ ƉĂǇƐ͕ ƌŝƌĞ Ğƚ ũŽƵĞƌ ĂǀĞĐ ĞƵǆ͕ ĨĂǀŽƌŝƐĞƐ ůĞƐ ĐŽŶƚĂĐƚƐ͘ ƵƚŚĞŶƚŝĐŝƚĠ Ğƚ ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͕
EŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐǀŽƵƐŝŶǀŝƚĞăƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞŵĠƚŝƐƐĂŐĞĐƵůƚƵƌĞů͘ŚĂƋƵĞƐĞŵĂŝŶĞƵŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉŽƌƚŝǀĞ
ĞƐƚ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ůŽĐĂƵǆ ĞƚͬŽƵ ůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ů͛ŚƀƚĞů͘ WŽƵƌ ĐůŽƌĞ ĐĞ ŵŽŵĞŶƚ͕ ǀŽƵƐ ǀŽƵƐ
ƚƌŽƵǀĞƌĞǌĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶǀĞƌƌĞ͘
>DKEsKh^ddE
ŚĂƋƵĞ ƐĞŵĂŝŶĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ƋƵŝ ǀŽƵƐ ĂĐĐƵĞŝůůĞ͊ hŶ ŐƵŝĚĞ ŽƵ
ĐŽŶĨĠƌĞŶĐŝĞƌ͕ƉĂƐƐŝŽŶŶĠƉĂƌƐĂƌĠŐŝŽŶ͕ƐĂĐƵůƚƵƌĞĞƚƐĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ͕ƌĠƉŽŶĚƌĂăƚŽƵƚĞƐǀŽƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚǀŽƵƐ
ĨĞƌĂĚĠĐŽƵǀƌŝƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝƉĂƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĂǀŝĞĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕ůĞƚƌĂǀĂŝů͕ůĞƌƀůĞĚĞůĂĨĞŵŵĞĚĂŶƐůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠ͕ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚĐ͘

yhZ^/KE^WzEd^y>h^/s^hWZd>͛,Nd>Ͳ>h
>ZEKEdZ>dK''/K
ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐƵŶŐƵŝĚĞƋƵŝǀŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƐŽŶǀŝůůĂŐĞ͕ƐĂƌĠŐŝŽŶĞƚƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ůĞŵĂƋƵŝƐ͕ůĞƐƐĞŶƚŝĞƌƐĚĞ
ďĞƌŐĞƌƐ͕ĞƚĐ͛͘ĞƐƚů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂŽƌƐĞĞƚŵŝĞƵǆĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘sŽƵƐƉĂƌƚĂŐĞƌĞǌ
ĞŶƐƵŝƚĞƵŶĐĂƐƐĞĐƌŽƸƚĞĐŽƌƐĞͨ^ƉƵƚŝŶƵͩĚĂŶƐůĂŶĂƚƵƌĞ͘ZĞƚŽƵƌăů͛ŚƀƚĞůăƉŝĞĚ͕ĞŶǀĠůŽŽƵĞŶŵŝŶŝďƵƐ͘
WZKDEEDZ
WĂƌƚĞǌĞŶŵĞƌĂǀĞĐƌŵĂŶĚƋƵŝǀŽƵƐĨĞƌĂĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ĐŽŵŵĞŝůůĞĨĂŝƚĚĞƉƵŝƐϭϴĂŶƐ͕ůĂƌĠƐĞƌǀĞŶĂƚƵƌĞůůĞĚĞ
^ĐĂŶĚŽůĂ͕ůĞƐĐĂůĂŶĐŚĞƐĚĞWŝĂŶĂ͕ůĞĂƉŽZŽƐƐŽ͕ůĞŐŽůĨĞĚĞWŽƌƚŽ͕ůĞǀŝůůĂŐĞĚĞ'ŝƌŽůĂƚĂĚĂŶƐƐĞƐŵŽŝŶĚƌĞƐ
ƌĞĐŽŝŶƐ͘ sŽƵƐ ĞŵďĂƌƋƵĞƌĞǌ͕ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉůĂŐĞ ĚĞ ů͛ŚƀƚĞů͕ ƐƵƌ ƵŶ ďĂƚĞĂƵ Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚϭϮƉůĂĐĞƐ͕ƉŽƵƌǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞƐƵƌĐĞƐƐŝƚĞƐĐůĂƐƐĠƐĂƵWĂƚƌŝŵŽŝŶĞŵŽŶĚŝĂůĚĞů͛hŶĞƐĐŽ͘ƉƌğƐĐĞƚƚĞ


ǀŝƐŝƚĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞĞƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞŶƚĠĞ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƌƌġƚƐďĂŝŐŶĂĚĞƐƐĞƌŽŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂƵŵŝůŝĞƵ
ĚĞ ƉĂǇƐĂŐĞƐ ĨĠĞƌŝƋƵĞƐ͘ ŵĞƌǀĞŝůůĞŵĞŶƚ ƚŽƚĂů Ğƚ ĂƐƐƵƌĠ͘ EŽƵƐ ŶŽƵƐ ĚŝƌŝŐĞƌŽŶƐ ĞŶƐƵŝƚĞ ƐƵƌ 'ŝƌŽůĂƚĂ͗ ƉĞƚŝƚ
ǀŝůůĂŐĞĚĞƉġĐŚĞƵƌƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉĂƌůĂŵĞƌŽƵƉĂƌƵŶƐĞŶƚŝĞƌƉĠĚĞƐƚƌĞ͕ŽƶŶŽƵƐĞĨĨĞĐƚƵĞƌŽŶƐƵŶ
Ăƌƌġƚ͘ ƵƌĂŶƚ ĐĞƚƚĞ ďĂůĂĚĞ͕ ƵŶ ƌĞƉĂƐ ƚǇƉŝƋƵĞ ĞƐƚ ƉƌĠǀƵ ĂǀĞĐ ĚĞ ĚĠůŝĐŝĞƵǆ ƉůĂƚƐ ůŽĐĂƵǆ͕ ůĞ ƚŽƵƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
ĂŵďŝĂŶĐĞĐŽŶǀŝǀŝĂůĞ͕ƉƵŝƐŶŽƵƐƌĞƚŽƵƌŶĞƌŽŶƐăů͛ŚƀƚĞůĂǀĞĐĚĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐŝŶŽƵďůŝĂďůĞƐĞƚƵŶĞƐĞƵůĞĞŶǀŝĞ͗Ǉ
ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ͊͊͘͘
hd,Ed/Yhs>>
sŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌůĞƐƐƵƉĞƌďĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĚĞů͛ůƚĂZŽĐĐĂĞƚĚĞĂǀĞůůĂĞƚƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌƐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ƉƌğƐ
ƵŶĞƉĂƵƐĞĐĂĨĠĂƵǀŝůůĂŐĞĚĞWĞƚƌĞƚŽ͕ǀŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌŶƚŽŝŶĞƚƚĞƋƵŝǀŽƵƐĨĞƌĂƉĂƌƚĂŐĞƌů͛ĂŵŽƵƌĚĞƐŽŶ
ǀŝůůĂŐĞ͘sŽƵƐĚĠũĞƵŶĞƌĞǌĞŶƐƵŝƚĞĚĂŶƐƵŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚŽƶůĞĐŚĞĨĐŽƌƐĞƐĞƉůĂŠƚăŵĂƌŝĞƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐŽŶ
ƚĞƌƌŽŝƌ͘ĞƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͛ŝŶǀŝƚĞƌĂƚƌğƐĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚăǀŽƚƌĞƚĂďůĞ͘sŽƵƐǀŝƐŝƚĞƌĞǌůĂƚĞƌƌĞĚĞƐŐƌĂŶĚƐƐĞŝŐŶĞƵƌƐ
ĐŽƌƐĞƐ͕ƐŝƚĞƐĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐĚĞƵĐƵƌƵǌǌƵĞƚĂƉƵůĂ͘
sŽƵƐƉƌĞŶĚƌĞǌƵŶĞͨƉĂƵƐĞĨƌĂŠĐŚĞƵƌͩĐŚĞǌ:ŽƐĞƉŚ͕ĞŶĨĂŶƚĚƵƉĂǇƐ͕ƋƵŝƉĂƌƚĂŐĞƌĂĂǀĞĐǀŽƵƐƐĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐ
ĞƚĂŶĞĐĚŽƚĞƐƋƵŝŽŶƚďĞƌĐĠƐŽŶĞŶĨĂŶĐĞ͘sŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌĞŶĨŝŶůĞŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞƉĞƚŝƚǀŝůůĂŐĞĚĞ^ĂŝŶƚĞ>ƵĐŝĞ
ĚĞdĂůůĂŶŽ͘

WZd/ZϳϰϵΦ
ĂůĐĂƚŽŐŐŝŽ
ϴũŽƵƌƐͬϳŶƵŝƚƐ
ĞŵŝͲƉĞŶƐŝŽŶ

&ŽŶƚĞ͗EŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ,ƀƚĞůƐůƵďƐ͘WƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘Ϯϳ͘





Texto autêntico 2 - Itinéraire Indicatif: Afrique du Sud (Brochura de agência de viagens)

sEdhZ^^hͲ&Z//E^
ĠĐŽƵǀƌĞǌůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞůĂǀŝĞƐĂƵǀĂŐĞĂƵƉĂƌĐ<ƌƺŐĞƌ͕ůĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐĞƚůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƋƵŝĨŽŶƚĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞ
ĚƵ ^ƵĚ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞƵů ƉĂǇƐ͘ ĠĐŽƵǀƌĞǌ͕ ĂƵ^ǁĂǌŝůĂŶĚ ĞƚdƌĂŶƐŬĞŝ͕ ůĂǀŝĞ ƚƌŝďĂůĞ͖ ĂƵ ƵůƵůĂŶĚ͕ ůĞ
ƌŚŝŶŽďůĂŶĐ͖ăWŽƌƚ^ƚ͘:ŽŚŶ͕ůĂĐƀƚĞƐĂƵǀĂŐĞ͖ĂƵĂƉ͕ůĞƐǀŝŐŶŽďůĞƐ͕ůĂŵŽŶƚĂŐŶĞĚĞůĂdĂďůĞĞƚůĞĂƉĚĞ
ŽŶŶĞͲĞƐƉĠƌĂŶĐĞ͘hŶĐŝƌĐƵŝƚƚƌğƐĐŽŵƉůĞƚĂƵƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞůĂŶĂƚƵƌĞ͘

/d/EZ/Z/E/d/&͗
ϭĞƌũŽƵƌ͗WĂƌŝƐͲ:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ͘
ϮĞ ũŽƵƌ͗ :ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐͲƵůƐƚƌŽŽŵ͘ ĐĐƵĞŝů Ğƚ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ă ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐĞ ĚĞ DƉƵŵĂůĂŶŐĂ
;ϮϱϬŬŵͬϰŚͿ͘ĂŵƉĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉĞƚŝƚĞǀŝůůĞĚĞƵůƐƚƌŽŽŵ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϯĞũŽƵƌ͗DƉƵŵůĂŶŐĂ;ůǇĚĞZŝǀĞƌͿ;ϮϬϬŬŵͬϯŚͿ͘ƉƌğƐůĞƉĞƚŝƚͲĚĠũĞƵŶĞƌ͕ĚĠƉĂƌƚǀĞƌƐůĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞĂŶǇŽŶ
ĚĞ ůǇĚĞ ZŝǀĞƌ͘ ĠũĞƵŶĞƌ ƉƵŝƐ ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ ă ůĂ ǀŝƐŝƚĞ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ ŵŝŶŝğƌĞ ĚĞ WŝůŐƌŝŵƐ ZĞƐƚ͘ ŠŶĞƌ
ͨƌĂĂŝͩ;ďĂƌďĞĐƵĞͿƚǇƉŝƋƵĞŵĞŶƚƐƵĚͲĂĨƌŝĐĂŝŶ͘EƵŝƚĞŶĐĂŵƉŝŶŐ͘
ϰĞ Ğƚ ϱĞ ũŽƵƌƐ͗ <ƌƺŐĞƌ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ;ϭϬϬŬŵͬϭŚͿ͘ ĠƉĂƌƚ ƉŽƵƌ ůĞ ĐĠůğďƌĞ WĂƌĐ <ƌƺŐĞƌ͕ ůĞ ƉůƵƐ ĂŶĐŝĞŶ
Ě͛ĨƌŝƋƵĞ͘:ŽƵƌŶĠĞƐƐĂĨĂƌŝƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐĨĂŵĞƵǆͨďŝŐĨŝǀĞͩ;ƐĂĨĂƌŝĚĞŶƵŝƚĂǀĞĐůĞƐƌĂŶŐĞƌƐ
ĚƵƉĂƌĐ͕ĞŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ͗ϭϯΦĞŶǀŝƌŽŶͿ͘EƵŝƚƐĞŶĐĂŵƉŝŶŐ͘
ϲĞ ũŽƵƌ͗ ^ǁĂǌŝůĂŶĚͲDůŝůǁĂŶĞ ;ϯϱϬŬŵͬϳŚͿ͘ DůŝůǁĂŶĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƉĠƚŝƚĞ ƌĠƐĞƌǀĞ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ƌĠƐĞƌǀĞƐ
ƌŽǇĂůĞƐ͘EŽŵďƌĞƵƐĞƐĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐƉŽƐƐŝďůĞƐĂǀĞĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ͗ŵĂƌĐŚĞŐƵŝĚĠĞ͕ĠƋƵŝƚĂƚŝŽŶĞƚsdd͘ĠũĞƵŶĞƌ
ƉƌĠƉĂƌĠƉĂƌůĞŐƵŝĚĞ͘EƵŝƚĂƵĐĂŵƉĞŵĞŶƚĚĞDůŝůǁĂŶĞ͘
ϳĞĞƚϴĞũŽƵƌƐ͗ƵůƵůĂŶĚ͘ĠƉĂƌƚǀĞƌƐůĞƵůƵůĂŶĚ͘^ĂĨĂƌŝĚĂŶƐůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞ,ůƵŚůƵǁĞĞƚhŵĨŽůŽǌŝ͘EƵŝƚĞŶ
ĐĂŵƉĞŵĞŶƚăŽŶĂŵĂŶǌŝ͘
ϵĞ ũŽƵƌ͗ 'ŽƌŐĞƐ Ě͛Kƌŝďŝ ;ϱϬϬŬŵͬϴŚͿ͘ ĠƉĂƌƚ͕ ĂƉƌğƐ ůĞ ƉĞƚŝƚ ĚĠũĞƵŶĞƌ͕ ǀĞƌƐ ůĂ ĐƀƚĞ ĚĞ ů͛KĐĠĂŶ /ŶĚŝĞŶ ĂƵ
ƚƌĂǀĞƌƐ ĚƵ <ǁĂƵůƵͲEĂƚĂů͘ƌƌŝǀĠĞ ĞŶ ĚĠďƵƚ Ě͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŐŽƌŐĞƐ Ě͛Kƌŝďŝ͘ EŽŵďƌĞƵƐĞƐĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ
ƉŽƐƐŝďůĞƐĂǀĞĐƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ͗ĞƐĐĂůĂĚĞ͕ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ͘EƵŝƚĞŶĐĂŵƉŝŶŐ͘
ϭϬĞ Ğƚ ϭϭĞ ũŽƵƌƐ͗ dƌĂŶƐŬĞŝ ;WŽƌƚ ^ƚ͘ :ŽŚŶƐͿ ;ϮϱϬŬŵͬϰŚͿ͘ >Ğ dƌĂŶƐŬĞŝ͕ ĨĂŵĞƵǆ ƉŽƵƌ ƐĂ ƐƉůĞŶĚŝĚĞ ĐƀƚĞ͕ ƐĂ
ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶƐƵďƚƌŽƉŝĐĂůĞĞƚƐĞƐƉůĂŐĞƐǀŝĞƌŐĞƐ͘:ŽƵƌŶĠĞĞŶƚŝğƌĞĐŽŶƐĂĐƌĠĞăůĂďĂŝŐŶĂĚĞ͘EƵŝƚĞŶĐĂŵƉŝŶŐ͘
ϭϮĞũŽƵƌ͗WĂƌĐEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ĚĚŽůĞƉŚĂŶƚ;ϱϱϬŬŵͬϭϬŚͿ͘ƌĠĠĞŶϭϵϯϭ͕ĐĞƉĂƌĐĂďƌŝƚĞƋƵĞůƋƵĞϯϱϬĠůĠƉŚĂŶƚƐ
ĚƵĂƉ͕ůŝŽŶƐĞƚĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ĂŶƚŝůŽƉĞƐ͘^ĂĨĂƌŝƐƵƌůĞƐƉŝƐƚĞƐĚĞůĂƌĠƐĞƌǀĞ͘EƵŝƚĂƵĐĂŵƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ĚĚŽ͘
ϭϯĞ Ğƚ ϭϰĞ ũŽƵƌƐ͗ >Ă ZŽƵƚĞ ĚĞƐ :ĂƌĚŝŶƐ͘ ĠƉĂƌƚ ƉŽƵƌ ůĂ ZŽƵƚĞ ĚĞƐ :ĂƌĚŝŶƐ͕ ƐŝƚƵĠĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĨŽƌġƚƐ ĚĞ
dƐŝƚƐŝŬĂŵŵĂ Ğƚ ůĞƐ ǀŝŐŶŽďůĞƐ ĚƵ ĂƉ KƵĞƐƚ͘ EŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚ͗ ƐĂƵƚ ă
ů͛ĠůĂƐƚŝƋƵĞ͕ĐƌŽŝƐŝğƌĞƉŽƵƌů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐďĂůĞŝŶĞƐ;ĞŶƐĂŝƐŽŶͿĞƚƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ͘EƵŝƚĞŶĐĂŵƉŝŶŐ͘


ϭϱĞ ũŽƵƌ͗ KƵĚƚƐŚŽŽƌŶ ;ϭϱϬŬŵͬϮŚϯϬͿ͘ sŝƐŝƚĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞ ĨĞƌŵĞ Ě͛ĂƵƚƌƵĐŚĞƐ ĂǀĂŶƚ Ě͛ĞǆƉůŽƌĞƌ ůĞƐ
ŐƌŽƚƚĞƐĚĞĂŶŐŽ͕ůĞƐƉůƵƐƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞƐĂƵŵŽŶĚĞ͘EƵŝƚĞŶĐĂŵƉŝŶŐă<ůĞŝŶƉůĂƐƐĞZĞƐŽƌƚ;ŽƵƐŝŵŝůĂŝƌĞͿ͘
ϭϲĞ ũŽƵƌ͗ >Ă ZŽƵƚĞ ĚĞƐ sŝŶƐ ;ϮϱϬŬŵͬϱŚͿ͘  ƚƌĂǀĞƌƐ ͨůĂ ƌŽƵƚĞ ϲϮ͕ͩ ůĂ ƉůƵƐ ůŽŶŐƵĞ ƌŽƵƚĞ ĚĞ ǀŝŐŶŽďůĞƐ ĂƵ
ŵŽŶĚĞ͕ ǀŝƐŝƚĞ Ě͛ƵŶ ĚŽŵĂŝŶĞ ǀŝƚŝĐŽůĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĚĠŐƵƐƚĂƚŝŽŶ͘ /ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĞŶ ŐƵĞƐƚŚŽƵƐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŶƵŝƚ͘
ĠũĞƵŶĞƌĞƚĚŠŶĞƌůŝďƌĞƐ͘
ϭϳĞĞƚϭϴĞũŽƵƌƐ͗ĂƉĞdŽǁŶ;ϭϬϬŬŵͬϮŚͿ͘ƌƌŝǀĠĞăĂƉĞdŽǁŶ͘ĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞͨdĂďůĞDŽƵŶƚĂŝŶͩ;ƐŽƵƐ
ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŵĠƚĠŽͿ͘ hŶĞ ĞǆĐƵƌƐŝŽŶ ĂƵ ĂƉ ĚĞ ŽŶŶĞͲƐƉĠƌĂŶĐĞ ŶŽƵƐ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ
ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ,ŽƵƚĂǇĞƚůĂĐƀƚĞƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘EƵŝƚĂƵƌĞĂŬǁĂƚĞƌ>ŽĚŐĞtĂƚĞƌĨƌŽŶƚ;ŽƵƐŝŵŝůĂŝƌĞͿ͘ĠũĞƵŶĞƌĞƚ
ĚŠŶĞƌůŝďƌĞƐ͘
ϭϵĞũŽƵƌ͗ĂƉĞdŽǁŶͲ&ƌĂŶĐĞ͘ƉƌğƐůĞƉĞƚŝƚĚĠũĞƵŶĞƌ͕ƚĞŵƉƐůŝďƌĞũƵƐƋƵ͛ĂƵƚƌĂŶƐĨĞƌƚăů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞĂƉĞ
dŽǁŶ͘ŶǀŽůƉŽƵƌůĂ&ƌĂŶĐĞ͘
ϮϬĞũŽƵƌ͗ĂƌƌŝǀĠĞăWĂƌŝƐ͘

WZd/ZϮϰϳϬΦ
ϮϬũŽƵƌƐͬϭϳŶƵŝƚƐ
WĞŶƐŝŽŶĐŽŵƉůğƚĞ
,Z'DEdŚƀƚĞůƐ͕ŐƵĞƐƚŚŽƵƐĞĞƚĐĂŵƉĞŵĞŶƚ
dZE^WKZdĐĂŵŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚĠƋƵŝƉĠ
KDW'EdhZĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ
D/E/DhDϰƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐDy/DhDϭϱƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

>нEKhs>>^&ZKEd/Z^
sEdhZ^^hͲ&Z//E^
•

ĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

•

sĠŚŝĐƵůĞƚŽƵƚƚĞƌƌĂŝŶĂǀĞĐĞǆĐĞůůĞŶƚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠ

•

sŝƐŝƚĞĚƵWĂƌĐŶĂƚŝŽŶĂůĚ͛ĚĚŽůĞƉŚĂŶƚ

•

WŽƐƐŝďŝůŝƚĞƌĚĞĐŚĂŵďƌĞĚŽƵďůĞăƉĂƌƚĂŐĞƌ



&ŽŶƚĞ͗EŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ>͛ĂǀĞŶƚƵƌĞ͘WƌŝŶƚĞŵƉƐͲĠƚĠ͕ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϭϲ͘
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ƵůƚŝǀŽŶƐŶŽƐĞŶǀŝĞƐĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐĂǀĞĐĐĞĐŝƌĐƵŝƚĂƵǆŚĂůƚĞƐůĠŐĞŶĚĂŝƌĞƐ͘^ĠǀŝůůĞ͕ĂƌĚŽƵĞ͕'ƌĞŶĂĚĞ͙ŵĂŝƐ
ŽƶǀĂƐ͛ĂƌƌġƚĞƌůĞƉĠƌŝƉůĞ͍DĂůĂŐĂ͕ĞŶďŽƌĚĚĞŵĞƌ͊

ϭĞƌũŽƵƌ͗&ƌĂŶĐĞʹDĂůĂŐĂ
ƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆĨŽƌŵĂůŝƚĠƐĚ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĞƚĞŵďĂƌƋƵĞŵĞŶƚăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞDĂůĂŐĂ͘ĐĐƵĞŝůƉĂƌŶŽƚƌĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌƚăů͛ŚƀƚĞůĞƚŶƵŝƚĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞDĂůĂŐĂ͘
ϮĞũŽƵƌ͗DĂůĂŐĂʹZŽŶĚĂʹ^ĠǀŝůůĞ
ĠƉĂƌƚ ƉŽƵƌ ZŽŶĚĂ͗ ĚƌĠƐƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƐŝĞƌƌĂ ĂŶĚĂůŽƵƐĞ Ğƚ ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ ƉĂƌ ƵŶ ǀĞƌƚŝŐŝŶĞƵǆ ƌĂǀŝŶ͕ ĞůůĞ ƌĞĨůğƚĞ
ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚů͛ąŵĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘dĞŵƉƐůŝďƌĞƉŽƵƌǀŝƐŝƚĞƌĐĞƚƚĞƐƉůĞŶĚŝĚĞǀŝůůĞ͕ĂǀĞĐƐĂͨWůĂǌĂĚĞdŽƌŽƐͩ
ĂƵǆĂƌğŶĞƐĚĂƚĂŶƚĚĞϭϳϴϱ͕ĚŝƚĞƐůĞƐƉůƵƐďĞůůĞƐĚ͛ƐƉĂŐŶĞ͘ƉƌğƐůĞĚĠũĞƵŶĞƌ͕ƌŽƵƚĞǀĞƌƐ^ĠǀŝůůĞ͕ĐĂƉŝƚĂůĞĚĞ
ů͛ŶĚĂůŽƵƐŝĞ͕ƚƌĂǀĞƌƐĠĞƉĂƌůĞĨůĞƵǀĞ'ƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϯĞũŽƵƌ͗^ĠǀŝůůĞ
:ŽƵƌŶĠĞ ĞŶƚŝğƌĞ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ ă ^ĠǀŝůůĞ͘ sŝƐŝƚĞ ĚĞ ů͛ůĐĂǌĂƌ͕ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ƉĂůĂŝƐ͕ ũĂƌĚŝŶƐ Ğƚ ƉĂƚŝŽƐ͕ ĐůĂƐƐĠ ĂƵ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘ŶĐŝĞŶŶĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƌŽǇĂůĞ͕ŝůĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝŚĂƌůĞƐYƵŝŶƚ͘ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĂĐĠůğďƌĞĞƚŐŝŐĂŶƚĞƐƋƵĞĂƚŚĠĚƌĂůĞĚĞ^ĠǀŝůůĞ͕ĠĚŝĨŝĠĞĂƵysĞƐŝğĐůĞ͕ƉƵŝƐƉĂƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞ^ĂŶƚĂƌƵǌ͕
ĐĞŶƚƌĞ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĂƵǆ ƌƵĞůůĞƐ ŵĠĚŝĠǀĂůĞƐ Ğƚ ĂƵǆ ƉĂƚŝŽƐ ĨůĞƵƌŝƐ͘ ĠũĞƵŶĞƌ ĚƵƌĂŶƚ ůĞƋƵĞů ǀŽƵƐ ŐŽƸƚĞƌĞǌ ůĂ
ƐƉĠĐŝĂůŝƚĠĐƵůŝŶĂŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͗ůĂƉĂĞůůĂ͘>͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͕ƚŽƵƌƉĂŶŽƌĂŵŝƋƵĞ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϰĞũŽƵƌ͗^ĠǀŝůůĞʹŽƌĚŽƵĞʹ'ƌĞŶĂĚĞ
dƀƚůĞŵĂƚŝŶ͕ƌŽƵƚĞǀĞƌƐŽƌĚŽƵĞ͕ϯĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞǀŝůůĞĚ͛ŶĚĂůŽƵƐŝĞ͕ǀĠƌŝƚĂďůĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌĐƵůƚƵƌĞůĞƚƌĞůŝŐŝĞƵǆ͘
ĠũĞƵŶĞƌ͕ ƉƵŝƐ ǀŝƐŝƚĞ ĚĞ ůĂ 'ƌĂŶĚĞ DŽƐƋƵĠĞ͕ ĂƵƐƐŝ ĂƉƉĞůĠĞ ͨDĞǌƋƵŝƚĂ͕ͩ ũŽǇĂƵ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů Ě͛ƵŶĞ
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞƉƵƌĞƚĠĞƚĚĞůĂƉĞƚŝƚĞƐǇŶĂŐŽŐƵĞĚƵƋƵĂƌƚŝĞƌũƵŝĨ͘WƌŽŵĞŶĂĚĞĚĂŶƐůĂũŽůŝĞƌƵĞůůĞĚĞůĂͨĂůůĞ
ĚĞ ůĂƐ &ůŽƌĞƐͩ ĂƵǆ ďĂůĐŽŶƐ ĚĠďŽƌĚĂŶƚ ĚĞ ĨůĞƵƌƐ͘ hŶĞ ǀƌĂŝĞ ŝŵĂŐĞ ĚĞ ĐĂƌƚĞ ƉŽƐƚĂůĞ͊ ZŽƵƚĞ ǀĞƌƐ 'ƌĞŶĂĚĞ͕
ĂǀĞĐĂƌƌġƚĂƵƉůƵƐĂŶĐŝĞŶƉƌĞƐƐŽŝƌăŚƵŝůĞĚ͛ŽůŝǀĞĚƵƉĂǇƐ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϱĞũŽƵƌ͗'ƌĞŶĂĚĞ
ĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞ'ƌĞŶĂĚĞ͕ƐŝƚƵĠĞĂƵƉŝĞĚĚĞůĂĐŚĂŠŶĞŵŽŶƚĂŐŶĞƵƐĞĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂEĞǀĂĚĂ͘sŝƐŝƚĞĚĞů͛ůŚĂŵďƌĂ
ĚŝƚĞͨůĂZŽƵŐĞ͕ͩƋƵŝĚŽŝƚƐŽŶŶŽŵăůĂĐŽůŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂƉŝĞƌƌĞĂƵĐŽƵĐŚĂŶƚĚƵƐŽůĞŝů͛͘ĞƐƚůĞƐĞƵůƉĂůĂŝƐ
ĂƌĂďĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ ĂƵ DŽǇĞŶͲąŐĞ ĞŶĐŽƌĞ ŝŶƚĂĐƚ͘ hŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ĐŚĞĨ Ě͛ƈƵǀƌĞ  ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͊ ĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞƐ
ƉĂůĂŝƐ ŶĂƐƌŝĚĞƐ͕ ă ůĂ ĨŽŝƐ ĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞ Ğƚ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞƐĠŵŝƌƐ͕ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĚĞ ƉĂƚŝŽƐ͕ ƐĂůŽŶƐ Ğƚ ĂůĐƀǀĞƐ͙ KŶǇ
ƚƌŽƵǀĞĂƵƐƐŝĚĞƐďĂŝŶƐ͕ƵŶĞŵŽƐƋƵĠĞ͕ƵŶĞĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞĞƚůŝĂŶƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞŵĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ
ũĂƌĚŝŶƐ͘ ĠũĞƵŶĞƌ ĚĞ ƚĂƉĂƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ƚǇƉŝƋƵĞ͕ ƉƵŝƐ ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ĚĞ ů͛ůďĂŝĐŝŶ͕
ǀĠƌŝƚĂďůĞůĂďǇƌŝŶƚŚĞĂƵǆƌƵĞůůĞƐƚŽƌƚƵĞƵƐĞƐĞƚƉĞŶƚƵĞƐ͕ĐůĂƐƐĠĂƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŵŽŶĚŝĂůĚĞů͛hŶĞƐĐŽ͘ŠŶĞƌĞƚ
ŶƵŝƚ͘
ϲĞũŽƵƌ͗'ƌĞŶĂĚĞʹEĞƌũĂʹDĂůĂŐĂ


dƀƚůĞŵĂƚŝŶ͕ƌŽƵƚĞǀĞƌƐEĞƌũĂ͕ĐŚĂƌŵĂŶƚĞǀŝůůĞĐƀƚŝğƌĞĞƚƚŽƵƌƉĂŶŽƌĂŵŝƋƵĞ͘dĞŵƉƐůŝďƌĞƉŽƵƌůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ
ĞƚůĞƐŚŽƉƉŝŶŐ͘ŶĞƉĂƐŵĂŶƋƵĞƌ͗ƋƵĞůƋƵĞƐƉŚŽƚŽƐĚĞƉƵŝƐůĞͨĂůĐŽŶĚĞƵƌŽƉĂ͕ͩƉƌŽŵŽŶƚŽŝƌĞŶĂƚƵƌĞů
ŽĨĨƌĂŶƚƵŶƐƵƉĞƌďĞƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞƐƵƌůĂŵĞƌ͘ZĞƚŽƵƌĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞDĂůĂŐĂ͘ƉƌğƐͲŵŝĚŝĞƚĚĠũĞƵŶĞƌůŝďƌĞƐ͘
ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϳĞũŽƵƌ͗DĂůĂŐĂ
:ŽƵƌŶĠĞůŝďƌĞĞŶĚĞŵŝͲƉĞŶƐŝŽŶĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞDĂůĂŐĂ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϴĞũŽƵƌ͗DĂůĂŐĂʹ&ƌĂŶĐĞ
^ĞůŽŶ ůĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ĚĞ ǀŽů͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ă ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͘ ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ ĨŽƌŵĂůŝƚĠƐ Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ĞŶǀŽů ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĞƚǇƉĞ͘>͛ŽƌĚƌĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƚůĞƐĠũŽƵƌůŝďƌĞƉŽƵƌƌĂƐ͛ĞĨĞĐƚƵĞƌĞŶĚĠďƵƚŽƵĨŝŶ
ĚĞƐĞŵĂŝŶĞ͘

ϭƐĞŵĂŝŶĞ
ϲϵϵΦΎ
ΎăƉĂƌƚŝĚĞ͕ƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞ͘

WŽŝŶƚƐ&ŽƌƚƐ
•

ĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐƌŝĐŚĞƐĞƚǀĂƌŝĠĞƐĚĞǀŝůůĞƐŵǇƚŚŝƋƵĞƐ͗^ĠǀŝůůĞ͕ŽƌĚŽƵĞ͕'ƌĞŶĂĚĞ

•

ϭũŽƵƌŶĠĞĚĞĚĠƚĞŶƚĞĞŶďŽƌĚĚĞŵĞƌ


&ŽŶƚĞ͗DĂƌŵĂƌĂ͘ǀƌŝůͲKĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϲϰͲϲϱ͘



Texto autêntico 4 - Combiné : Tunisie (Brochura de agência de viagens)

Ŷ dƵŶŝƐŝĞ͕ ŽŶ ĐƵůƚŝǀĞ ů͛ĂŵŽƵƌ ĚƵ ƐŽůĞŝů Ğƚ ŽŶ ƐĞ ĐƵůƚŝǀĞ ĞŶ ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ͘ Ğ ĐŽŵďŝŶĠ ĂƐƐŽĐŝĞ ƐŝƚĞƐ
ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƐĞƚƐĠũŽƵƌĞŶďŽƌĚĚĞŵĞƌ͕ŝůǇĞŶĂƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐŐŽƸƚƐ͘

ϭĞƌũŽƵƌ͗&ƌĂŶĐĞʹdƵŶŝƐŝĞ
ƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂƵǆĨŽƌŵĂůŝƚĠƐĚ͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĞƚĞŵďĂƌƋƵĞŵĞŶƚăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞdƵŶŝƐ͕ŶĨŝĚĂŽƵDŽŶĂƐƚŝƌ͘
ĐĐƵĞŝůƉĂƌŶŽƚƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌƚăů͛ŚƀƚĞůĞƚŶƵŝƚĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶĚĞdƵŶŝƐ͕DŽŶĂƐƚŝƌŽƵ,ĂŵŵĂŵĞƚ͘
ϮĞũŽƵƌ͗DŽŶĂƐƚŝƌʹĂƌƚŚĂŐĞʹ^ŝĚŝŽƵƌ^ĂŢĚʹdƵŶŝƐŽƵŝǌĞƌƚĞ;ϮϭϬŬŵͿ
sŝƐŝƚĞĚĞƐƌƵŝŶĞƐĚĞĂƌƚŚĂŐĞ;ƚŚĞƌŵĞƐĚ͛ŶƚŽŶŝŶ͕ƚŚĠąƚƌĞ͕ĂŵƉŚŝƚŚĠąƚƌĞͿĞƚĚƵŵƵƐĠĞŶĂƚŝŽŶĂů͕ƌŝĐŚĞĚĞ
ƐĐƵůƉƚƵƌĞƐĞƚŵŽƐĂŢƋƵĞƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠƉŽƋƵĞƐ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌƉƌŽĨŝƚĞƌĚ͛ƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂƵŶŝƋƵĞƐƵƌůĞƐƌƵŝŶĞƐ
ĚĞůĂǀŝůůĞ͕ĚĞƉƵŝƐůĂĐŽůůŝŶĞĚĞǇƌƐĂ͕ŽƶƐĞĚƌĞƐƐĞĞŶĐŽƌĞů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĂƚŚĠĚƌĂůĞ^ĂŝŶƚͲ>ŽƵŝƐ͘ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ
ƉĂƌůĞǀŝůůĂŐĞĚĞ^ŝĚŽƵ^ĂŢĚ͕ƚŽƵƚĞŶďůĞƵĞƚďůĂŶĐ͕ƌĠƉƵƚĠƉŽƵƌġƚƌĞĐĞůƵŝĚĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐ͘ƉƌğƐůĞĚĠũĞƵŶĞƌ͕
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞdƵŶŝƐ͘ƌƌġƚƐƵƌů͛ĂǀĞŶƵĞŽƵƌŐƵŝďĂĞƚƚĞŵƉƐůŝďƌĞƉŽƵƌůĞƐŚŽƉƉŝŶŐăůĂŵĠĚŝŶĂ͘ŠŶĞƌĞƚ
ŶƵŝƚădƵŶŝƐŽƵŝǌĞƌƚĞ͘
ϯĞũŽƵƌ͗ŝǌĞƌƚĞʹƵůůĂZĞŐŝĂʹdĂďĂƌŬĂ;ϮϮϬŬŵͿ
ĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ŝǌĞƌƚĞ͕ ƐƵƌ ůĂ ĐƀƚĞ ŽƌĂŝů͕ ĂǀĞĐ ƐŽŶ ǀŝĞƵǆ ƉŽƌƚ͕ ĞŶƚŽƵƌĠ ĚĞŵĂŝƐŽŶƐ ďůĂŶĐŚĞƐ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ
ů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞǀŝůůĞ͘ĠƉĂƌƚƉŽƵƌůĞƐŝƚĞĂŶƚŝƋƵĞĚĞƵůůĂZĞŐŝĂ͕ĂǀĞĐƐŽŶƚŚĠąƚƌĞ͕ƵŶƚĞŵƉůĞ͕ĚĞƐƚŚĞƌŵĞƐĞƚƐĞƐ
ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐ ĞŶ ƐŽƵƐͲƐŽů͘ ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞ dĂďĂƌŬĂ͕ ƵŶ ĂŐƌĠĂďůĞ ƉŽƌƚ ĚĞ
ƉġĐŚĞ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ ĠĐƌŝŶ ĚĞ ǀĞƌĚƵƌĞ ĞŶƚƌĞ ŵĞƌ Ğƚ ŵŽŶƚĂŐŶĞ͘ ƉƌğƐ ůĞ ĚĠũĞƵŶĞƌ͕ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞƐ
ŝŐƵŝůůĞƐ͕ĚĞƐƉŝĞƌƌĞƐŵŽŶŽůŝƚŚŝƋƵĞƐƐĐƵůƉƚĠĞƐƉĂƌů͛ĠƌŽƐŝŽŶ͕ƉƵŝƐƚŽƵƌĚĞůĂǀŝĞůůĞǀŝůůĞ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϰĞũŽƵƌ͗dĂďĂƌŬĂʹŽƵŐŐĂʹDĂŬƚĂƌʹ<ĂŝƌŽƵĂŶ;ϰϬϬŬŵͿ
ĠƉĂƌƚǀĞƌƐŽƵŐŐĂ͕ůĞƐŝƚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞůĞƉůƵƐŵĂũĞƐƚƵĞƵǆĚĞdƵŶŝƐŝĞ͕ƉĞƌĐŚĠƐƵƌƵŶĞĐŽůůŝŶĞăϲϬϬŵ
Ě͛ĂůƚŝƚƵĚĞ͘ sŝƐŝƚĞ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ƚƌğƐ ďŝĞŶ ĐŽŶƐĞƌǀĠ͘ ƉƌğƐ ůĞ ĚĠũĞƵŶĞƌ͕ ĚĠƉĂƌƚ ǀĞƌƐ DĂŬƚĂƌ Ğƚ ǀŝƐŝƚĞ ĚĞ ĐĞ ƐŝƚĞ
ĂŶƚŝƋƵĞĂǀĞĐƐŽŶĂŶĐŝĞŶŶĞĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞŶƵŵŝĚĞ͕ĚĂƚĂŶƚĚƵ/// ĞƐŝğĐůĞĂǀĂŶƚ:Ͳ͘ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶƉŽƵƌ<ĂŝƌŽƵĂŶ͘
ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϱĞũŽƵƌ͗<ĂŝƌŽƵĂŶʹdƵŶŝƐ͕,ĂŵŵĂŵĞƚŽƵDŽŶĂƐƚŝƌ;ϭϯϱŬŵͿ
sŝƐŝƚĞĚĞ<ĂŝƌŽƵĂŶ͕ǀŝůůĞƐĂŝŶƚĞĞƚĐĂƉŝƚĂůĞĚĞů͛/ƐůĂŵĂƵDĂŐŚƌĞď͘sŝƐŝƚĞĚĞůĂŐƌĂŶĚĞŵŽƐƋƵĠĞ^ŝĚŝKŬďĂ͕
ĨŽŶĚĠĞ ĂƵ s// Ğ ƐŝğĐůĞ ƉĂƌ ůĞ 'ĠŶĠƌĂů ŵƵƐƵůŵĂŶ ĚŽŶƚ ůĂ ŵŽƐƋƵĠĞ ƉŽƌƚĞ ůĞ ŶŽŵ͕ ĚƵ ŵĂƵƐŽůĠĞ ĚƵ ^ĂŝŶƚ
,ŽŵŵĞďƵĞŵĂĂĞůĂůĂŽƵŝ͕ĐŽŶŶƵƉŽƵƌĂǀŽŝƌĠƚĠůĞďĂƌďŝĞƌĚƵWƌŽƉŚğƚĞDŽŚĂŵĞĚ͕ƉƵŝƐĚƵďĂƐƐŝŶĚĞƐ
ŐŚůĂďŝĚŝĞƐĞƚĚĞůĂŵĠĚŝŶĂ͘ĠũĞƵŶĞƌĞƚĚĠƉĂƌƚƉŽƵƌDŽŶĂƐƚŝƌ͘sŝƐŝƚĞĚĞůĂŵĂƌŝŶĂĞƚƚĞŵƉƐůŝďƌĞĚĂŶƐůĂ
ŵĠĚŝŶĂ͘ŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶǀĞƌƐdƵŶŝƐ͕,ĂŵŵĂŵĞƚŽƵDŽŶĂƐƚŝƌ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϲĞĞƚϳĞũŽƵƌ͗dƵŶŝƐ͕,ĂŵŵĂŵĞƚŽƵDŽŶĂƐƚŝƌ


^ĠũŽƵƌ ůŝďƌĞ ĞŶ ĚĞŵŝͲƉĞŶƐŝŽŶ ă ǀŽƚƌĞ ŚƀƚĞů ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ dƵŶŝƐ͕ ,ĂŵŵĂŵĞƚ ŽƵ DŽŶĂƐƚŝƌ ;ŶŽŵ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐƵƌƉůĂĐĞͿ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞĐĞƐĚĞƵǆũŽƵƌƐƉŽƵƌǀŽƵƐƌĞƉŽƐĞƌŽƵĚĠĐŽƵǀƌŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌŶŽƚƌĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚůŽĐĂů;ĂǀĞĐƐƵƉƉů͘ƐƵƌƉůĂĐĞͿ͘ŠŶĞƌĞƚŶƵŝƚ͘
ϴĞũŽƵƌ͗dƵŶŝƐŝĞʹ&ƌĂŶĐĞ
^ĞůŽŶ ůĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ĚĞ ǀŽů͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ă ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͘ ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ ĨŽƌŵĂůŝƚĠƐ Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ĞŶǀŽů ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ƌĂŶĐĞ͘

WƌŽŐƌĂŵŵĞĞƚŬŝůŽŵĠƚƌĂŐĞƚǇƉĞƐ͘>͛ŽƌĚƌĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƐƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƚůĞƐĠũŽƵƌůŝďƌĞƉŽƵƌƌĂƐ͛ĞĨĞĐƚƵĞƌ
ĞŶĚĠďƵƚŽƵĨŝŶĚĞƐĞŵĂŝŶĞ͘

ϭƐĞŵĂŝŶĞ
ϰϵϵΦΎ
ΎăƉĂƌƚŝĚĞ͕ƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞ͘

WŽŝŶƚƐ&ŽƌƚƐ
•

WĂƌĨĂŝƚĠƋƵŝůŝďƌĞĞŶƚƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĞƚĨĂƌŶŝĞŶƚĞ

•

>ĞƐŐƌĂŶĚƐƐŝƚĞƐĚƵŶŽƌĚĚĞůĂdƵŶŝƐŝĞ

•

ϮũŽƵƌƐĚĞĚĠƚĞŶƚĞĞŶďŽƌĚĚĞŵĞƌ




&ŽŶƚĞ͗DĂƌŵĂƌĂ͘ǀƌŝůͲKĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϭϳϮͲϭϳϯ͘





Texto autêntico 5 - Idées Week-end: Ajaccio, golfe clair (Site de viagem)

DŽŝŶƐƚĞŶĚĂŶĐĞƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ŠůĞĚĞĞĂƵƚĠ͕ůĂĐĂƉŝƚĂůĞĚĞůĂŽƌƐĞĚƵ^ƵĚŵĠƌŝƚĞĚ͛ġƚƌĞ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͘WƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚŵĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞ͕ũĂĐĐŝŽŽĨĨƌĞƚŽƵƐůĞƐĂƚƚƌĂŝƚƐĚ͛ƵŶĞƉĂƵƐĞĂŐƌĠĂďůĞ͗ƵŶĞ
ǀŝĞŝůůĞǀŝůůĞĂƵǆŵĂŝƐŽŶƐĐŽůŽƌĠĞƐ͕ƵŶũŽůŝŵĂƌĐŚĠ͕ƵŶƐƵƉĞƌďĞĐĂĚƌĞŶĂƚƵƌĞůĂƵƉŝĞĚĚĞƐŵŽŶƚĂŐŶĞƐĞƚĚĞ
ďĞůůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚ͛ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐĂƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐ͕ĚĞƐƉůĂŐĞƐĚĞWŽƌƚŝĐĐŝŽĂƵǆĐĂůĂŶĐŚĞĚĞWŝĂŶĂ͕ĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌ
ůĞƐŠůĞƐ^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐ͘

:/K͕Kds/>>
WŽƵƌƉƌŽĨŝƚĞƌƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚƵĐŚĂƌŵĞĚ͛ũĂĐĐŝŽ͕ŝůǀĂƵƚŵŝĞƵǆůŽŐĞƌĚĂŶƐůĂǀŝĞŝůůĞǀŝůůĞƉŽƵƌĚĠĂŵďƵůĞƌăƉŝĞĚ
ĚĂŶƐ ƐĞƐ ƌƵĞůůĞƐ ƌĞŐŽƌŐĞĂŶƚ ĚĞ ĐŚĂƌŵĞ͘  ů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ ŽŶ ƐĂŝƚ ǀŝǀƌĞ ă ũĂĐĐŝŽ͘ >ĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ĐŽůŽƌĠĞƐ Ğƚ
ƉŝŵƉĂŶƚĞƐ͕ ůĞƐ ŚĂƵƚĞƐ ďąƚŝƐƐĞƐ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ &ĞƐĐŚ ĂƵǆ ǀŽůĞƚƐ ŵŝͲĐůŽƐ͕ ůĞ ƉŽƌƚ ĚĞ ƉġĐŚĞ ƚƌğƐ ĂŶŝŵĠ Ğƚ ůĞƐ
ƚĞƌƌĂƐƐĞƐĚĞĐĂĨĠĚŽŶŶĞŶƚăůĂǀŝůůĞĚĞƐĂŝƌƐĚĞĚŽůĐĞǀŝƚĂĚĞĐŝƚĠŝƚĂůŝĞŶŶĞ͘hŶĂǀĂŶƚͲŐŽƸƚĚĞůĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠ
ĞƚĚƵĐŚĂƌŵĞĐŽƌƐĞƐ͙hŶƉĞƚŝƚƚŽƵƌĂƵŵĂƌĐŚĠĚƵƐƋƵĂƌĞĠƐĂƌͲĂŵƉŝŶĐŚŝƐ͛ŝŵƉŽƐĞƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞůĞƉŽƵůƐ͕
ƚƌğƐĂŶŝŵĠ͕ĚĞůĂǀŝůůĞ͘DĂŝƐƐƵƌƚŽƵƚƉŽƵƌƐĂůŝǀĞƌĞƚƐĞĨĂŝƌĞƉůĂŝƐŝƌ͗Đ͛ĞƐƚŝĐŝƋƵĞǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌůĞƐŵĞƌǀĞŝůůĞƐ
ĚƵƚĞƌƌŽŝƌ͕ŵĂŝƐŶŽƵƐǀŽƵƐĐŽŶƐĞŝůůŽŶƐĚĞŐŽƸƚĞƌĂǀĂŶƚĚ͛ĂĐŚĞƚĞƌͶĞƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƐĂŝƐŽŶͶ
ĐĂƌůĞƐĠƚĂůƐƐŽŶƚŝŶĠŐĂƵǆ͘ŽƉƉĂ͕ůŽŶǌƵ͕ĨŝŐĂƚĞůůƵ͕ĨƌŽŵĂŐĞƐ͕ŵŝĞů͕ǀŝŶƐ͙ĞƚƚĞŠůĞĂĠƚĠďĠŶŝĞƉĂƌůĞƐĚŝĞƵǆ͘
͛ĞƐƚƐƵďůŝŵĞ͊
/ŵƉŽƐƐŝďůĞĚĞů͛ŝŐŶŽƌĞƌ͗EĂƉŽůĠŽŶĞƐƚů͛ĞŶĨĂŶƚĚƵƉĂǇƐ͘sŽƵƐŶ͛ĠĐŚĂƉƉĞƌĞǌƉĂƐĂƵŐƌĂŶĚŚŽŵŵĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚ
ƉůĂĐĞĚ͛ƵƐƚĞƌůŝƚǌ͕ăů͛ŽƵĞƐƚĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘hŶŝŵƉŽƐĂŶƚŵŽŶƵŵĞŶƚ͕ŝŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůăůĂƚĂŝůůĞ
ĚƵďŽŶŚŽŵŵĞ͕ǇĞƐƚĠƌŝŐĠăůĂŐůŽŝƌĞĚĞů͛ĞŵƉĞƌĞƵƌ͘^ŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐĨĂŶĚĞEĂƉŽůĠŽŶ͕ŵŽŶƚĞǌĂƵƐŽŵŵĞƚ
ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĞƐ ĚƵ ŵŽŶƵŵĞŶƚ ͗ ůĂ ǀƵĞ ƐƵƌ ůĂ ǀŝůůĞ ǀĂƵƚ ůĞ ĐŽƵƉ Ě͛ƈŝů͘ WŽƵƌ ƉĂƌĨĂŝƌĞ ǀŽƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ͕ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐăůĂŵĂŝƐŽŶŽŶĂƉĂƌƚĞ͕ƋƵŝĨƵƚŚĂďŝƚĠĞƉĂƌůĂĨĂŵŝůůĞĚğƐůĂĨŝŶĚƵys//ĞƐŝğĐůĞ͘KŶǇ
ƚƌŽƵǀĞ ĚĞ ũŽůŝĞƐ ƉŝğĐĞƐ Ě͛ĠƉŽƋƵĞ Ğƚ ƉĂƐ ŵĂů Ě͛ŝŶĨŽƐ ƚƌğƐ ĚŝĚĂĐƚŝƋƵĞƐ ƐƵƌ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ͘  ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ƉĂƌ ƵŶĞ
ǀŝƐŝƚĞ ĂƵ ŵƵƐĠĞ Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŽƌƐĞ Ͷ  ĂŶĚĞƌĂ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ů͛ŠůĞ Ğƚ ƐĞƐ ĨŝŐƵƌĞƐ ĐŽŵŵĞ
WĂƐƋƵĂůĞWĂŽůŝ͕ůĞƐŽƌƐŝĐĂŶZĂŶŐĞƌƐŽƵĚĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐŝůůƵƐƚƌĞƐĐŽŵŵĞĂŶŝĞůůĞĂƐĂŶŽǀĂ͘

:/K͕KdDZ
sŽƵƐġƚĞƐǀĞŶƵƐƉŽƵƌĞůůĞ͗ůĂŐƌĂŶĚĞďůĞƵĞ͘WůƵƐĚ͛ƵŶĞǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞƉůĂŐĞƐǀŽƵƐĂĐĐƵĞŝůůĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚƵŐŽůĨĞ
Ě͛ũĂĐĐŝŽ͘/ůǇĞŶĂŵġŵĞƵŶĞĞŶƉůĞŝŶĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͕ƉƌğƐĚĞůĂĐŝƚĂĚĞůůĞ͘>ĞƐƉůƵƐďĞůůĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐ
ƐƵƌůĂƌŽƵƚĞĚĞƐ^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐ͕ŵĂŝƐĞůůĞƐƐŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚďŽŶĚĠĞƐ͘>ĂŵĞŝůůĞƵƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐŝƐƚĞăƐ͛ĠůŽŝŐŶĞƌ
ƵŶƉĞƵ͗ƉƌĞŶĚƌĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞďƵƐŶΣϱĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐŠůĞƐ^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐ;ŶŽƚƌĞƉŚŽƚŽͿ͘/ůŶĞĨĂƵƚƉĂƐ
ŵĂŶƋƵĞƌ ĐĞƚ ĞŶĚƌŽŝƚ ŵĂŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐĂƵǀĂŐĞ͕ ƚŽƵƚ ĚĞ ƌŽĐŚĞƐ Ğƚ Ě͛ĠĐƵŵĞ͕ ƋƵŝ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ă ϭϮ ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ ă
ů͛ŽƵĞƐƚ Ě͛ũĂĐĐŝŽ͘ >Ğ ĐŽƵĐŚĞƌ ĚĞ ƐŽůĞŝů ĞƐƚ ŝŶŽƵďůŝĂďůĞ͘ >ĞƐ ƌĂŶĚŽŶŶĞƵƌƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ƌĞũŽŝŶĚƌĞ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞƐ


^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐĞŶƚƌŽŝƐŚĞƵƌĞƐƉĂƌůĞƐĞŶƚŝĞƌĚĞƐƌġƚĞƐƋƵŝƉĂƌƚĚƵďŽŝƐĚĞƐŶŐůĂŝƐ͘dƌğƐďĞĂƵǆƉĂŶŽƌĂŵĂƐ
ĞŶĐŚĞŵŝŶ͘
Ğů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞůĂďĂŝĞ͕WŽƌƚŝĐĐŝŽƉĞƵƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐĞǀĂŶƚĞƌĚ͛ĂǀŽŝƌĚĞďĞůůĞƐƉůĂŐĞƐ͘>ĂsŝǀĂĞƚŐŽƐƚĂ͕
ĂƐƐĞǌŐƌĂŶĚĞƐ͕ŵĠƌŝƚĞŶƚƋƵ͛ŽŶǇƉŽƐĞƐĂƐĞƌǀŝĞƚƚĞ͘ŵďŝĂŶĐĞƉůƵƐďĂůŶĠĂŝƌĞƋƵĞĚƵĐƀƚĠĚĞƐ^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐ͕
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͘>͛ĠƚĠ͕ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ŶĂǀĞƚƚĞŵĂƌŝƚŝŵĞ ;ĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐͿ ĚĞƐƐĞƌƚ WŽƌƚŝĐĐŝŽ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ƉŽƌƚ
Ě͛ũĂĐĐŝŽ͘ ĞůĂ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ďŽƵĐŚŽŶƐ ƐƵƌ ůĂ ƌŽƵƚĞ Ğƚ ĚĞ ƉƌŽĨŝƚĞƌ ĚƵ ƐƉĞĐƚĂĐůĞ ĚƵ ŐŽůĨĞ͘ ŶĨŝŶ͕ ůĞƐ
ĞŶǀŝƌŽŶƐĚ͛ũĂĐĐŝŽŽĨĨƌĞŶƚĚĞďĞĂƵǆƐƉŽƚƐĚĞƉůŽŶŐĠĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĐƀƚĠĚĞƐŠůĞƐ^ĂŶŐƵŝŶĂŝƌĞƐ͘

yhZ^/KE^hdKhZ͛:/K
ŶǀŝĞĚĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂƌĠŐŝŽŶ͍>ŽƵĞǌƵŶĞǀŽŝƚƵƌĞĞƚƉƌŽĨŝƚĞǌĚĞƐŵĞƌǀĞŝůůĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĂƵǆĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚ
ƉĂƐĐĞƋƵŝŵĂŶƋƵĞ͘ŽƵƉĚĞĐƈƵƌăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠƉŽƵƌůĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐĐĂůĂŶĐŚĞ;ŽƵĐĂůĂŶƋƵĞƐͿĚĞWŝĂŶĂ͕
ƋƵŝ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞŶƚ ă ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶĞ ŚĞƵƌĞ ĚĞ ƌŽƵƚĞ Ě͛ũĂĐĐŝŽ͘ >ĞƐ ƐƵƉĞƌďĞƐ ƉĂƌŽŝƐ ĚĞ ŐƌĂŶŝƚ ƌŽƵŐĞ ĚĞƐ
ĐĂůĂŶĐŚĞ͕ƋƵŝƚŽŵďĞŶƚăƉŝĐĚĂŶƐůĂŵĞƌĚ͛ƵŶďůĞƵƉƌŽĨŽŶĚ͕ĨŽƌŵĞŶƚů͛ƵŶĚĞƐƉůƵƐƐĠĚƵŝƐĂŶƚƐƐƉĞĐƚĂĐůĞƐĚĞ
ůĂ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͘ ƵƌŝŶĠĞƐ ƉĂƌ ůΖĠƌŽƐŝŽŶ͕ ůĞƐ ĐĂůĂŶĐŚĞ ƐĞŵďůĞŶƚ ů͛ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ƐĐƵůƉƚĞƵƌ ŐĠŶŝĂů͘ ƚ͕ ƋƵĂŶĚ
ĞůůĞƐ Ɛ͛ĞŵďƌĂƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽƵĐŚĂŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ŶŝƌǀĂŶĂ ͊ Ŷ ĐŚĞŵŝŶ͕ ŶĞ ŵĂŶƋƵĞǌ ƉĂƐ ůĞ ǀŝůůĂŐĞ ĚĞ ĂƌŐğƐĞ͕
ĨŽŶĚĠ ƉĂƌ ĚĞƐ 'ƌĞĐƐ ĂƵ ys//Ğ ƐŝğĐůĞ͕ Ğƚ ƐŽŶ ĠŐůŝƐĞ ŽƌƚŚŽĚŽǆĞ͘ ƚ͕ ũƵƐƚĞ ĂǀĂŶƚ Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ ă WŝĂŶĂ͕ ĨĂŝƚĞƐ ƵŶ
ĐƌŽĐŚĞƚƉĂƌůĂŵĂƌŝŶĞĚĞ&ŝĐĂũŽůĂ͕ƋƵ͛ŽŶĂƚƚĞŝŶƚƉĂƌƵŶĞƌŽƵƚĞĞŶƉĞŶƚĞǀĞƌƚŝŐŝŶĞƵƐĞ͘ŶďĂƐ͕ůĂƉĞƚŝƚĞƉůĂŐĞ͕
ĂƵǆĞĂƵǆĐůĂŝƌĞƐ͕ĂĚĞƐĂŝƌƐĚĞƉĂƌĂĚŝƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘
^ŝ ǀŽƵƐ ġƚĞƐ ĚĞƐĂĚĞƉƚĞƐ ĚĞ ůĂ ƌĂŶĚŽŶŶĠĞ͕ ĐĂƉƐƵƌ ůĞ ƉĞƚŝƚ ǀŝůůĂŐĞ ĚĞ ŽƚŝͲŚŝĂǀĂƌŝ͕ ă ƵŶĞ ƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ ĚĞ
ŬŝůŽŵğƚƌĞƐĂƵƐƵĚĚ͛ũĂĐĐŝŽ͘^ŝƚƵĠĞŶĂůƚŝƚƵĚĞăĨůĂŶĐĚĞĐŽůůŝŶĞĞƚăƚƌŽŝƐŬŝůŽŵğƚƌĞƐĚĞůĂŵĞƌ͕ŽŶǇũŽƵŝƚ
Ě͛ƵŶƚƌğƐďĞĂƵƉĂŶŽƌĂŵĂƐƵƌůĞŐŽůĨĞ͘>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĐƌġƚĞƐũƵƐƋƵ͛ăWŝĞƚƌŽƐĞůůĂ;ϰŚĞƵƌĞƐĚĞŵĂƌĐŚĞͿŽĨĨƌĞ
ĚĞƐƵƉĞƌďĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞ͘/ůǇĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƉůĠƚŚŽƌĞĚĞďĂůĂĚĞƐăƉŝĞĚŽƵĞŶ sddăů͛ŽŵďƌĞĚĞƐĐŚġŶĞƐ
ǀĞƌƚƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌġƚ ĚŽŵĂŶŝĂůĞ ĚĞ ŽƚŝͲŚŝĂǀĂƌŝ͘ ƚ ƋƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ǀŽƚƌĞ ĐŚŽŝǆ͕ ŵĞƌ ŽƵ ƚĞƌƌĞ͕ ĂůůĞǌ ǀŽƵƐ
ƌĞƋƵŝŶƋƵĞƌĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞďŽŶŶĞƚĂďůĞĞŶƐŽŝƌĠĞ͘>ĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞĐŽƌƐĞĨĂŝƚƉĂƌƚŝĞĚĞƐŐƌĂŶĚƐƉůĂŝƐŝƌƐĚ͛ƵŶ
ƐĠũŽƵƌ ĚĂŶƐ ů͛ŠůĞ ĚĞ ĞĂƵƚĠ͘ &ĞƌŵĞǌ ůĞƐ ǇĞƵǆ Ğƚ ƐĂůŝǀĞǌ ͗ ďŽƵŝůůĂďĂŝƐƐĞ͕ ĐĂŶŶĞůůŽŶŝ ĂƵ ďƌŽĐĐŝƵ͕ ĐĂďƌŝ ă ůĂ
ƉƵůĞŶƚĂ͕ĐĂŶŝƐƚƌĞůůŝ͙

:ĞĂŶͲWŚŝůŝƉƉĞĂŵŝĂŶŝ
WŚŽƚŽ͗:ĞĂŶͲWŚŝůŝƉƉĞĂŵŝĂŶŝ
DŝƐĞĞŶůŝŐŶĞůĞϯϬĂǀƌŝůϮϬϬϵ

&ŽŶƚĞ;ĐĞƐƐŽĞŵϮϴͬϬϴͬϮϬϭϭͿ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵ͖
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵͬŵĂŐͺǁĞĞŬͺĞŶĚͬϮϯͬĂũĂĐĐŝŽͺŐŽůĨĞͺĐůĂŝƌ͘Śƚŵ



Texto autêntico 6 - Reportages: Copenhague, cool Scandinavia (Site de viagem)

KŶƐ͛ŝŵĂŐŝŶĞƵŶĞƚƌĂŶƋƵŝůůĞǀŝůůĞŶŽƌĚŝƋƵĞĂƵǆƌƵĞůůĞƐŵĠĚŝĠǀĂůĞƐƐŝůůŽŶŶĠĞƐƉĂƌĚĞũŽůŝĞƐƐŝƌğŶĞƐăǀĠůŽ͘Ğ
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂƵǆ͕ŵĂŝƐŽŶĂƵƌĂŝƚƚŽƌƚĚĞƐ͛ĞŶƚĞŶŝƌăĐĞƐĐůŝĐŚĠƐ͕ĐĂƌŽƉĞŶŚĂŐƵĞƌĞŐŽƌŐĞĚĞǀŝƚĂůŝƚĠ͘
^ĞƐ ĠĚŝĨŝĐĞƐ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ ĐƀƚŽŝĞŶƚ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂƵǆ ĂŵďŝƚŝĞƵǆ͕ ƐĞƐ ƌƵĞƐ ƉƌŽƉƌĞƚƚĞƐ ďŽƌĚĠĞƐ ĚĞ
ďŽƵƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĚĞƐŝŐŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚĞŶƚ ĂǀĞĐ ŚƌŝƐƚŝĂŶĂ͕ ƵŶĞ ĞŶĐůĂǀĞ ĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͕ Žƶ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ŵğŶĞŶƚůĂǀŝĞĚĞďŽŚğŵĞ͘
YƵĞů ƋƵĞ ƐŽŝƚ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ͕ ă EǇŚĂǀŶ ;ƉŚŽƚŽͿ͕ EŽƌƌĞďƌŽ ŽƵ sĞƐƚĞďƌŽ͕ ƵŶĞ ĂŵďŝĂŶĐĞ ĐƌĠĂƚŝǀĞ Ğƚ ĚĠƚĞŶĚƵĞ
ƉƌĠĚŽŵŝŶĞ͘ŽŽů͕ŽƉĞŶŚĂŐƵĞ͊
 >ŝƌĞůĂƐƵŝƚĞ


KWE,'h>^^/Yh
>ĞĂŶĞŵĂƌŬƐ͛ĞŶŽƌŐƵĞŝůůŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌů͛ƵŶĞĚĞƐƉůƵƐǀŝĞŝůůĞƐŵŽŶĂƌĐŚŝĞƐĚƵŵŽŶĚĞ͘>ĂĨĂŵŝůůĞƌŽǇĂůĞƉŽƐƐğĚĞ
ƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͗ŵĂůŝĞŶďŽƌŐ;ƉŚŽƚŽͿ͕ƋƵĂƚƌĞƉĂůĂŝƐƌŽĐŽĐŽĚƵys///ĞƐ͕͘ŝŶƐƚĂůůĠƐƐƵƌ
ƵŶĞŵĂũĞƐƚƵĞƵƐĞƉůĂĐĞŽĐƚŽŐŽŶĂůĞ͘ŽŵŵĞă>ŽŶĚƌĞƐ͕ůĂƌĞůğǀĞĚĞůĂŐĂƌĚĞĞƐƚƵŶŵŽŵĞŶƚƚƌğƐĂƚƚĞŶĚƵ͘
^ĞƵůůĞƉĂůĂŝƐŚƌŝƐƚŝĂŶs///ĞƐƚŽƵǀĞƌƚĂƵƉƵďůŝĐ͕ŵĂŝƐ͕ĂŝůůĞƵƌƐĞŶǀŝůůĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉĂůĂŝƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞǀŝƐŝƚĠƐ͕
ĐŽŵŵĞůĞĐŚąƚĞĂƵĚĞZŽƐĞŶďŽƌŐ͕ƉĂůĂŝƐZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵys//ĞƐ͘ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞŶŵƵƐĠĞŽƶů͛ŽŶƉĞƵƚŽďƐĞƌǀĞƌ
ĚĞƐŽďũĞƚƐƉƌŝǀĠƐĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚăůĂƌŽǇĂƵƚĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂƐƵƉĞƌďĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĚĞďŝũŽƵǆ͘
EĞŵĂŶƋƵĞǌƉĂƐŶŽŶƉůƵƐĚ͛ĂĚŵŝƌĞƌůĞƉĂůĂŝƐŚƌŝƐƚŝĂŶďŽƌŐ͕ŽƶůŽŐĞŶƚůĞWĂƌůĞŵĞŶƚ͕ůĂŽƵƌ^ƵƉƌġŵĞĞƚůĂ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚƵWƌĞŵŝĞƌDŝŶŝƐƚƌĞĞƚĚĞƐĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐăůĂĨĂŵŝůůĞƌŽǇĂůĞ;ŽƵǀĞƌƚƐăůĂǀŝƐŝƚĞͿ͘>ĞŚĂůů
Ě͛ĞŶƚƌĠĞĐŽŶƚŝĞŶƚƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞƚĂƉŝƐƐĞƌŝĞƐƋƵŝƌĞƚƌĂĐĞŶƚƉůƵƐĚĞϭϬϬϬĂŶƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ
ƐĞƐŽŶƚŝŶƐƚĂůůĠƐăŽƉĞŶŚĂŐƵĞĚğƐϭϬϰϯ͘
ŶĞƉĂƐŵĂŶƋƵĞƌŶŽŶƉůƵƐ͗ůĞ<ĂƐƚĞůůĞƚ͕ƵŶĞĨŽƌƚĞƌĞƐƐĞăůĂsĂƵďĂŶŝŶƐƚĂůůĠĞŶŽŶůŽŝŶĚĞůĂĨĂŵĞƵƐĞƉĞƚŝƚĞ
ƐŝƌğŶĞʹŵĂŝƐǀƌĂŝŵĞŶƚƉĞƚŝƚĞ͊Ͳ͕ƐǇŵďŽůĞĚĞůĂǀŝůůĞ͕ĞƚůĂdŽƵƌZŽŶĚĞ͕ƋƵŝŽĨĨƌĞƵŶƉĂŶŽƌĂŵĂăϯϲϬΣ͘ĞƵǆ
ŵƵƐĠĞƐ ŵĠƌŝƚĞŶƚ ůĞ ĚĠƚŽƵƌ ͗ ůĞ EĂƚŝŽŶĂů DƵƐĞĞƚ ƋƵŝ ƌĞƚƌĂĐĞ ϭ ϬϬϬ ĂŶƐ Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚƵ ĂŶĞŵĂƌŬ Ğƚ ůĞ EǇ
ĂƌůƐďĞƌŐ'ůǇƉƚŽƚĞŬĂǀĞĐƐĂďĞůůĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĚĞƚĂďůĞĂƵǆ;ĠǌĂŶŶĞ͕'ĂƵŐƵŝŶ͕DĂƚŝƐƐĞ͕sĂŶ'ŽŐŚ͙Ϳ͘


WĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ



,Z/^d/E͕>͛E>sEd/KE&KZD/^d
ŚƌŝƐƚŝĂŶĂ͕Đ͛ĞƐƚů͛ĂƵƚƌĞĨĂĐĞƚƚĞĚĞŽƉĞŶŚĂŐƵĞ͘ĞƋƵĂƌƚŝĞƌĂƵƚŽƉƌŽĐůĂŵĠͨǀŝůůĞůŝďƌĞͩĂďƌŝƚĞĚĞƉƵŝƐϭϵϳϭ
ƵŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞŶŵĂƌŐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞƋƵŝĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƐĞůŽŶůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞů͛ĂƵƚŽͲŐĞƐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘
,ŝƉƉŝĞƐ͕ƐƋƵĂƚƚĞƵƌƐĞƚĐŚƀŵĞƵƌƐŽŶƚƉƌŝƐƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞĐĞƚĞƌƌĂŝŶŵŝůŝƚĂŝƌĞĞŶƉůĞŝŶĞĐƌŝƐĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͘/ůƐ
ƐĞƌĂŝĞŶƚƉƌğƐĚĞϭϬϬϬăǇǀŝǀƌĞĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘hŶĞƐƉƌŝƚĂŶĂƌƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĚƵŐŽƸƚĚĞƚŽƵƐ͙


ZĠĐĞŵŵĞŶƚ͕ůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞƵůƚƌĂͲĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌZĂƐŵƵƐƐĞŶ͕ĂůůŝĠăů͛ĞǆƚƌġŵĞͲĚƌŽŝƚĞ͕ĂǀŽƵůƵƐ͛ĂƚƚĂƋƵĞƌ
ăŚƌŝƐƚŝĂŶĂ͘/ůĠƚĂŝƚƋƵĞƐƚŝŽŶƋƵĞů͛ƚĂƚƌĠĐƵƉğƌĞůĞƚĞƌƌĂŝŶ͕ŵĂŝƐƵŶĂĐĐŽƌĚĂƚƌŽƵǀĠůĞϮϭũƵŝŶϮϬϭϭ͗ůĞƐ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐǀŽŶƚƉŽƵǀŽŝƌƌĂĐŚĞƚĞƌůĞƵƌƐŵĂŝƐŽŶƐ͘ŚƌŝƐƚŝĂŶĂĞƐƚ;ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ͍ͿƐĂƵǀĠĞ͘
>͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ Ğƚ ůŝďĞƌƚĂŝƌĞ ĂƚƚŝƌĞ ůĞƐ ĐƵƌŝĞƵǆ ͗ ŚƌŝƐƚŝĂŶĂĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƵŶĞ ĚĞƐ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ
ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵĂũĞƵƌĞƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘WĂƐŐƌĂŶĚͲĐŚŽƐĞăǀŽŝƌƉŽƵƌƚĂŶƚ͕ƐŝĐĞŶ͛ĞƐƚů͛ĂŵďŝĂŶĐĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĚ͛ƵŶĞ
ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƵŶŝƋƵĞ ĞŶ ƵƌŽƉĞ͘ Ŷ ŵĂƌŐĞ ĚĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ ŐĂůĞƌŝĞƐ͕ ĚĞƐ ĐĂĨĠƐ͕ ŽŶ ĚĠŶŝĐŚĞ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƋƵĞůƋƵĞƐ
ƐƚĂŶĚƐ ĚĞ ĐĂŶŶĂďŝƐ͕ ďŝĞŶ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ƐŽŝƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϱ͘ KŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚŵŝĞƵǆ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ůĞƐ
ƉŚŽƚŽƐƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌƵĞƐ͊


WĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ



hE>KZdK/ZZ,/ddhZ>
͛ĞƐƚ ă KƌĞƐƚĂĚ͕ ƉƌğƐ ĚĞ ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ ƋƵĞ ƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂŵďŝƚŝŽŶ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͘ /ů Ǉ
ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϬ ĂŶƐ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶ ŶŽ ŵĂŶ͛Ɛ ůĂŶĚ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƌŝĞŶ ƋƵ͛ĞŶ ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚ ůĞ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ĂǀĞĐ ůĞ ŵĠƚƌŽ
ĂĠƌŝĞŶ͕ŽŶƉĞƵƚĂƉĞƌĐĞǀŽŝƌůĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞƐƐŽƌƚŝƌĚĞƚĞƌƌĞĐŽŵŵĞůĞƚŽƵƚŶŽƵǀĞĂƵĞůůĂ^ŬǇ͕
ƵŶŚƀƚĞůĚŽŶƚůĞƐĐŚĂŵďƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĚŽƌŵŝƌůĂƚġƚĞĚĂŶƐůĞƐĠƚŽŝůĞƐ͕ŽƵůĞ<ŽŶĐĞƌƚŚƵƐĞƚ;ƉŚŽƚŽͿ͕ƵŶ
ĐƵďĞďůĞƵƐŝŐŶĠ:ĞĂŶEŽƵǀĞůƋƵŝĂďƌŝƚĞůĂĐŝƚĠĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĂƵƐƐŝ͕ ĚĞ ďĞĂƵǆ ƉƌŽũĞƚƐŽŶƚǀƵ ůĞ ũŽƵƌ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͗ ůĞ ŶŽƵǀĞůKƉĠƌĂ ĚĞ ,ĞŶŶŝŶŐ
>ĂƌƐĞŶ͕ƵŶŵĂƐƚŽĚŽŶƚĞĚĞϰϭϬϬϬŵğƚƌĞƐĐĂƌƌĠƐ͕ĞƚũƵƐƚĞĞŶĨĂĐĞůĞƚŚĠąƚƌĞĞƚ<ŽŶŐĞůŝŐĞdĞĂƚĞƌ͕ĚŽŶƚůĂ
ƚĞƌƌĂƐƐĞ ĚƵ ƐƵƉĞƌďĞ ĐĂĨĠ ƐƵƌƉůŽŵďĞ ůĞ ĨůĞƵǀĞ͘ dŽƵũŽƵƌƐ ĂƵ ďŽƌĚ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͕ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ
ƌŽǇĂůĞďĂƉƚŝƐĠĞůĞŝĂŵĂŶƚŶŽŝƌ͕ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĞŶŐƌĂŶŝƚŶŽŝƌĞƚǀĞƌƌĞĨƵŵĠƋƵŝĂďƌŝƚĞůĞƐĠĐƌŝƚƐĚĞƐŐƌĂŶĚƐ
ĂƵƚĞƵƌƐĚĂŶŽŝƐĐŽŵŵĞ,ĂŶƐŚƌŝƐƚŝĂŶŶĚĞƌƐĞŶŽƵ<ĂƌĞŶůŝǆĞŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞŵƵƐĠĞĚĞůĂƉŚŽƚŽ͘
 ǀŽŝƌ ĂƵƐƐŝ͕ ůĞ DƵƐĠĞ ũƵŝĨ͕ ŝŶƐƚĂůůĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ďƵŝůĚŝŶŐ ĚƵ ϭϳĞŵĞ ƐŝğĐůĞ Ğƚ ƌĞůŝĨƚĠ ƉĂƌ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ ĂŶŝĞů
>ŝďĞƐŬŝŶĚ͘ Ŷ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƉŝƚĂůĞ͕ ĚĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ŵƵƐĠĞƐ ĚĠĚŝĠƐ ă ů͛Ăƌƚ ŵŽĚĞƌŶĞ Ğƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ
ŵĠƌŝƚĞŶƚ ůĞ ĚĠƚŽƵƌ ƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƵƌƐ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐ ƋƵĞ ůĞƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͗ >ŽƵŝƐŝĂŶĂ Ğƚ ƌŬĞŶ͘ WŽƵƌ ƉĞĂƵĨŝŶĞƌ ƐĞƐ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ůĞ ĂŶŝƐŚ ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ĞŶƚĞƌ͕ ƵŶ ƉĞƚŝƚ ŵƵƐĠĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŝŐŶĠĚƵĂŶŽŝƐ,ĞŶŶŝŶŐ>ĂƌƐĞŶƋƵŝƉŽƐƐğĚĞƵŶĞĞǆĐĞůůĞŶƚĞůŝďƌĂŝƌŝĞĞƚƵŶĂŐƌĠĂďůĞĐĂĨĠ͘
 WĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ


hy^KhZ^h^/'E
͛ĞƐƚůĂĐĂƉŝƚĂůĞĚƵĚĞƐŝŐŶ͘KŶƌĠǀŝƐĞƐĞƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐĂƵŵƵƐĠĞĂŶƐŬĚĞƐŝŐŶĐĞŶƚĞƌ͛͘ĞƐƚĨŽƌŵŝĚĂďůĞĚĞƐĞ
ƌĞŶĚƌĞĐŽŵƉƚĞƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉŝğĐĞƐĂƵǆƋƵĞůůĞƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐŚĂďŝƚƵĠƐĚĂƚĞŶƚĚĠũă͊KŶŶĞĐŽŵƉƚĞƉůƵƐůĞƐ
ĚĞƐŝŐŶĞƌƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĂŶŽŝƐĞ͕ ůĞ ƉůƵƐ ĐĠůğďƌĞ ƌĞƐƚĞ ƐĂŶƐ ĚŽƵƚĞ ƌŶĞ :ĂĐŽďƐĞŶ ĐĞůƵŝ ƋƵŝ ĐŽŶĕƵ ůĞ ZŽǇĂů
ZĂĚŝƐƐŽŶ;ƉŚŽƚŽͿĞŶϭϵϲϬ͕ĚŽŶƚůĂƐƵŝƚĞϲϬϲĞƐƚƌĞƐƚĠĞĞŶů͛ĠƚĂƚ͘ůůĞƐĞǀŝƐŝƚĞƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͕ŵĂŝƐǀŽƵƐ


ƉŽƵǀĞǌ ĂƵƐƐŝ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ƐĂƵƚ ĚĂŶƐ ůĞ ŚĂůů Ě͛ĞŶƚƌĠĞ Ğƚ ůĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŵĞƵďůĠƐ ĚĞ ƐĞƐ
ĐĠůğďƌĞƐĐŚĂŝƐĞƐŐŐŽƵ^ǁĂŶ͘
EŝǀĞĂƵƐŚŽƉƉŝŶŐůĞƐĂŵĂƚĞƵƌƐĚĞĚĠĐŽƐĞƌŽŶƚĐŽŵďůĠƐ͘ƵĐƀƚĠĚĞ^ƚƌƆŐĞƚ͕ůĂŐƌĂŶĚĞĂƌƚğƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕
ŽŶƚƌŽƵǀĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞďŽƵƚŝƋƵĞƐĚĞĚĠĐŽĐŽŵŵĞZŽǇĂůŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕ĐĠůğďƌĞŵĂŝƐŽŶĚĞƉŽƌĐĞůĂŝŶĞ͕ŽƵůĞ
ŐƌĂŶĚ ŵĂŐĂƐŝŶ /ůůƵŵƐ ŽůŝŐŚƵƐ ƋƵŝ ƌĞŐƌŽƵƉĞ ƐƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĠƚĂŐĞƐ ůĂ ĐƌğŵĞ ĚĞ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ŶŽƌĚŝƋƵĞ͕ ƐĂŶƐ
ŽƵďůŝĞƌ,ĂǇƋƵŝƉŽƐƐğĚĞĂƵƐƐŝƵŶƚƌğƐũŽůŝĐŽƌŶĞƌƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘ŽŶăƐĂǀŽŝƌ͕ůĂǀŝůůĞŽƌŐĂŶŝƐĞƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ
ĚƵĚĞƐŝŐŶĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆǀĞƌŶŝƐƐĂŐĞƐĞƚĞǆƉŽƐ;ĚƵϭĞƌĂƵϲƐĞƉƚĞŵďƌĞĞŶϮϬϭϭͿ͘
 WĂŐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ


KWE,'h'KhZDEd&^d/s
ĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ ĞŶĐŽƌĞ͕ ůĞ EŽŵĂ Ă ĠƚĠ ĠůƵ ŵĞŝůůĞƵƌ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ƉĂƌ ůĞ ŵĂŐĂǌŝŶĞ ďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞ
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚDĂŐĂǌŝŶĞ͛͘ĂƵƚƌĞƐĐŚĞĨƐƐƵŝǀĞŶƚůĞĐŚĞŵŝŶĚĞZĞŶĠZĞĚǌĞƉŝ͗ƉůƵƐŝĞƵƌƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚďąƚŝ
ƵŶĞƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘ŽƉĞŶŚĂŐƵĞĞƐƚƵŶĞǀŝůůĞŽƶů͛ŽŶŵĂŶŐĞďŝĞŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐƉůĂƚƐăďĂƐĞ
ĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐ͕ŶŽƌŵĂůƉŽƵƌƐƵƌǀŝůůĞŽƶů͛ĞĂƵĞƚůĂŵĞƌƐŽŶƚƐŝƉƌĠƐĞŶƚĞ͘
ŶǀŝĞ Ě͛ƵŶ ĚĠũĞƵŶĞƌ ƐƵƌ ůĞ ƉŽƵĐĞ ͍ 'ŽƸƚĞǌ ůĞƐ ƐŵƆƌƌĞďƌƆĚƐ͕ ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ ƚǇƉŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĂŶŽŝƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ
ƚƌŽƵǀĞƵŶƉĞƵƉĂƌƚŽƵƚ͘ĞƌƚĂŝŶƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐůĞƐƌĞǀŝƐŝƚĞŶƚĐŽŵŵĞůĞƌĞƐƚŽďŝŽĂŵĂŶƐ͕ŽƵůĞZŽǇĂůĂĨĠ͕
ůĂĐĂĨĠƚĠƌŝĂĚƵŵĂŐĂƐŝŶZŽǇĂůŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͘WůƵƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐƚŽƵƚĂƵƐƐŝƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ͕EǇŚĂǀŶ͕ĂǀĞĐƐĞƐ
ƉĞƚŝƚĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ ĐŽůŽƌĠĞƐ ƋƵŝ ďŽƌĚĞŶƚ ůĞ ĐĂŶĂů͕ ƌĞƐƚĞ ƵŶ ĚĞƐ ŚĂƵƚƐ ůŝĞƵǆ ƉŽƵƌ ƐĞ ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ͘ >Ğ ƐŽŝƌ͕ ŽŶ
ĐŽŶƐĞŝůůĞĚĞĨĂŝƌĞĐŽŵŵĞůĞƐĂŶŽŝƐĞƚĚĞƉŝƋƵĞͲŶŝƋƵĞƌůĞůŽŶŐĚƵĐĂŶĂů͘
YƵĞƐƚŝŽŶ ƐŽƌƚŝĞƐ͕ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ƌŝǀĂůŝƐĞŶƚ ĂǀĞĐ sĞƐƚĞďƌŽ͕ ƉƌğƐ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ƌƵĞ
ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚĞ/ƐƚĞĚŐĂĚĞĞƐƚũĂůŽŶŶĠĞĚĞƌĞƐƚŽƐĞƚĚĞďĂƌƐƐǇŵƉĂƐ͘EŽŶůŽŝŶĚĞůă͕ůĞͨDĞĂƚƉĂĐŬŝŶŐŝƐƚƌŝĐƚ
͕ͩ<ŽĚďǇĞŶƐ͕ĞƐƚͨůĞͩƋƵĂƌƚŝĞƌĚĞŶƵŝƚŽƶů͛ŽŶǀŝĞŶƚĨĂŝƌĞůĂĨġƚĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚŚĞǌ:ŽůğŶĞ͕:ďĂƌŽƵĂƵ
&ŝƐŬďĂƌĞŶ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ ĚĞ ƉŽŝƐƐŽŶ ĐŚŝĐ Ğƚ ďƌĂŶĐŚĠ͘ Ğ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŶĞ ĚĠƐĞŵƉůŝƚ ƉĂƐ͕ ƉŽƵƌƚĂŶƚ͕ ŝů Ŷ͛Ă ƉĂƐ ůĞ
ĐŚĂƌŵĞ ĚĞ EŽƌƌĞďƌŽ ;ƉŚŽƚŽͿ͕ ƵŶ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ŵƵůƚŝͲĞƚŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ ƋƵŝ ƉŽƐƐğĚĞ ƐĂ ƉƌŽƉƌĞ ŵŝĐƌŽͲ
ďƌĂƐƐĞƌŝĞ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆďĂƌƐĞƚƉůƵƐŝĞƵƌƐďŽŠƚĞƐĞƚƐĂůůĞƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚƐ͘

Fonte (Acesso em 28/08/2011): http://www.routard.com/mag_reportage/303/copenhague_cool_scandinavia.htm;
http://www.routard.com/mag_reportage/303/1/copenhague_classique.htm;
http://www.routard.com/mag_reportage/303/2/christiana_l_enclave_anticonformiste.htm;
http://www.routard.com/mag_reportage/303/3/un_laboratoire_architectural.htm;
http://www.routard.com/mag_reportage/303/4/aux_sources_du_design.htm;
http://www.routard.com/mag_reportage/303/5/copenhague_gourmande_et_festive.htm
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ĂƉŝƚĂůĞ ĚĞ ůΖhŶŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ ƌƵǆĞůůĞƐ ƌĞŐŽƌŐĞ ĚĞ ďƵƌĞĂƵĐƌĂƚĞƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ ůƵŝ ĐŽŶĨğƌĞ ƵŶ Ăŝƌ ĚĞ ǀŝůůĞ
ĚΖĂĨĨĂŝƌĞƐĂŶŝŵĠĞƐĂŶƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚůĂƌĞŶĚƌĞƉůƵƐĨĞƐƚŝǀĞ͘
>ĂĐĂƉŝƚĂůĞĚƵZŽǇĂƵŵĞĚĞĞůŐŝƋƵĞƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƐĞƚĂƌŐƵĞƌĚĞƉŽƐƐĠĚĞƌƵŶŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞŵĞƌǀĞŝůůĞƐ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞƐ͕ĚƵĞƐăƐŽŶƉĂƐƐĠŵŽŶĂƌĐŚŝƋƵĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘ΖĂƵƚƌĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐƉůƵƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƐƚĞůƐƋƵĞ
ůĂ'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞŽƵůĞDĂŶŶĞŬĞŶWŝƐĨŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂĨŝĞƌƚĠĚĞƐƌƵǆĞůůŽŝƐ͘

sŝƐŝƚĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐ
ŽŵŵĞŶĐĞǌĚŽŶĐǀŽƚƌĞǀŝƐŝƚĞƉĂƌůĞƋƵĂƌƚŝĞƌůĞƉůƵƐĐĠůğďƌĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐ͕ƐŝƚƵĠĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞ
ůĂ ǀŝůůĞ ͗ ůĂ 'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ͘ EŽƚĞǌ ĚΖĂŝůůĞƵƌƐ ƋƵĞ ĐĞůůĞͲĐŝ ĞƐƚ ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞ ĂƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ŵŽŶĚŝĂů ĚĞ ůΖhŶĞƐĐŽ
ĚĞƉƵŝƐϭϵϵϴ͘
>ΖŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞĞƚůĞƐŵĂŝƐŽŶƐƋƵŝůΖĞŶƚŽƵƌĞŶƚǀŽƵƐĚŽŶŶĞƌŽŶƚƵŶďĞůĂƉĞƌĕƵĚĞůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ
ĨůĂŵĂŶĚĞ͘EΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞƐƵƌůĂ'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞĚğƐůĞŵĂƚŝŶůŽƌƐƋƵĞůĞŵĂƌĐŚĠĂƵǆĨůĞƵƌƐĐŽůŽƌĞůĂ
ƉůĂĐĞ͘
ĚĞƵǆƉĂƐĚΖŝĐŝǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌĐŽŶƚĞŵƉůĞƌůĂƉĞƚŝƚĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĠůğďƌĞ͕ƐƚĂƚƵĞĚĞDĂŶŶĞŬĞŶWŝƐƋƵŝ͕
ĐŽŵŵĞƐŽŶĠƚǇŵŽůŽŐŝĞůΖŝŶĚŝƋƵĞ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶƉĞƚŝƚĚΖŚŽŵŵĞĞŶƚƌĂŝŶĚΖƵƌŝŶĞƌ͘
ƉƌğƐĂǀŽŝƌĚĠĂŵďƵůĠĂƵĐƈƵƌĚĞůĂͨsŝůůĞďĂƐƐĞ͕ͩĚŝƌŝŐĞǌͲǀŽƵƐǀĞƌƐůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ^ƚDŝĐŚĞůĞƚ^ƚĞ'ƵĚƵůĞ͕
ƉƌĞŵŝğƌĞĠŐůŝƐĞĚĞĞůŐŝƋƵĞ͘ĞƐƚǇůĞŐŽƚŚŝƋƵĞ͕ůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞǀŝĞŝůůĞĚĞŚƵŝƚƐŝğĐůĞƐ͕ƐĞƚƌŽƵǀĞĂƵEŽƌĚͲƐƚĚĞ
ůĂ'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ͘
sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌůΖĂƚƚĞŝŶĚƌĞƉĂƌůĂƌƵĞĚĞůĂŵŽŶƚĂŐŶĞ;ĞƌŐƐƚƌĂĂƚͿ͘ůůĞĞƐƚĂƵƐƐŝďĞůůĞĚĞůΖĞǆƚĠƌŝĞƵƌƋƵĞĚĞ
ůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘
sŽƵƐ ƐĞƌĞǌ ă ĚĞƵǆ ƉĂƐ ĚƵ ƉĂƌĐ ĚĞ ƌƵǆĞůůĞƐ͘ dƌĂǀĞƌƐĞǌͲůĞ Ğƚ ǀŽƵƐ ǀŽƵƐ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ĨĂĐĞ ĂƵ WĂůĂŝƐ ZŽǇĂů͕
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞŽĨĨŝĐŝĞůůĞ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ ƌŽǇĂůĞ ďĞůŐĞ͘ WƌŽĨŝƚĞǌͲĞŶ ƉŽƵƌ ĂůůĞƌ ĂĚŵŝƌĞƌ ůĞƐ ƚƌŽŝƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉĂůĂŝƐ ƋƵŝ ƐĞ
ƚƌŽƵǀĞŶƚĚĂŶƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌƌŽǇĂů͗ůĞƉĂůĂŝƐĚĞůĂEĂƚŝŽŶ͕ůĞƉĂůĂŝƐĚĞƐĐĂĚĠŵŝĞƐĞƚůĞƉĂůĂŝƐĚĞƐĞĂƵǆͲƌƚƐ͘
Ƶ ^ƵĚ ĚƵ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ƌŽǇĂů͕ ůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ ĚƵ ^ĂďůŽŶ Ğƚ ĚĞƐ DĂƌŽůůĞƐ ĂƚƚŝƌĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ƚŽƵƌŝƐƚĞƐ͘ Ŷ ǀŽƵƐ Ǉ
ƌĞŶĚĂŶƚ͕ǀŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌƵŶĞƉĂƌƚŝĞƉůƵƐĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚůΖƵŶĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐ
ůĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƐĂŶƚƐĚĞůĂǀŝůůĞ͗ůĞƉĂůĂŝƐĚĞũƵƐƚŝĐĞ͘
WŽƵƌƋƵŽŝ ŶĞ ƉĂƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ǀŽƚƌĞ ƉĞƚŝƚ ƚŽƵƌ ĚĂŶƐ ƌƵǆĞůůĞƐ ƉĂƌ ůĞ WĂƌůĞŵĞŶƚ ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ ůƵŝ ĂƵƐƐŝ ĚĞǀĞŶƵ
ƐǇŵďŽůĞĚƵƉĂǇƐ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌůĞƌĂƚƚƌĂƉĞƌĚĞƉƵŝƐůĞƋƵĂƌƚŝĞƌƌŽǇĂůƉĂƌĞůůŝĂƌĚ^ƚƌĂĂƚĞƚůĞƉĂƌĐ>ĠŽƉŽůĚ͘
ΖĂŝůůĞƵƌƐŶΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀŽƵƐǇĚĠƚĞŶĚƌĞƵŶƉĞƵ͘
Ŷ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ă ůΖƐƚ͕ ǀŽƵƐ ƉĂƌǀĞŶĞǌ ĂƵ ƉĂƌĐ ĚƵ ŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂŝƌĞ͕ ƵŶ ĂŶĐŝĞŶ ĐŚĂŵƉƐ ĚĞ
ŵĂŶŽĞƵǀƌĞĂŵĠŶĂŐĠĞŶƉĂƌĐăůΖŽĐĐĂƐŝŽŶĚƵĐŝŶƋƵĂŶƚŝğŵĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵƌŽǇĂƵŵĞĚĞĞůŐŝƋƵĞ͘sŽƵƐǇ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌ ůĞƐ ĂƌĐĂĚĞƐ ƋƵŝ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞŶƚ ĐĞƚ ŝŵŵĞŶƐĞ ƉĂƌĐ Ğƚ ǀŽƵƐ ƉŽƵƌƌĞǌ ǀŝƐŝƚĞƌ ůΖƵŶ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ŵƵƐĠĞƐ
ĂďƌŝƚĠƐĚĂŶƐůĞƐǀĂƐƚĞƐŚĂůůƐĚΖĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƐŝƚĞ͘


ƉƌğƐ ĐĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ǀŝƐŝƚĞ ĂƵ ĐƈƵƌ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͕ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĂƵ EŽƌĚ ĚĞ ƌƵǆĞůůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ
>ĂĞŬĞŶ͘ >ŝĞƵ ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ͕ ŝů ƐΖĂŐŝƚ ĚΖƵŶ ƉĂƌĐ ƉĂǇƐĂŐĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů ǀŽƵƐ ƉŽƵƌƌĞǌ ĂĚŵŝƌĞƌ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƌŽǇĂůĞĞƚůĞƐƐĞƌƌĞƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚĂƚƚĞŶĂŶƚĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐĚΖŝŶĨůƵĞŶĐĞĂƐŝĂƚŝƋƵĞ͘
dŽƵƚƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͊

&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞͬďĞůŐŝƋƵĞͬďƌƵǆĞůůĞƐͬŵŽŶƵŵĞŶƚͬ
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ƌƵǆĞůůĞƐ ĂďƌŝƚĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĐƵƌŝŽƐŝƚĠƐ͕ ƋƵŝ ĨĞƌŽŶƚ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ƐĠũŽƵƌ ƵŶĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƚƌğƐ ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĂŶƚĞ͘
ŵĂƚĞƵƌƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ůĂǀŝůůĞďĂƐƐĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐĞƚƐĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚƐƌĂĐŽŶƚĞŶƚůĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐĚĞůĂĐĂƉŝƚĂůĞďĞůŐĞ͘
>Ă ǀŝůůĞ ŚĂƵƚĞ͕ ĚĞ ƐŽŶ ĐƀƚĠ͕ ĠǀŽƋƵĞ ĚĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ƉůƵƐ ƌĠĐĞŶƚĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐŽŶ ƐƚĂƚƵƚ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞ
ů͛hŶŝŽŶƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘
DĂŝƐƐŽŶƌĂŶŐĚĞĐĂƉŝƚĂůĞĚƵƉĂǇƐĐŽŶĨğƌĞĠŐĂůĞŵĞŶƚăƌƵǆĞůůĞƐƵŶĞŐƌĂŶĚĞƌŝĐŚĞƐƐĞĐƵůƚƵƌĞůůĞ͕ƋƵĞů͛ŽŶ
ŵĞƐƵƌĞ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ŵƵƐĠĞƐ͕ ŵĂŝƐ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ͘ >Ă ĐĂƉŝƚĂůĞ ĚĞ ůĂ  Ɛ͛ĂĨĨŝƌŵĞ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ƚĞůůĞ ŶŽŶ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƐŽŶĞŶƚƌĞĞůŐĞĚĞůĂĂŶĚĞĞƐƐŝŶĠĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨƌĞƐƋƵĞƐƋƵŝ
ŽƌŶĞŶƚůĞƐŵƵƌƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆďąƚŝŵĞŶƚƐĚƵĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞ͘sŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌůĞƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞŶƐƵŝǀĂŶƚůĞƉĂƌĐŽƵƌƐ
͕ƋƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĐůĂƐƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘ƌƵǆĞůůĞƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞůĞďĞƌĐĞĂƵĚĞ
ů͛ƌƚ ŶŽƵǀĞĂƵ͘ hŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌƵĞƐ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲ'ŝůůĞƐ ǀŽƵƐ ĨĞƌĂ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĞƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĚĞĐĞƐƚǇůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů͕ŝŶŝƚŝĠƉĂƌ,ŽƌƚĂĞƚƐĞƐĚŝƐĐŝƉůĞƐ͘


ůŝĐĂƌĞŵ͞ǀŝůůĞďĂƐƐĞ͟


>ĂƉĂƌƚŝĞďĂƐƐĞĚĞůĂǀŝůůĞĂďƌŝƚĞůĞĐŽĞƵƌƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐ͕ƉĂƌŽƶĐŽŵŵĞŶĐĞƚŽƵƚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞůĂ
ĐĂƉŝƚĂůĞďĞůŐĞ͗ůĂ'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ͘DĂŝƐƚŽƵƚĞĐĞƚƚĞŵŽŝƚŝĠKƵĞƐƚĚƵĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞƉŽƐƐğĚĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂƵƚƌĞƐ
ƉŽŝŶƚƐĚΖŝŶƚĠƌġƚ͕ƋƵŝƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĚĞůΖŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂǀŝůůĞĞƚĚĞůΖĞƐƉƌŝƚďƌƵǆĞůůŽŝƐ͘
>Ğ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĂ ǀŝůůĞ ďĂƐƐĞ ĚĞ ƌƵǆĞůůĞƐ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ƉĂƌ ůĞ ĐŽĞƵƌ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƉŝƚĂůĞ ďĞůŐĞ ͗ ůĂ
'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ͘ ĞƚƚĞ ǀĂƐƚĞ ƉůĂĐĞ ĞŶƚŽƵƌĠĞ ĚĞ ŵĂŝƐŽŶƐ ĨůĂŵĂŶĚĞƐ ĚƵ ys//Ğ ƐŝğĐůĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ͕ĂƵƋƵĞůŽŶŶĞƉĞƵƚĠĐŚĂƉƉĞƌůŽƌƐƋƵĞůΖŽŶĚĠĐŽƵǀƌĞůĂǀŝůůĞ͘EŽŶůŽŝŶĚĞůă;ƐƵŝǀĞǌ
ůĞƐƉĂŶĐĂƌƚĞƐͿƐĞƚƌŽƵǀĞƵŶĞĂƵƚƌĞĐƵƌŝŽƐŝƚĠŵĂũĞƵƌĞĚĞůĂǀŝůůĞ͗ůĞDĂŶŶĞŬĞŶWŝƐ͘ĞƚƚĞŵŝŶƵƐĐƵůĞƐƚĂƚƵĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ƵŶ ŐĂƌĕŽŶ ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚΖƵƌŝŶĞƌ ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƐǇŵďŽůŝƋƵĞ ă ƌƵǆĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ƚŽƵƌ ŝĨĨĞů ůΖĞƐƚ ă WĂƌŝƐ͘
ůůĞǌĚŽŶĐůĞǀŽŝƌƉŽƵƌƐĂǀĂůĞƵƌƐǇŵďŽůŝƋƵĞ͕ŵŽŝŶƐƉŽƵƌƐŽŶŝŶƚĠƌġƚĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞ͕ĐĂƌĐĞƚƚĞƐƚĂƚƵĞƚƚĞŶΖĂƌŝĞŶ
ĚΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůĞŶƐŽŝ͘
Ğ ůΖĂŶŐůĞ EŽƌĚͲƐƚ ĚĞ ůĂ 'ƌĂŶĚͲWůĂĐĞ ƉĂƌƚ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ ůĂ ŽůůŝŶĞ͕ ĂƵ ďŽƵƚ ĚĞ ůĂƋƵĞůůĞ ǀŽƵƐ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌ ůĞƐ
ŐĂůĞƌŝĞƐƌŽǇĂůĞƐ^ĂŝŶƚͲ,ƵďĞƌƚ;ϭϴϰϳͿ͘ĞůůĞƐͲĐŝƐŽŶƚĚŝǀŝƐĠĞƐĞŶƚƌŽŝƐƉĂƌƚŝĞƐ͗ůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞůĂZĞŝŶĞ͕ůĂ'ĂůĞƌŝĞ
ĚƵZŽŝĞƚůĂ'ĂůĞƌŝĞĚĞƐWƌŝŶĐĞƐ͘ŽŶƐƚƌƵŝƚĞƐĚĂŶƐůĞƐƚǇůĞŶĠŽͲĐůĂƐƐŝƋƵĞ͕ĐĞƐŐĂůĞƌŝĞƐƐŽŶƚĐŽƵǀĞƌƚĞƐĚΖƵŶĞ
ƐƵƉĞƌďĞǀĞƌƌŝğƌĞĂďƌŝƚĂŶƚĚĞƐǀŝƚƌŝŶĞƐĞŶĨŽƌŵĞĚΖĂƌĐĂĚĞƐ͘ǀĞĐůĞƵƌƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐďŽƵƚŝƋƵĞƐĚĞĐƌĠĂƚĞƵƌƐ͕
ƐĞƐĐĂĨĠƐ͕ƐĞƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞƚƐŽŶĐŝŶĠŵĂ͕ůĞƐŐĂůĞƌŝĞƐƌŽǇĂůĞƐ^ĂŝŶƚͲ,ƵďĞƌƚŽĨĨƌĞŶƚƵŶĞĐŽƵƌƚĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞ
ƚƌğƐĂŐƌĠĂďůĞ͕ĐŽŵŵĞƵŶƉůŽŶŐĞŽŶĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠďŽƵƌŐĞŽŝƐĞĚƵy/yĞƐŝğĐůĞ͘
ŶƚƌĞůĂŐĂůĞƌŝĞĚƵZŽŝĞƚĐĞůůĞĚĞůĂZĞŝŶĞ͕ůĞƐŐĂůĞƌŝĞƐ^ĂŝŶƚͲ,ƵďĞƌƚĐƌŽŝƐĞŶƚůĂĐŚĂƌŵĂŶƚĞƌƵĞĚĞƐŽƵĐŚĞƌƐ͕
ĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞƐĞƐƵĐĐğĚĞŶƚĚĞƐƚĞƌƌĂƐƐĞƐĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞƚĚĞĐĂĨĠƐ͘&ĂŝƐĂŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞͨůΖ2ůŽƚƐĂĐƌĠͩ;ƉĂƌƚŝĞ
ƉƌŽƚĠŐĠĞ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞͿ͕ ĐĞƚƚĞ ƌƵĞůůĞ ŵĠĚŝĠǀĂůĞ Ă ĐŽŶƐĞƌǀĠ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ĚƵ ys//Ğ ƐŝğĐůĞ͘ >ĞƐ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĚĞůĂƌƵĞĚĞƐŽƵĐŚĞƌƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚĚĞƐĐƵŝƐŝŶĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞƐƋƵĂƚƌĞĐŽŝŶƐĚƵŵŽŶĚĞ͕ăůΖŝŵĂŐĞĚĞ


ƐĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘DĠĨŝĞǌͲǀŽƵƐƚŽƵƚĞĨŽŝƐĚĞƐĂƚƚƌĂƉĞƐͲƚŽƵƌŝƐƚĞƐ͘WĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞăůĂƌƵĞĚĞƐŽƵĐŚĞƌƐ͕ůĂWĞƚŝƚĞ
ƌƵĞĚĞƐŽƵĐŚĞƌƐĞƐƚƚŽƵƚĂƵƐƐŝĐŚĂƌŵĂŶƚĞĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŝĠƚŽŶŶĞ͘
ŽŶƚŝŶƵĞǌůĂƌƵĞĚĞƐŽƵĐŚĞƌƐǀĞƌƐůΖKƵĞƐƚ͕ƉƵŝƐƉŽƵƌƐƵŝǀĞǌƚŽƵƚĚƌŽŝƚĚĂŶƐůĂƌƵĞ'ƌĠƚƌǇ͘WƌĞŶĞǌăĚƌŽŝƚĞůĂ
ƌƵĞĚĞƐ&ƌŝƉŝĞƌƐƉŽƵƌǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞůĂDŽŶŶĂŝĞ͘
>Ă ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ DŽŶŶĂŝĞ ĚŽŝƚ ƐŽŶ ŶŽŵ ăƐŽŶĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ă ůΖĞŶĚƌŽŝƚŽƶ ůΖŽŶ ĨƌĂƉƉĂŝƚ ůĂŵŽŶŶĂŝĞ ĂƵ ysĞ
ƐŝğĐůĞ͘ĞƚƚĞĞƐƉůĂŶĂĚĞĞƐƚĚŽŵŝŶĠĞƉĂƌůĞdŚĠąƚƌĞƌŽǇĂůĚĞůĂDŽŶŶĂŝĞ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞŶƚƌĞϭϴϭϳĞƚϭϴϭϵ͘Ğ
ůΖĠĚŝĨŝĐĞ ŶĠŽͲĐůĂƐƐŝƋƵĞ ĚΖŽƌŝŐŝŶĞ͕ ŝů ŶĞ ƌĞƐƚĞ ƋƵĞ ůĞ ƉĠƌŝƐƚǇůĞ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ͕ ĚŽŶƚ ůĞ ĨƌŽŶƚŽŶ ƚƌŝĂŶŐƵůĂŝƌĞ
ƉŽƐƐğĚĞƵŶďĂƐͲƌĞůŝĞĨĚƵƐĐƵůƉƚĞƵƌƵŐğŶĞ^ŝŵŽŶŝƐ͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚͨ>Ζ,ĂƌŵŽŶŝĞĚĞƐƉĂƐƐŝŽŶƐŚƵŵĂŝŶĞƐͩ͘>Ğ
ƚŚĠąƚƌĞĨƵƚĞŶĞĨĨĞƚƌĂǀĂŐĠƉĂƌƵŶŝŶĐĞŶĚŝĞĞŶϭϴϱϲ͕ƉƵŝƐƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚƉĂƌůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞWŽůĂĞƌƚ͘ƵƐƐŝĂƉƉĞůĠ
KƉĠƌĂEĂƚŝŽŶĂů͕ůĞdŚĠąƚƌĞĚĞůĂDŽŶŶĂŝĞĞƐƚƵŶĞƐĐğŶĞŵŽŶĚŝĂůĞŵĞŶƚƌĞĐŽŶŶƵĞ͕ĂǇĂŶƚĂĐĐƵĞŝůůŝůĞƐƉůƵƐ
ŐƌĂŶĚĞƐǀŽŝǆ͘hŶĞƐŽƌƚŝĞŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƉŽƵƌůĞƐĂŵĂƚĞƵƌƐĚΖĂƌƚůǇƌŝƋƵĞĞƚĚĞĚĂŶƐĞ͘
ZĞŐĂŐŶĞǌ ůĞ ďŽƵůĞǀĂƌĚ ŶƐƉĂĐŚ ĞŶ ǀŽƵƐ ĚŝƌŝŐĞĂŶƚ ǀĞƌƐ ůΖKƵĞƐƚ͕ ƉƵŝƐ ƉƌĞŶĞǌ ă ŐĂƵĐŚĞ Ğƚ ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ă ůĂ
ƉůĂĐĞĚĞůĂŽƵƌƐĞ͘
>ĂŽƵƌƐĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐĨƵƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϴϲϴĚĂŶƐůĞƐƚǇůĞŶĠŽͲĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘^ĂĨĂĕĂĚĞ
ĞƐƚƌŝĐŚĞŵĞŶƚŽƌŶĠĞĚĞƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ͕ĐĞƋƵŝĞŶĨĂŝƚůΖƵŶĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐďƌƵǆĞůůŽŝƐĞƐůĞƐƉůƵƐŽƵǀƌĂŐĠĞƐĚƵ
y/yĞ ƐŝğĐůĞ͘ >Ă ďŽƵƌƐĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ǀŝƐŝƚĠĞ ƐƵƌ ĚĞŵĂŶĚĞ͘ >ĞƐ ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƐĠƉĂƌĠƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞƐ
ĠĐŚĂŶŐĞƐƉĂƌƵŶĞǀŝƚƌĞ͘
WĂƐƐĞǌĚĞƌƌŝğƌĞůĂŽƵƌƐĞĞƚƚƌĂǀĞƌƐĞǌůĞďŽƵůĞǀĂƌĚŶƐƉĂĐŚƉŽƵƌǀŽƵƐĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐůĂƌƵĞ:ƵůĞƐsĂŶWƌĂĞƚ͘
sŽƵƐ ĂƌƌŝǀĞǌ ƐƵƌ ůĂ ƉůĂĐĞ ^ĂŝŶƚͲ'ĠƌǇ͕ ůĞ ďĞƌĐĞĂƵ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͘ ĞƚƚĞ ƉůĂĐĞ ƚƌğƐ ĂŶŝŵĠĞ ƉŽƐƐğĚĞ ĚĞƐ ŚĂůůĞƐ
ƉŽƌƚĂŶƚůĞŶŽŵĚĞůĂƉůĂĐĞ͗ŚĂůůĞƐ^ĂŝŶƚͲ'ĠƌǇ͘ĞƚƚĞŚĂůůĞĂƵǆǀŝĂŶĚĞĨƵƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞĞŶϭϴϴϭĚĂŶƐƵŶƐƚǇůĞ
ĐŽŵďŝŶĂŶƚůΖĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŶĠŽͲĐůĂƐƐŝƋƵĞĞƚůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĞŶǀŽŐƵĞĂƵy/yĞƐŝğĐůĞ͗ůĞĨĞƌĞƚůĞǀĞƌƌĞ͘>ΖĠĚŝĨŝĐĞ
ĂĐĐƵĞŝůůĞĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝĚĞƐĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵƌůΖƵƌďĂŶŝƐŵĞĞƚůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚăƌƵǆĞůůĞƐ͘
YƵŝƚƚĞǌůĂƉůĂĐĞ^ĂŝŶƚͲ'ĠƌǇƉĂƌůĂƌƵĞĚƵWŽŶƚĚĞůĂĂƌƉĞ͘WƌĞŶĞǌăŐĂƵĐŚĞůĂƌƵĞŶƚŽŝŶĞĂŶƐĂĞƌƚ͕ƉƵŝƐă
ĚƌŽŝƚĞůĂƌƵĞĚƵsŝĞƵǆͲDĂƌĐŚĠͲĂƵͲ'ƌĂŝŶƉŽƵƌǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞƐƵƌůĂƉůĂĐĞ^ĂŝŶƚĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ͘
>Ğ ƋƵĂƌƚŝĞƌ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĞ ^ĂŝŶƚĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ ƉŽƐƐğĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵĂŝƐŽŶƐ ĨůĂŵĂŶĚĞƐ ĚĞƐ ys/Ğ Ğƚ ys//Ğ ƐŝğĐůĞƐ͘
>ΖĠŐůŝƐĞ ƋƵŝ ƐĞ ĚƌĞƐƐĞ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ƉůĂĐĞ ĨƵƚ ĠƌŝŐĠĞ ĂƵ ŵŝůŝĞƵ ĚƵ y/yĞ ƐŝğĐůĞ ƉĂƌ :ŽƐĞƉŚ WŽůĂĞƌƚ͕ ƋƵŝ ƌĠĂůŝƐĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶůĂƉůƵƐŝŵƉŽƐĂŶƚĞĚĞůĂǀŝůůĞ͕ůĞƉĂůĂŝƐĚĞũƵƐƚŝĐĞ;ƋƵĂƌƚŝĞƌĚƵ^ĂďůŽŶͿ͘ƵEŽƌĚͲ
KƵĞƐƚĚĞůΖĠŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ͕ůĞƋƵĂŝĂƵǆƌŝƋƵĞƐĞƚůĞƋƵĂŝĂƵŽŝƐăƌƸůĞƌ͕ĐŽŵďůĠƐăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨŝŶ
ĚƵy/yĞƐŝğĐůĞ͕ƐŽŶƚďŽƌĚĠƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐ͘
WůƵƐ ĂƵ EŽƌĚ͕ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚƵ ĠŐƵŝŶĂŐĞ ƉŽƐƐğĚĞ ƵŶĞ ĠŐůŝƐĞ ĚŽƚĠĞ ĚΖƵŶĞ ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚĞ ĨĂĕĂĚĞ ƚƌğƐ ŽƵǀƌĂŐĠĞ͗
ůΖĠŐůŝƐĞ ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲĂƉƚŝƐƚĞͲĂƵͲĠŐƵŝŶĂŐĞ͘ ĞůůĞͲĐŝ ĞƐƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ ĚƵ ƐƚǇůĞ ďĂƌŽƋƵĞ ĨůĂŵĂŶĚ ĚƵ ys//Ğ
ƐŝğĐůĞ͘EΖŚĠƐŝƚĞǌƉĂƐăǀŽƵƐƉƌŽŵĞŶĞƌĚĂŶƐůĞƐƌƵĞůůĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ͘ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞĚƵĐĞŶƚƌĞĚĞƌƵǆĞůůĞƐ͕ƐŝƚƵĠĞ
ăůΖKƵĞƐƚĚƵďŽƵůĞǀĂƌĚŶƐƉĂĐŚ͕ĚĞůĂƉůĂĐĞĚĞůĂŽƵƌƐĞăůĂƉůĂĐĞĚĞƌŽƵĐŬğƌĞ͕ƐΖĂǀğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ĂŐƌĠĂďůĞ͘ sŽƵƐ Ǉ ĚĠĂŵďƵůĞƌĞǌ ĚĂŶƐ ĚĞ ĐŚĂƌŵĂŶƚĞƐ ƌƵĞůůĞƐ͕ ĚĞƐ ƉůĂĐĞƐ ĂŶŝŵĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐĂĨĠƐ Ğƚ ĚĞƐ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ůŽŝŶĚĞůĂĨŽƵůĞĚƵĐŽĞƵƌƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞůĂǀŝůůĞ͘


Ğ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚƵ ĠŐƵŝŶĂŐĞ͕ ƌĞŐĂŐŶĞǌ ůĞ ďŽƵůĞǀĂƌĚ ŶƐƉĂĐŚ ƉĂƌ ůĂ ƌƵĞ ĚƵ ǇƉƌğƐ͕ ƉƵŝƐ ƉĂƌ ůĂ ƌƵĞ ĚĞƐ
ƵŐƵƐƚŝŶƐ͘ŶƌĞŵŽŶƚĂŶƚůĞďŽƵůĞǀĂƌĚǀĞƌƐůĂŐĂƵĐŚĞ͕ǀŽƵƐĂƌƌŝǀĞǌƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞƌŽƵĐŬğƌĞ͘
>ĂƉůĂĐĞĚĞƌŽƵĐŬğƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĞĐŽĞƵƌĚĞůĂǀŝůůĞƉŽƵƌůĞƐƌƵǆĞůůŽŝƐ͕ĐĂƌĞůůĞƐĞƐŝƚƵĞĂƵĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƚƌŽŝƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆďŽƵůĞǀĂƌĚƐĚƵĐĞŶƚƌĞǀŝůůĞ;ŶƐƉĂĐŚ͕ŵŝůĞ:ĂĐƋŵĂŝŶĞƚĚŽůƉŚĞDĂǆͿ͘ůůĞĨƵƚĂŵĠŶĂŐĠĞ
ĚĂŶƐ ůĂ ƐĞĐŽŶĚĞ ŵŽŝƚŝĠ ĚƵ y/yĞ ƐŝğĐůĞ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐƚǇůĞ ŚĂƵƐƐŵĂŶŶŝĞŶ͘ ůůĞ ƉŽƐƐğĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ͕ĐŽŵŵĞ ůΖĂŶĐŝĞŶ ŚƀƚĞů ŽŶƚŝŶĞŶƚĂů ;ĂƵ ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƚƌŽŝƐ ďŽƵůĞǀĂƌĚƐͿ͕ ĚŽƚĠ ĚΖƵŶĞ ĨĂĕĂĚĞ
ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞ͘
 ĚƌŽŝƚĞ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƌŽƵĐŬğƌĞ ;ĞŶ ĂůůĂŶƚ ǀĞƌƐ ůĞ EŽƌĚͿ͕ ĞŶŐĂŐĞǌͲǀŽƵƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ĚƵ EŽƌĚ͕ ƵŶĞ
ŐĂůĞƌŝĞ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚĞ ƌĠƚƌŽ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞ ĞŶ ϭϴϴϮ͘ Ğ ůΖĂƵƚƌĞ ĐƀƚĠ ĚƵ ƉĂƐƐĂŐĞ͕ ǀŽƵƐ ĚĠďŽƵĐŚĞǌ ƐƵƌ ůĂ ƌƵĞ
EĞƵǀĞ͕ůĂƉůƵƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚĞĚĞůĂǀŝůůĞĚĞƉƵŝƐůĞŵŝůŝĞƵĚƵy/yĞƐŝğĐůĞ͘ŶƚŝğƌĞŵĞŶƚƉŝĠƚŽŶŶŝğƌĞ͕ĐĞƚƚĞƌƵĞ
ĞƐƚďŽƌĚĠĞĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞƐĚŝǀĞƌƐƐƵƌƚŽƵƚĞƐĂůŽŶŐƵĞƵƌĞƚďŽŶĚĠĞĚĞŵŽŶĚĞůĞƐĂŵĞĚŝĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͘
ZĞŵŽŶƚĞǌ ůĂ ƌƵĞ EĞƵǀĞ ǀĞƌƐ ůĞ EŽƌĚ ũƵƐƋƵΖă ůĂ ƌƵĞ ^ĂŝŶƚͲDŝĐŚĞů͕ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ǀŽƵƐ ǀŽƵƐ ĞŶŐĂŐĞƌĞǌ ƐƵƌ
ǀŽƚƌĞĚƌŽŝƚĞ͘
sŽƵƐĂƌƌŝǀĞǌƐƵƌůĂďĞůůĞĞƚƉĂŝƐŝďůĞƉůĂĐĞĚĞƐDĂƌƚǇƌƐ͕ĂŵĠŶĂŐĠĞĚĂŶƐƵŶƐƚǇůĞĐůĂƐƐŝƋƵĞǀĞƌƐůĂĨŝŶĚƵys///Ğ
ƐŝğĐůĞ͘ŶƐŽŶĐĞŶƚƌĞ͕ƵŶĞƐƚĂƚƵĞƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌ'ƵŝůůĂƵŵĞ'ĞĞĨƐĞŶϭϴϯϴĐŽŵŵĠŵŽƌĞůĞƐƉĂƚƌŝŽƚĞƐŵŽƌƚƐůŽƌƐ
ĚĞ ůĂ ƌĠǀŽůƵƚŝŽŶ ďĞůŐĞ ĚĞ ϭϴϯϬ͕ ƋƵŝ ĐŚĂƐƐĂ ĚƵ ƉĂǇƐ ůĞƐ ,ŽůůĂŶĚĂŝƐ Ğƚ ĐŽŶĚƵŝƐŝƚ ă ůΖŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
ĞůŐŝƋƵĞ͘ĞƚƚĞƐƚĂƚƵĞƐƵƌƉůŽŵďĞƵŶĞĐƌǇƉƚĞĞŶƚŽƵƌĠĞĚΖƵŶĞŐĂůĞƌŝĞƉŽƌƚĂŶƚůĞƐŶŽŵƐĚĞƐϰϰϱŵĂƌƚǇƌƐ͘
ĞƉƵŝƐůĂƉůĂĐĞĚĞƐDĂƌƚǇƌƐ͕ƉƌĞŶĞǌůĂƌƵĞĚƵWĞƌƐŝů͕ƉƵŝƐăĚƌŽŝƚĞůĂƌƵĞĚƵDĂƌĂŝƐĞƚĞŶĐŽƌĞăĚƌŽŝƚĞůĂƌƵĞ
ĚĞƐ^ĂďůĞƐ͘
ĞůĂƉůĂĐĞĚĞƐDĂƌƚǇƌƐ͕ǀŽƵƐġƚĞƐăĚĞƵǆƉĂƐĚΖƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶďƌƵǆĞůůŽŝƐĞ͗ůĞĞŶƚƌĞĞůŐĞĚĞůĂ
ĂŶĚĞĞƐƐŝŶĠĞ;Ϳ͕ĂďƌŝƚĠĚĂŶƐƵŶƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞďąƚŝŵĞŶƚƌƚEŽƵǀĞĂƵƐŝŐŶĠ,ŽƌƚĂ͘Ƶ͕ƌĞũŽŝŐŶĞǌ
ůĞďŽƵůĞǀĂƌĚWĂĐŚĠĐŽ;ăůΖƐƚͿĞƚĚĞƐĐĞŶĚĞǌͲůĞũƵƐƋƵΖăĂƉĞƌĐĞǀŽŝƌƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶƵŵĞŶƚŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞĚĞůĂ
ǀŝůůĞ͗ůĂĐĂƚŚĠĚƌĂůĞĚĞƐ^ĂŝŶƚƐͲDŝĐŚĞůͲĞƚͲ'ƵĚƵůĞ͘


&ŽŶƚĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞͬďĞůŐŝƋƵĞͬďƌƵǆĞůůĞƐͬŝƚŝŶĞƌĂŝƌĞ͖ͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞ͘ĐŽŵͬǀŽǇĂŐĞͬďĞůŐŝƋƵĞͬďƌƵǆĞůůĞƐͬŝƚŝŶĞƌĂŝƌĞͬǀŝůůĞͲďĂƐƐĞͬ
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K/^Kh>K'E͗hE:Z/EEs/>>
>͛ĂŶĐŝĞŶŶĞ ĨŽƌġƚ ĚƵ ZŽƵǀƌĂǇ͕ ĐŚğƌĞ ă WŚŝůŝƉƉĞ ůĞ Ğů Ğƚ ă &ƌĂŶĕŽŝƐ ϭĞƌ͕ ĐŽŶŶĂŠƚ ƐŽƵƐ ůĞ ^ĞĐŽŶĚ ŵƉŝƌĞ ĚĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͗ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϮϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐ͕ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵŵƵƌĚ͛ĞŶĐĞŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶƚ͕ĨŽƌġƚ
ƌĞŵŽĚĞůĠĞ ĞŶ ƉĂƌĐ ĂŶŐůĂŝƐ͘ ^ĂŶƐ ĐŽŵƉƚĞƌ ůĂ ƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĂŐĂƚĞůůĞ Ğƚ ĚĞƐ ͨƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ ĚĞ
>ŽŶŐĐŚĂŵƉͩ͘

Ƶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ĐĞƚ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ͕ ǀŽƵƐ Ŷ͛ĂƵƌĞǌ ǀŝƐŝƚĠ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ďŽŝƐ ĚĞ ŽƵůŽŐŶĞ͘ WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ǀŽƵƐ
ĂƵƌĞǌ ƉĂƌĐŽƵƌƵ ƵŶĞ ĚŝǌĂŝŶĞ ĚĞ ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ Ğƚ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ƚƌğƐ ǀĂƌŝĠƐ͘ ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ƌĂŶĚŽŶŶĠĞ ƋƵĞ ů͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ ůƉŚĂŶĚ ĐƌĠĂ͕ ă ƵŶĞ ĠƉŽƋƵĞ Žƶ ĐĞ ůŽŝƐŝƌ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ ƉĂƐ͘ ũŽƵƚŽŶƐ
ƋƵ͛ĞŶϭϴϱϮ͕ůŽƌƐƋƵĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĨƵƚƉƌŝƐĞĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞƌůĞƉĂƌĐ͕ůĞƐďŽŝƐĠƚĂŝĞŶƚĞŶƚƌŝƐƚĞĠƚĂƚĚĞƉƵŝƐϭϴϭϱ͕ůĞƐ
ĂƌŵĠĞƐƌƵƐƐĞĞƚĂŶŐůĂŝƐĞǇĂǇĂŶƚďŝǀŽƵĂƋƵĠ͘sŽƵƐĂƌƌŝǀĞƌĞǌĚŽŶĐƉĂƌůĞŵĠƚƌŽWŽƌƚĞͲĚ͛ƵƚĞƵŝů͕ĞƚăůĂƐŽƌƚŝĞ
ϭ͕ ƐƵŝǀƌĞ ůĞ ĨůĠĐŚĂŐĞ ͨ:ĂƌĚŝŶƐ ĚĞƐ ƐĞƌƌĞƐ Ě͛ƵƚĞƵŝůͩ͘ ǀŝƚĞǌ ůĂ ďƌƵǇĂŶƚĞ ĂǀĞŶƵĞ ĚĞ ůĂ WŽƌƚĞͲĚ͛ƵƚĞƵŝů Ğƚ
ƚŽƵƌŶĞǌăŐĂƵĐŚĞƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵƐƋƵĂƌĞĚĞƐWŽğƚĞƐ͘dƌĂǀĞƌƐĞǌͲůĞĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐĂůŽŶŐƵĞƵƌ͘/ůĚŽŶŶĞ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐĞƌƌĞƐ Ě͛ƵƚĞƵŝů͕ ĐƌĠĠĞƐ ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ y/yĞ ƐŝğĐůĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ
ŽƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐĚĞWĂƌŝƐ͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ŽŶŶ͛ǇƚƌŽƵǀĞƋƵĞůĞƐƉůĂŶƚĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘ŶƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚĐĞƐũĂƌĚŝŶƐ͕
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚĞŶĞƉĂƐƚŽŵďĞƌƐŽƵƐůĞĐŚĂƌŵĞĚĞƐŝŵŵĞŶƐĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞǀĞƌƌĞĞƚĚĞĨĞƌƋƵŝůĂŝƐƐĞŶƚǀŽŝƌ
ĚĞƐƉƌŽĨƵƐŝŽŶƐĚĞǀĞƌĚƵƌĞ͘^ŽƌƚĞǌĚĞƐƐĞƌƌĞƐƉĂƌůĂƌƵĞ'ĞŽƌŐĞƐͲĞŶŶĞƚƚ͕ĞƚƌĞũŽŝŐŶĞǌů͛ĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWŽƌƚĞͲ
Ě͛ƵƚĞƵŝů͕ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞƌĞǌ ŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ĂƵ ĨĞƵ ;ĂƉƌğƐ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ƉŽƐƐŝďůĞ͊Ϳ͘ WƌĞŶĞǌ ĞŶƐƵŝƚĞ ă
ŐĂƵĐŚĞũƵƐƋƵ͛ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƉŽƌƚĞDĂƌĐĞůͲĞƌƚƌĂŶĚĚƵƐƚĂĚĞZŽůĂŶĚͲ'ĂƌƌŽƐ͗ǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞǌĂůŽƌƐƵŶĞƌŽƵƚĞ͕
ŝŶƚĞƌĚŝƚĞĂƵǆĞŶŐŝŶƐŵŽƚŽƌŝƐĠƐ͕ƋƵŝĞŶƚƌĞĚĂŶƐůĞďŽŝƐĚĞŽƵůŽŐŶĞ͘^ƵŝǀĞǌͲůĂũƵƐƋƵ͛ĂƵĐĂƌƌĞĨŽƵƌĚĞƐŝŶƋͲ
ZŽƵƚĞƐ͕ŽƶǀŽƵƐƉƌĞŶĚƌĞǌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂůůĠĞăĚƌŽŝƚĞ;ďĂůŝƐĂŐĞũĂƵŶĞĞƚƌŽƵŐĞͿ͕ũƵƐƋƵ͛ăǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞŶǀƵĞ
Ě͛ƵŶĞ ǌŽŶĞ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĐĂŵŝŽŶƐ͘ ŽƵƉĞǌ ĂůŽƌƐ ă ĚƌŽŝƚĞ ăƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ WĞůŽƵƐĞƐ ĚĞ ^ĂŝŶƚͲůŽƵĚ͕
ƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌƐƵƌůĂƌŽƵƚĞƋƵŝůŽŶŐĞůĞůĂĐ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͘dƌĂǀĞƌƐĞǌĞƚƉƌĞŶĞǌăĚƌŽŝƚĞũƵƐƋƵ͛ăůĂƌŽƵƚĞƋƵŝĚŽŶŶĞ
ƐƵƌů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞů͛ŚŝƉƉŽĚƌŽŵĞĚ͛ƵƚĞƵŝů͛͘ĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐĚĞƵǆĐŚĂŵƉƐĚĞĐŽƵƌƐĞƐŚŝƉƉŝƋƵĞƐƋƵŝĞŶĐĂĚƌĞŶƚůĞ
ďŽŝƐĚĞŽƵůŽŐŶĞ͘ĞůƵŝĚĞ>ŽŶŐĐŚĂŵƉ͕ăů͛ŽƵĞƐƚĚƵďŽŝƐ͕ĨƵƚĐƌĠĠĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϴϱϬ͘sĞƌƐϭϴϳϬ͕ŝůĨƵƚ
ĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌĐĞůƵŝͲĐŝ͕ĚĠĚŝĠĂƵĐŽƵƌƐĞƐĚ͛ŽďƐƚĂĐůĞƐ͘>ŽŐĞĂŶƚƵŶŵŽŵĞŶƚů͛ŚŝƉƉŽĚƌŽŵĞ͕ƵŶĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐƵŝƚ
ůĂďĞƌŐĞŽƌŝĞŶƚĂůĞĚƵůĂĐ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͘ůůĞǀŽƵƐĐŽŶĚƵŝƚĂƵůĂĐ/ŶĨĠƌŝĞƵƌ͕ƵŶĞĨŽŝƐƉĂƐƐĠůĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌĂŵĠŶĂŐĠ
ĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉŝğĐĞƐĚ͛ĞĂƵ͘WŽƵƌƐƵŝǀĞǌůĞůŽŶŐĚƵůĂĐ/ŶĨĠƌŝĞƵƌĞƚ͕ǀĞƌƐů͛ĞǆƚƌĞŵŝƚĠĚĞĐĞůƵŝͲĐŝ͕ƌĞƉĠƌĞǌůĂ
ĨĂĕĂĚĞďůĂŶĐŚĞĚƵWĂǀŝůůŽŶƌŽǇĂůĂƵŵŝůŝĞƵĚĞƐĂƌďƌĞƐ͗ŝůĨĂƵĚƌĂůĞĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌůĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞ
>ŽŶŐĐŚĂŵƉĞƚůĞĐŚĞŵŝŶƋƵŝůĞůŽŶŐĞ͕ũƵƐƋƵ͛ăů͛ĠƚĂŶŐĚĞƐZĠƐĞƌǀŽŝƌƐĞƚůĂ'ƌĂŶĚĞĂƐĐĂĚĞ͘ĂŶƐůĂŐƌŽƚƚĞ͕
ŶĞŵĂŶƋƵĞǌƉĂƐĚĞƉĂƐƐĞƌĚĞƌƌŝğƌĞůĞƌŝĚĞĂƵĚ͛ĞĂƵ͘
/ůĨĂƵƚůĞƐĂǀŽŝƌ͗ůĞƐůĂĐƐ͕ůĞƐƌƵŝƐƐĞĂƵǆ͕ůĂĐĂƐĐĂĚĞ͙ƚŽƵƚůĞƌĠƐĞĂƵŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞĚƵďŽŝƐĞƐƚĂƌƚŝĨŝĐŝĞů͘hŶƉƵŝƚƐ
ĂƌƚĠƐŝĞŶƐŝƚƵĠăWĂƐƐǇĂůŝŵĞŶƚĞůĞůĂĐ^ƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ƋƵŝƌĞŵƉůŝƚĚĞƐŽŶƚƌŽƉͲƉůĞŝŶůĞůĂĐ/ŶĨĠƌŝĞƵƌ͘ĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌ


ƉĂƌƚ ƵŶ ƌƵŝƐƐĞĂƵ ƋƵŝ ƐĞ ƐƵďĚŝǀŝƐĞ ĞŶƐƵŝƚĞ͕ ƉŽƵƌ ĂůŝŵĞŶƚĞƌ ůĞ ůĂĐ ^ĂŶƚŝͲ:ĂŵĞƐ͕ ůĞƐ ƉŝğĐĞƐ Ě͛ĞĂƵ ĚƵ :ĂƌĚŝŶ
Ě͛ĐĐůŝŵĂƚĂƚŝŽŶĞƚůĂ'ƌĂŶĚĞĂƐĐĂĚĞ͘ĞůĂ'ƌĂŶĚĞĂƐĐĂĚĞ͕ƌĞǀĞŶĞǌƐƵƌǀŽƐƉĂƐũƵƐƋƵ͛ăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵũĂƌĚŝŶ
ĚƵ WƌĠͲĂƚĞůĂŶ͘ ^ŝ ůĞ ďŽŝƐ ĚĞ ďŽƵůŽŐŶĞ ŝŵŝƚĞ ĨŽƌƚ ďŝĞŶ ƵŶĞ ĨŽƌġƚ͕ ůĞ WƌĠͲĂƚĞůĂŶ ĂƉƉĂƌĂŠƚ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉůƵƐ
ƐŽƉŚŝƐƚŝƋƵĠ ĚĞƐ ũĂƌĚŝŶƐ͕ ĂǀĞĐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐĞƐ ŐĂǌŽŶƐ ŝŵŵĞŶƐĞƐ͘ :ŽƵǆƚĂŶƚ ůĞƐ ƉĞůŽƵƐĞƐ͕ ůĞ ũĂƌĚŝŶ
^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞĞƐƚů͛ƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶůŽŶĚŽŶŝĞŶŶĞ͕ƋƵŝǇĂĐƌĠĠƵŶƚŚĠąƚƌĞĚĞǀĞƌĚƵƌĞŽƶƐĞũŽƵĞŶƚĞŶ
ƉůĞŝŶ Ăŝƌ ůĞƐ ƉŝğĐĞƐ ĚƵ ĚƌĂŵĂƚƵƌŐĞ͘ sŽƵƐ ĞŶ ƌĞƐƐŽƌƚŝƌĞǌ ƉĂƌ ůĂ ƉŽƌƚĞ Ɛƚ͕ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ĞŶ ǀŽƵƐ
ĚŝƌŝŐĞĂŶƚǀĞƌƐůĞĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐĚƵŽƵƚͲĚĞƐͲ>ĂĐƐ͗ƵŶĞĂůůĠĞƐƵŝƚĞŶƐƵŝƚĞůĞZĂĐŝŶŐůƵďĚĞ&ƌĂŶĐĞĞƚĂďŽƵƚŝƚĂƵ
ůĂĐ/ŶĨĠƌŝĞƵƌ͘>ŽŶŐĞǌͲůĞƐƵƌůĂŐĂƵĐŚĞ͘ƵďŽƵƚ͕ů͛ĂůůĠƋƵŝďŽƌĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞ^ƵƌĞƐŶĞƐǀĞƌƐůĞŵĠƚƌŽWŽƌƚĞͲ
ĂƵƉŚŝŶĞĞƐƚĨůĠĐŚĠĞ͘


&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϰϲͲϰϳ͘
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>hdd^E^^&d/'hZ
ƐĐĂůŝĞƌƐ͕ŵŽŶƚĠĞƐ͕ĚĞƐĐĞŶƚĞƐ͗DŽŶƚŵĂƌƚƌĞ͕Đ͛ĞƐƚĠƉƵŝƐĂŶƚ͘dŽƵƐůĞƐŚĂďŝƚƵĠƐĚĞůĂƵƚƚĞŽŶƚůĞƵƌƐƚƌĂũĞƚƐ͕
ďŝĞŶ ĐĂůĐƵůĠƐ ƉŽƵƌ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĞƐ ůŝĞƵǆ ĞŶ Ɛ͛ĠĐŽŶŽŵŝƐĂŶƚ͘ sŽŝĐŝ ůĂ ďĂůĂĚĞ ĨĂǀŽƌŝƚĞ Ě͛ƵŶ DŽŶƚŵĂƌƚƌŽŝƐ
ĚŽŵŝĐŝůŝĠĞŶƚƌĞĚĞƵǆĞƐĐĂůŝĞƌƐĚ͛ƵŶĞƌƵĞĂƵƚƌĞĨŽŝƐŶŽŵŵĠĞ^ĂŝŶƚͲĞŶŶŝƐ͕ĞƚĨŽƌƚũƵƐƚĞŵĞŶƚƌĞďĂƉƚŝƐĠĞ͕ĚƵ
DŽŶƚͲĞŶŝƐ͘

Ğƚ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞ ĂƵ ŵĠƚƌŽ >ĂŵĂƌĐŬͲĂƵůĂŝŶĐŽƵƌƚ ă ůĂ ƐŽƌƚŝĞ ĚƵƋƵĞů ǀŽƵƐ ŵŽŶƚĞǌ ƵŶ ĚĞƐ ĚĞƵǆ
ĞƐĐĂůŝĞƌƐƋƵŝĚŽŶŶĞŶƚĂĐĐğƐăůĂƌƵĞĂƵůĂŝŶĐŽƵƌƚ͕ĨĂĐĞĂƵƐƋƵĂƌĞŽŶƐƚĂŶƚŝŶͲWĞĐƋƵĞƵƌ͘EŽƚĞǌůĞƉĞƚŝƚĐĂĨĠ
Ƶ ƌġǀĞ Žƶ DĂƌĐĞů ǇŵĠ ĂǀĂŝƚ ƐĞƐ ŚĂďŝƚƵĚĞƐ͘ >Ă ƌƵĂĂƵůĂŝŶĐŽƵƌƚ ĚĞƐĐĞŶĚ ǀĞƌƐ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůŝĐŚǇ ǀŝĂ ƵŶ
ƉŽŶƚ ƋƵŝ ĞŶũĂŵďĞ ůĞ ĐŝŵŝƚŝğƌĞ ĚĞ DŽŶƚŵĂƌƚƌĞ͗ ĐƀƚĠ ŐĂƵĐŚĞ͕ ůĂ ǀƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƚŽŵďĞĂƵǆ ŐƌĂŶĚŝŽƐĞƐ ĞƐƚ
ĠƚŽŶŶĂŶƚĞ͘ KŶ ŶĞ ǀŽŝƚ Ě͛ŝĐŝ ƋƵ͛ƵŶĞ ŝŶĨŝŵĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞĐĞƚ ŝŵŵĞŶƐĞ ĐŝŵĞƚŝğƌĞŽƶ ƌĞƉŽƐĞŶƚ ʹ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ʹ
DŝĐŚĞů ĞƌŐĞƌ͕ ,ĞĐƚŽƌ ĞƌůŝŽǌ͕ ĂůŝĚĂ͕ ĚŐĂƌ ĞŐĂƐ͕ dŚĠŽƉŚŝůĞ 'ĂƵƚŝĞƌ͕ ůĞƐ ĨƌğƌĞƐ 'ŽŶĐŽƵƌƚ͕ ^ĂĐŚĂ 'ƵŝƚƌǇ͕
>ŽƵŝƐ:ŽƵǀĞƚ͕EŝũŝŶƐŬŝ͕&ƌĂŶĕŽŝƐdƌƵĨĨĂƵƚ͙
ZĞũŽŝŐŶĞǌ ůĞ ďŽƵůĞǀĂƌĚ ĚĞ ůŝĐŚǇ͕ ƐĂ ƉĂƌƚŝĞ ĐĞŶƚƌĂůĞ ĞƐƚ ƉŝĠƚŽŶŶŝğƌĞ͕ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ŵĠƚƌŽ ůĂŶĐŚĞ͘ ƚ ǀŽŝĐĞ ůĞ
ĨĂŵĞƵǆďĂůĚƵDŽƵůŝŶZŽƵŐĞ͕ĚŽŶƚůĞƐƵĐĐğƐƌĞƐƚĞůĞŵġŵĞƋƵ͛ĂƵƚĞŵƉƐĚƵĨƌĞŶĐŚĐĂŶĐĂŶ͘ŐĂƵĐŚĞ͕Đ͛ĞƐƚ
ůĂ ƌƵĞ >ĞƉŝĐ͘ ĞƚƚĞ ƌƵĞ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚĞ ;ƋƵŝ ŐƌŝŵƉĞ ƵŶ ƉĞƵͿ ƐƵƌ ůĂ ĨĂĐĞ ƐƵĚ ĚĞ ůĂ ƵƚƚĞ Ă ĂĐƋƵŝƐ ƵŶĞ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĞŶϮϬϬϭĂǀĞĐ>Ğ&ĂďƵůĞƵǆĞƐƚŝŶĚ͛ŵĠůŝĞWƵůĂŝŶĚĞ:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞ:ĞƵŶĞƚ͘>ĞĐĂĨĠ
>ĞƐ ĚĞƵǆ ŵŽƵůŝŶƐ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ă ŐĂƵĐŚĞ ĞŶ ŵŽŶƚĂŶƚ ;ŶΣ ϭϱͿ͕ Ğƚ ůĂ DĂŝƐŽŶ ŽůůŝŐŶŽŶ ;ĂůŝĂƐ Ƶ ŵĂƌĐŚĠ ĚĞ ůĂ
ƵƚƚĞ͕ůĞƐŚĂďŝƚƵĠƐĚŝƐĞŶƚĐŚĞǌůŝͿĞƐƚĂƵŶΣϱϲĚĞůĂƌƵĞĚĞƐdƌŽŝƐͲ&ƌğƌĞƐ͘>ĂƌƵĞŽŶƐƚĂŶĐĞ͕ƐƵƌůĂŐĂƵĐŚĞ͕
ĐŽŶĚƵŝƚ ă ů͛ŝŵƉĂƐƐĞ DĂƌŝĞͲůĂŶĐŚĞ ŽƶƐĞ ĚƌĞƐƐĞ ƵŶĞďŝĞŶ ĐƵƌŝĞƵƐĞ ĚĞŵĞƵƌĞ ŶĠŽŵĠĚŝĠǀĂůĞ͕ ĚŝƚĞ ŚƀƚĞů ĚƵ
ĐŽŵƚĞĚĞů͛ƐĐĂůŽƉŝĞƌ͘
WĂƌůĂƌƵĂ:ŽƐĞƉŚͲĚĞͲDĂŝƐƚƌĞ͕ǀŽƵƐĂƚƚĞŝŐŶĞǌůĂƌƵĞĚĞƐďďĞƐƐĞƐĞƚĞŶƚƌĞǌĚĂŶƐůĞDŽŶƚŵĂƌƚƌĞďƌĂŶĐŚĠ͘
ĠĐŽƵƚĞƌůĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĂƐƐĞƐĚĞƐĐĂĨĠƐ͕ƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞŝĐŝǀĂƉĂƐƐĞƌƵŶĞĂƵĚŝƚŝŽŶŽƵƵŶĐĂƐƚŝŶŐ͕
Ă ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ ĐŚĞǌ ƵŶ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ ŽƵ ƵŶ ĠĚŝƚĞƵƌ͙ ĞƐĐĞŶĚĞǌ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ƌƵĞ ĚĞƐ DĂƌƚǇƌƐ͕ ƋƵĞ ǀŽƵƐ
ƚƌĂǀĞƌƐĞƌĞǌ ƉŽƵƌ ƚƌŽƵǀĞƌ ůĂ ƌƵĞ Ě͛KƌƐĞů͘ WĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞ͕ ůĂ ƌƵĞ ^ƚĞŝŶŬĞƌƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĞŵŽŶƚĞƌ ǀĞƌƐ ůĞ
^ĂĐƌĠͲƈƵƌ͘ ƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ ůĂ ĨŽƵůĞ ĚĞƐ ďĂĚĂƵĚƐ ƉĞƵƚ ǇġƚƌĞ ĐŽŵƉĂĐƚĞ͊ >ĞƐ ũĂƌĚŝŶƐ ĚƵ ^ĂĐƌĠͲƈƵƌ ƐƵƌ ǀŽƚƌĞ
ŐĂƵĐŚĞ͕ƚŽƵƌŶĞǌĚĂŶƐůĂƌƵĞZŽŶƐĂƌĚ͘ĞƋƵĂƌƚŝĞƌĞƐƚĐĞůƵŝĚĞƐƚŝƐƐƵƐ͕ŵĂŝƐůĂŚĂůůĞ^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞĂƉĞƌĚƵƐŽŶ
ƵƐĂŐĞĚĞŵĂƌĐŚĠƉŽƵƌĚĞǀĞŶŝƌƵŶĐĞŶƚƌĞĐƵůƚƵƌĞůƋƵŝĂĐĐƵĞŝůůĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͛͘ĞƐƚŝĐŝ͕ƐƵƌůĞ
ĨůĂŶĐ ŽƌŝĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ ƵƚƚĞ͕ ƋƵĞ ƉĞƌĚƵƌĞ ůĂ ǀƌĂŝĞ ĂŵďŝĞŶĐĞ ŵŽŶƚŵĂƌƚƌŽŝƐĞ͗ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ͘ Ƶ ďŽƵƚ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ
ŶĚƌĠͲĚĞůͲ^ĂƌƚĞƐĞĚƌĞƐƐĞƵŶŝŵŵĞŶƐĞŝŵŵĞƵďůĞĚĠĐŽƌĠĚĞƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ͗ŝůĂƌďŝƚƌĂŝƚ͕ǀĞƌƐϭϵϬϬ͕ůĞƐŐƌĂŶĚƐĞƚ
ĐĠůĠďƌŝƐƐŝŵĞƐŵĂŐĂƐŝŶƐƵĨĂǇĞů͘ŝƌŝŐĞǌͲǀŽƵƐǀĞƌƐůƵŝ͖ĐƀƚĠŐĂƵĐŚĞ͕ǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞǌůĂƌƵĞ&ĞƵƚƌŝĞƌƋƵŝƌĞũŽŝŶƚ
ůĂ ƌƵĞDƵůůĞƌ͘WƌĞŶĞǌ ă ĚƌŽŝƚĞ ƉŽƵƌ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĞƐ ƌƵĞƐ ůŝŐŶĂŶĐŽƵƌƚ͕ ZĂŵĞǇ͕ ĚƵ ŚĞǀĂůŝĞƌͲĚĞͲůĂͲĂƌƌĞ ƉƵŝƐ


>ĂŵĂƌĐŬ͘ ĞƐĐĞŶĚĞǌͲůĂ ƉŽƵƌ ƌĞũŽŝŶĚƌĞ ůĂ ƌƵĞ ĂƵůĂŝŶĐŽƵƌƚ ƉĞƵ ĂǀĂŶƚ ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ŵĠƚƌŽ >ĂŵĂƌĐŬͲ
ĂƵůĂŝŶĐŽƵƌƚ͘


&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϲϰͲϲϱ͘
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>͛/d/EZ/Z^W>/^
WŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĂŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞƐůŝĞƵǆ͕ŝůĨĂƵƚƉƌĞŶĚƌĞĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌĞƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌůĞƐĚĞƵǆĂǆĞƐŵĂũĞƵƌĞƐ
ƋƵŝƐĞĐƌŽŝƐĞŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞWĂƌŝƐ͘sŽǇĞǌĚ͛ĂďŽƌĚĐĞůƵŝƚƌĂĐĠƉĂƌůĞũĂƌĚŝŶĚĞƐdƵŝůĞƌŝĞƐĞƚůĞƐŚĂŵƉƐͲůǇƐĠĞƐ͕
ĚĞƉƵŝƐůĞ>ŽƵǀƌĞũƵƐƋƵ͛ăů͛ƌĐĚĞdƌŝŽŵƉŚĞ͘WƵŝƐŽďƐĞƌǀĞǌĚĞƉĂƌƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞĚĞůĂ^ĞŝŶĞ͕ů͛ůǇƐĠĞĂǆĞ͕ĞƚůĂ
ĐƌŽŝƐĠĞĚĞƐĚĞƵǆƐĞƌǀŝƚĚ͛ĠĐƌŝŶĂƵǆ'ƌĂŶĚĞƚWĞƚŝƚWĂůĂŝƐ͘


EŽƵƐǀŽƵƐƐƵŐŐĠƌŽŶƐĚĞǀŽƵƐŽĨĨƌŝƌƵŶƉůĂŝƐŝƌƌŽǇĂůĞƚŐƌĂƚƵŝƚ͗ƐŽƌƚĞǌĚƵŵĠƚƌŽƚƌğƐƚƀƚƵŶĚŝŵĂŶĐŚĞŵĂƚŝŶ
ĚĞďĞĂƵƚĞŵƉƐƐƵƌůĂƉůĂĐĞĚĞůĂŽŶĐŽƌĚĞ͘WĂƐƵŶĞǀŽŝƚƵƌĞŶŝƵŶďƵƐ͕ůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƉƵŝƐůĞƐŚƀƚĞůƐĚĞ
ƌŝůůŽŶ ŽƵ ĚĞ ůĂDĂƌŝŶĞĞƐƚ ŐƌĂŶĚŝŽƐĞ͗ ůĂ ĨŽŶƚĂŝŶĞ͕ ů͛ŽďĠůŝƐƋƵĞ͕ ůĞƐ ĐŽůŽŶŶĞƐ ĞƚůĞ ĨƌŽŶƚŽŶ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ůĂƉŽŝŶƚĞĚŽƌĠĞĚƵĚƀŵĞĚĞƐ/ŶǀĂůŝĚĞƐ͕ƚŽƵƚĕĂƌŝĞŶƋƵĞƉŽƵƌǀŽƵƐ͘ŝƌŝŐĞǌͲǀŽƵƐĞŶƐƵŝƚĞǀĞƌƐůĞƐ
ŚĂŵƉƐͲůǇƐĠĞƐ͕ ƚƌĂǀĞƌƐĞǌͲůĞƐ ƉŽƵƌ ƌĞŵŽŶƚĞƌ ůĞƐ ũĂƌĚŝŶƐ ƉĂƌ ůĞ ĐƀƚĠ ŐĂƵĐŚĞ͘ >Ğ ĐŽƵƉ Ě͛ƈŝů ƐƵƌ ůĞƐ ĐƌĠƉŝƐ
ũĂƵŶĞƐĞƚůĞƐĐĂƌŝĂƚŝĚĞƐĚĞĐŚĞǌ>ĞŽǇĞŶ͕ũĂŝůůŝƐƐĂŶƚĚĞƐĨƌŽŶĚĂŝƐŽŶƐ͕ĞƐƚƵŶŝƋƵĞ͘ƚƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞĂƉƌğƐ͕ǀŽŝĐŝ
ůĞWĞƚŝƚWĂůĂŝƐ͘
KŶ ŽƵďůŝĞ ƚƌŽƉ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĞ ƌĞŐĂƌĚĞƌ ů͛ĞǆƚĞƌŝĞƵƌ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂůĂŝƐ ĐŽŵŵĞ ŝůƐ ůĞ ŵĠƌŝƚĞŶƚ͘ hŶĞ ƉƌŝŵŝğƌĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂƚƚĞŶĚ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ͕ ůŽŐĞĂŶƚ ůĞ WĞƚŝƚ WĂůĂŝƐ ƉĂƌĂůğůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ŚĂŵƉƐ
ůǇƐĠĞƐ͕ůĞĨƌŽŶƚŽŶĚƵ'ƌĂŶĚWĂůĂŝƐĂƉƉĂƌĂŠƚĞŶĂƌƌŝğƌĞͲƉůĂŶ͘Ğů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞů͛ĂǀĞŶƵĞtŝŶƐƚŽŶͲŚƵƌĐŚŝůů͕
ůĞ 'ƌĂŶĚ WĂůĂŝƐ ĚƌĞƐƐĞ ƵŶĞ ĨĂĕĂĚĞ ŝŵƉŽƐĂŶƚĞ͘ WŽƵƌ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ƐĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ƌĠĞůůĞƐ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚƵ
ƌĞĐƵů͕ ůĞ ŵĞŝůůĞƵƌ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĠƚĂŶƚ ůĞ ƉŽŶƚ ůĞǆĂŶĚƌĞͲ///͘ ƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͕ ƉƌĞŶĞǌ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ĚĠƚĂŝůůĞƌ ůĞƐ
ĨƌĞƐƋƵĞƐĚĞŵŽƐĂŢƋƵĞƐƐŽƵƐůĞƉĠƌŝƐƚǇůĞĞƚƋƵĞůĞƐĐŽůŽŶŶĞƐĚŝƐƐŝŵƵůĞŶƚĞŶƉĂƌƚŝĞ͘ĂŶƐƵŶĞĐŚƌŽŵŝĞĞƚƵŶ
ŐƌĂƉŚŝƐŵĞƚǇƉŝƋƵĞƐĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϬϬ͕ĞůůĞƐĠǀŽƋƵĞŶƚů͛ĂƌƚăĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĠƉŽƋƵĞƐĞƚĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ͘Ğů͛ĂƵƚƌĞ
ĐƀƚĠĚĞů͛ĠĚŝĨŝĐĞ͕ăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵWĂůĂŝƐĚĞůĂĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͕ƵŶĞĂƵƚƌĞĨƌĞƐƋƵĞŵĠƌŝƚĞůĞĐŽƵƉĚ͛ƈŝů͛͘ƵŶŐŽƸƚ
ĐĞƌƚĞƐƉůƵƐĚŽƵƚĞƵǆ͕ĐĞƚĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ĂůůĠŐŽƌŝĞƐĠǀŽƋƵĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞ&ƌĂŶĐĞ͘KŶƉĞƵƚĚĠƚĞƐƚĞƌůĞĚĠĐŽƌĚƵ
ƉŽŶƚůĞǆĂŶĚƌĞͲ///͕ŵĂŝƐŽŶƐ͛ĂĐĐŽƌĚĞƐƵƌů͛ĞǆƉůŽŝƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƋƵ͛ŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂ͗ƌĠĂůŝƐĠĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĂƌĐŚĞ
ĚĞĐĞŶƚƐĞƉƚŵğƚƌĞƐ͕ŝůŐĂƌĚĞƵŶĞǀŽƸƚĞƚƌğƐĂƉůĂƚŝĞĂĨŝŶĚĞŶĞƉĂƐĐĂĐŚĞƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐƵƌů͛ĞƐƉůĂŶĂĚĞĞƚ
ů͛ŚƀƚĞůĚĞƐ/ŶǀĂůŝĚĞƐ͛͘ĞƐƚƵŶĞĨŽŝƐĨƌĂŶĐŚŝůĞƉŽŶƚ͕ĚĞƉƵŝƐůĞƋƵĂŝĚ͛KƌƐĂǇĚŽŶĐ͕ƋƵĞůĂǀƵĞƐƵƌůĞƐǀĞƌƌŝğƌĞƐ
ĚƵ'ƌĂŶĚWĂůĂŝƐĞƐƚůĂƉůƵƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͘sŽƵƐƉĂƐƐĞǌĚĞǀĂŶƚů͛ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚƚƌĂǀĞƌƐĞǌůĞƉŽŶƚ
ĚĞůĂŽŶĐŽƌĚĞĂǀĂŶƚĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƉĂƐƐĞƌĞůůĞ^ŽůĨĠƌŝŶŽĞƚĂƵŵƵƐĠĞĚ͛KƌƐĂǇ͘ĞƚƚĞƉĂƐƐĞƌĞůůĞ͕
ƚƌğƐĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ͕ĚŽŶŶĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƐƵƌůĞũĂƌĚŝŶĚĞƐdƵŝůĞƌŝĞƐĚŽŶƚǀŽƵƐŐĂŐŶĞǌů͛ĂůůĠĞĐĞŶƚƌĂůĞ͘dŽƵƌŶĞǌă
ĚƌŽŝƚĞ ƉŽƵƌ ƌĞũŽŝŶĚƌĞ ůĞ ũĂƌĚŝŶ ĚƵ ĂƌƌŽƵƐĞů Ğƚ ůĞ>ŽƵǀƌĞ͘ ŶǀŽƵƐ ƌĞƚŽƵƌŶĂŶƚă ŝŶƚĞƌǀĂůůĞƐ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ͕ǀŽƵƐ
ǀĞƌƌĞǌƐĞĚĠǀŽŝůĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĨĂŝƚĚĞů͛KďĠůŝƐƋƵĞ͕ĚĞů͛ĂƌĐĚĞdƌŝŽŵƉŚĞĞƚĚĞů͛ƌĐŚĞ
ĚĞůĂĠĨĞŶƐĞ͘

&ŽŶƚĞ͗ĠƚŽƵƌƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ŶΣϭϱϲ͕ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭͲ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͕Ɖ͘ϲϴͲϲϵ͘



Anexo 10 - Sequência didática elaborada – versão completa2




sKz'^͕sKz'^

Ϭ͘WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞ

sŽƵƐĂůůĞǌĠĐƌŝƌĞƵŶĂƌƚŝĐůĞƉŽƵƌƵŶŵĂŐĂǌŝŶĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ŚŽŝƐŝƐƐĞǌƵŶĞǀŝůůĞƉƵŝƐƌĠĚŝŐĞǌƵŶƚĞǆƚĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚƵŶ
ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞǀŽǇĂŐĞ͘


/͘ĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ

ϭ͘ŝŵĞǌͲǀŽƵƐǀŽǇĂŐĞƌ͍YƵĞůůĞƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞƐͲǀŽƵƐĂǀĂŶƚĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͍

Ϯ͘ZĞŐĂƌĚĞǌůĞƐŝŵĂŐĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘ŽŶŶĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚ͍













WŽƵƌ ǀŽƵƐ ĂŝĚĞƌ͕ ƐĂĐŚĞǌ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŠůĞ ĚĞ ůĂ ŵĞƌ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕ ƐŝƚƵĠĞ ĂƵ ƐƵĚͲĞƐƚ ĚĞ ůĂ ƀƚĞ ĚΖǌƵƌ ;ϭϳϳ Ŭŵ
ĞŶǀŝƌŽŶͿ͕ăůΖŽƵĞƐƚĚĞůĂdŽƐĐĂŶĞ;ϴϱŬŵͿĞƚĂƵŶŽƌĚĚĞůĂ^ĂƌĚĂŝŐŶĞ;ϭϮŬŵͿ͘ĞƚƚĞŠůĞĞƐƚƐƵƌŶŽŵŵĠĞ2ůĞĚĞĞĂƵƚĠ͘

ŽĐŚĞǌůĂďŽŶŶĞƌĠƉŽŶƐĞ͕ĐĞƚƚĞŠůĞĞƐƚ͗
;Ϳ>ĂDĂƌƚŝŶŝƋƵĞ;Ϳ>ĂŽƌƐĞ;Ϳ>ĂZĠƵŶŝŽŶ;Ϳ>ĂEŽƵǀĞůůĞͲĠůĂŶĚĞ


Ϯ͘WĂƌŐƌŽƵƉĞƐĚĞĚĞƵǆ͕ĠĐŚĂŶŐĞǌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌƐƵƌĐĞƚƚĞŠůĞ͘



2

Aplicada na Turma C


ϯ͘ŶƚŽƵƌĞǌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽƌƌĞĐƚĞƐƐƵƌĐĞƚƚĞŠůĞĚĞůĂDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͘


• ͛ĞƐƚƵŶĞƌĠŐŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
• ^ĂĐƀƚĞŵĠƌŝĚŝŽŶĂůĞĞƐƚĨŽƌŵĠĞĚĞŚĂƵƚĞƐĨĂůĂŝƐĞƐ
• EĂƉŽůĠŽŶŽŶĂƉĂƌƚĞǇĞƐƚŶĠ
• /ůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞƌĞƚƌĂŝƚĠƐ
• >ĞƐƉůĂŐĞƐǇƐŽŶƚƉĂƌĂĚŝƐŝĂƋƵĞƐ
• >ĞƐĞĐƚĞƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞůǇĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
• >ĞƚŽƵƌŝƐŵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůΖŠůĞ


ϰ͘  ĐŽƵƚĞǌ ůĂ ĐŚĂŶƐŽŶ ͨũĂĐĐŝŽͩ ĚĞ dŝŶŽ ZŽƐƐŝ͕ ĐĠůğďƌĞ ĐŚĂŶƚĞƵƌ ƋƵŝ ĞƐƚ ŶĠ ĞŶ ŽƌƐĞ͕ Ğƚ ƌĞŵĂƌƋƵĞǌ ƐĂ
ƉƌŽŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶ͘ŶƋƵŽŝĞƐƚͲĞůůĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞůĂƉƌŽŶŽŶĐŝĂƚŝŽŶăůĂƋƵĞůůĞǀŽƵƐġƚĞƐŚĂďŝƚƵĠƐ͍


ϱ͘ZĞŐĂƌĚĞǌůĞƚĞǆƚĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĞƚƌĠƉŽŶĚĞǌĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘

ĂͿ͛ŽƶĂͲƚͲŝůĠƚĠĞǆƚƌĂŝƚ͍
;ͿĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌůĞƚŽƵƌŝƐŵĞ


;ͿĚ͛ƵŶĞďƌŽĐŚƵƌĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ
;ͿĚĞůĂƌĞǀƵĞ'ĠŽŽƵEĂƚŝŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ

;ͿĂƵƚƌĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿYƵŝů͛ĂƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĠĐƌŝƚ͍WŽƵƌƋƵŝ͍

ĐͿĂŶƐƋƵĞůďƵƚ͍

ĚͿĂŶƐĐĞƚǇƉĞĚĞƚĞǆƚĞ͕ƋƵĞůůĞĞƐƚů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐŝŵĂŐĞƐ͍WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůΖŝŵĂŐĞƌĠĐƵƉğƌĞƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵ
ƚĞǆƚĞ͍


ǀĂŶƚĚĞůŝƌĞůĞƚĞǆƚĞ͕ƌĠƉŽŶĚĞǌĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ϲ͘

ĂͿǀŽƚƌĞĂǀŝƐ͕ĚĂŶƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞĐĞŐĞŶƌĞ
;ͿŽŶƌĂĐŽŶƚĞƵŶǀŽǇĂŐĞ


;ͿŽŶƌĂĐŽŶƚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂǀŝůůĞ
;ͿŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞ

;ͿŽŶĂĐĐƵĞŝůůĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ďͿWŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
;ͿůĞƉĂƐƐĠĐŽŵƉŽƐĠ



;Ϳů͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ
;ͿůĞƉƌĠƐĞŶƚ 



;ͿůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ








//͘ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĠĐƌŝƚƐ

ϭ͘>ŝƐĞǌůĞƚĞǆƚĞĞƚǀĠƌŝĨŝĞǌǀŽƐƌĠƉŽŶƐĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘

Ϯ͘YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĞǆĐƵƌƐŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠĞ͍YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚǇĨĂŝƌĞŽƵǇǀŽŝƌ͍

ϯ͘ŽŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƐ ŽŶƚĠƚĠƌĞƉĂƌƚŝƐĚĂŶƐĐĞƚĞǆƚĞ͍ ǀŽƚƌĞĂǀŝƐ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝů͛ĂƵƚĞƵƌĂͲƚͲŝůĠĐƌŝƚĐŽŵŵĞĕĂ͍
ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌĂƵƚŝůŝƐĠůĞƐŝŵĂŐĞƐƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌƐŽŶƚĞǆƚĞ͍

ϰ͘ZĞŐĂƌĚĞǌůĞƚĂďůĞĂƵĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĞƚĞŶƚŽƵƌĞǌůĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĞƐĠƋƵĞŶĐĞĞƚĚĞƚĞŵƉƐƵƚŝůŝƐĠƐƉĂƌů͛ĂƵƚĞƵƌƉŽƵƌŵŝĞƵǆ
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĞǆĐƵƌƐŝŽŶ͘

ƉƌğƐ
>ĞŵĂƚŝŶ
ƵƌĂŶƚ
ŶƐƵŝƚĞ

ŶĨŝŶ

ǀĂŶƚ

WƵŝƐ

͛ĂďŽƌĚ

>ĞƐŽŝƌ

>͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ

WĞŶĚĂŶƚ

dŽƵƚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ



ϱ͘ĐŚĂŶŐĞǌƉĂƌƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐ͗YƵĞůƐůŝĞƵǆĂǀĞǌͲǀŽƵƐĞŶǀŝĞĚĞǀŝƐŝƚĞƌƐƵƌĐĞƚƚĞŠůĞ͍WŽƵƌƋƵŽŝ͍



///͘WŽŝŶƚůĂŶŐƵĞ

ϭ͘ZĞůŝƐĞǌůĞƚĞǆƚĞĞƚƐŽƵůŝŐŶĞǌƋƵĞůƋƵĞƐǀĞƌďĞƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞǀŽǇĂŐĞ͘YƵĞůĞƐƚůĞƚĞŵƉƐǀĞƌďĂůůĞ
ƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚ͍

Ϯ͘ŽŵƉůĠƚĞǌĐĞƐĨŽƌŵĞƐĚƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĂǀĞĐůĞƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞǌĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞ͘
ĂͿsŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌͺͺͺͺůĞƐƐƵƉĞƌďĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ
ďͿsŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌͺͺͺͺŶƚŽŝŶĞƚƚĞ
ĐͿĞƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͛ŝŶǀŝƚĞƌͺͺͺͺăǀŽƚƌĞƚĂďůĞ͘
ĚͿEŽƵƐŶŽƵƐĚŝƌŝŐĞƌͺͺͺͺĞŶƐƵŝƚĞƐƵƌ'ŝƌŽůĂƚĂ͘

ϯ͘ŽŵƉůĠƚĞǌůĞƐƚĂďůĞĂƵǆĂǀĞĐƋƵĞůƋƵĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƐǀĞƌďĞƐŝŶĚŝƋƵĠƐ͘

ĂͿ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
ŝƌŝŐĞƌ

sŝƐŝƚĞƌ

ĠĐŽƵǀƌŝƌ

:Ğ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĂŝ



sŝƐŝƚĞƌĂŝ

ĠĐŽƵǀƌŝƌĂŝ

dƵ



ŝƌŝŐĞƌĂƐ

sŝƐŝƚĞƌĂƐ



/ů

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĂ

ŝƌŝŐĞƌĂ



ĠĐŽƵǀƌŝƌĂ

EŽƵƐ





sŝƐŝƚĞƌŽŶƐ

ĠĐŽƵǀƌŝƌŽŶƐ

sŽƵƐ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌ

ŝƌŝŐĞƌĞǌ





/ůƐ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌŽŶƚ



sŝƐŝƚĞƌŽŶƚ

ĠĐŽƵǀƌŝƌŽŶƚ


WŽƵƌůĞƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨĞŶʹĞƌĞƚʹŝƌ͕ůĂďĂƐĞƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĞƐƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƚŽŶĚŽŝƚ
ĂũŽƵƚĞƌƵŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿ
:Ğ

WƌĞŶĚƌĂŝ


EŽƵƐ



dƵ

WƌĞŶĚƌĂƐ

sŽƵƐ



/ů



/ůƐ





WƌĞŶĚƌĞ

WƌĞŶĚƌĞ


WŽƵƌůĞƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨĞŶʹƌĞ͕ůĂďĂƐĞƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĞƐƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŵĂŝƐŽŶĚŽŝƚƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞ
ͺͺͺͺĂǀĂŶƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>ĞƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶƐĚƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞƐŽŶƚ͗/͕^͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͘

ϰ͘ƉĂƌƚŝƌĚƵƚĞǆƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞǌĚĞƵǆǀĞƌďĞƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϱ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƋƵĞůƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨ͍>ĂƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶĞƐƚͲĞůůĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞĐĞůůĞƐĚĞƐǀĞƌďĞƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ͍



/s͘WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƌĂůĞĞƚĠĐƌŝƚĞ

ϭ͘>ĞƚĂďůĞĂƵĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĐŽŶƚŝĞŶƚĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŝŶĐŽŵƉůĞƚƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞǀŽƐĂŵŝƐ͘WŽƐĞǌ
ĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐăǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶ;ĞͿƉŽƵƌĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƋƵŝŵĂŶƋƵĞŶƚ͘hƚŝůŝƐĞǌĚĞƐǀĞƌďĞƐĂƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ͕ĐŽŵŵĞĚĂŶƐ
ů͛ĞǆĞŵƉůĞ͘


ǆĞŵƉůĞ͗
YƵĂŶĚĞƐƚͲĐĞƋƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞƉĂƌƚŝƌĂĞŶǀĂĐĂŶĐĞƐ͍→ Il parra en juillet.
KƶĞƐƚͲĐĞƋƵĞ^ĂďƌŝŶĂŝƌĂ͍їůůĞŝƌĂĂƵĂŶĂĚĂ͘
ŽŵďŝĞŶĚĞƚĞŵƉƐ/ƐĂďĞůůĞĞƚŵŵĂŶƵĞůǇƌĞƐƚĞƌŽŶƚ͍ї/ůƐǇƌĞƐƚĞƌŽŶƚƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞũŽƵƌƐ
YƵĞůůĞǀŝůůĞDĂƚŚŝůĚĞǀŝƐŝƚĞƌĂ͍їůůĞǀŝƐŝƚĞƌĂĂŶŶĞƐ
YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞǇĨĞƌĂ͍→ Il mangera des spaghes, IlĨĞƌĂĚĞƐƉƌŽŵĞŶĂĚĞƐ͘


Ϯ͘ZĂĐŽŶƚĞǌăǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶ;ĞͿǀŽƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌǀŽƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͘


ϯ͘



hŶĂŵŝĠƚƌĂŶŐĞƌǀĂďŝĞŶƚƀƚǀŽƵƐƌĞŶĚƌĞǀŝƐŝƚĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞǀŝůůĞ͘sŽƵƐůƵŝĠĐƌŝǀĞǌƵŶŵĠůƉŽƵƌůƵŝƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐ͘

^ƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚĞǀĞƌďĞƐăƵƚŝůŝƐĞƌ͗
ǀŝƐŝƚĞƌʹƐĞƉƌŽŵĞŶĞƌʹǀŽŝƌʹĂůůĞƌʹŵĂŶŐĞƌʹĚĠĐŽƵǀƌŝƌʹĂĚŵŝƌĞƌʹƉƌĞŶĚƌĞʹŵĂƌĐŚĞƌʹĂĐŚĞƚĞƌʹ
ĂŵĞŶĞƌʹĂƌƌġƚĞƌʹĐŽŶĚƵŝƌĞʹƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌʹĂƚƚĞŶĚƌĞʹŽďƐĞƌǀĞƌ



s͘ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĠĐƌŝƚƐ

ϭ͘KďƐĞƌǀĞǌůĂƉĂŐĞĚƵƐŝƚĞǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵĞƚůŝƐĞǌů͛ĂƌƚŝĐůĞƐƵƌũĂĐĐŝŽ͘







Ϯ͘ƋƵĞůŵŽŵĞŶƚƐĞƐŝƚƵĞůĞƚĞǆƚĞ͍:ƵƐƚŝĨŝĞǌ͘
;ͿĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚ

;ͿƉĞŶĚĂŶƚůĞǀŽǇĂŐĞ

;Ϳăů͛ĂƌƌŝǀĠĞ

ϯ͘/ŶĚŝƋƵĞǌĚĂŶƐƋƵĞůƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞŽŶƚƌŽƵǀĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
• ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝůůĞĞƚ
• ĂƉĞƌĕƵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ
ƐĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ
• ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĞůŽĐĂůĞ
• ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞĐŽƌƐĞ
• ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ

ϰ͘ŽŵƉĂƌĞǌůĞƐĚĞƵǆƚĞǆƚĞƐ͘ŶƋƵŽŝƐŽŶƚͲŝůƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͍ŶƋƵŽŝƐŽŶƚͲŝůƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͍

ϱ͘WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐĞǆƉƌŝŵĞŶƚůĞƵƌŽƉŝŶŝŽŶƐƵƌ>ĂŽƌƐĞ͍^ŝŽƵŝ͕ůĞƵƌĂǀŝƐĞƐƚƉůƵƚƀƚƉŽƐŝƚŝĨŽƵ
ŶĠŐĂƚŝĨ͍dƌŽƵǀĞǌƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐͬĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞƉŽƵƌũƵƐƚŝĨŝĞƌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘

ϲ͘ >͛ĂƵƚĞƵƌ ĚƵ ƚĞǆƚĞ͕ ƉĂƌůĞͲƚͲŝů ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ ĚƵ ƚĞǆƚĞ͍ dƌŽƵǀĞǌ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ƉŽƵƌ
ũƵƐƚŝĨŝĞƌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘




s/͘ƀƚĠůĞǆŝƋƵĞĞƚWŽŝŶƚ>ĂŶŐƵĞ

ϭ͘ŶǀŽƵƐďĂƐĂŶƚƐƵƌůĞƐƚĞǆƚĞƐ͕ůŝĞǌĐŚĂƋƵĞŶŽŵăƵŶĂĚũĞĐƚŝĨĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ͗


WĂǇƐĂŐĞƐ


ZĞƉĂƐ

>ŽĐĂƵǆ

WĞƚŝƚ

WůĂƚƐ

^ŽƵǀĞŶŝƌƐ

WĞƚŝƚĞ

sŝůůĂŐĞ

'ƌĂŶĚƐ

&ĠĞƌŝƋƵĞƐ

WůĂŐĞ

DĂŝƐŽŶƐ

/ŶŽƵďůŝĂďůĞƐ

WĂŶŽƌĂŵĂ

dǇƉŝƋƵĞ

WŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞ

ŽůŽƌĠĞƐ

WůĂŝƐŝƌƐ

Ϯ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĞǆƚĞƐĞƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͕ĚŝƚĞƐƐŝůĞƐƉŚƌĂƐĞƐƐŽŶǀƌĂŝĞƐŽƵĨĂƵƐƐĞƐ͗

;Ϳ>͛ĂĚũĞĐƚŝĨƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĨƐĞƌƚăĚĠĐƌŝƌĞƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞŽƵƵŶĞĐŚŽƐĞ͘
;Ϳ>͛ĂĚũĞĐƚŝĨƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĨŶĞƐ͛ĂĐĐŽƌĚĞƉĂƐĂǀĞĐůĞŶŽŵ͘
;ͿŶŐĠŶĠƌĂů͕ŽŶĂũŽƵƚĞƵŶͨƐͩƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌůĞƉůƵƌŝĞů͘
;Ϳ>ĞƐĂĚũĞĐƚŝĨƐƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝĨƐƐŽŶƚƉůĂĐĠƐƚŽƵũŽƵƌƐĂƉƌğƐůĞŶŽŵ͘


ϯ͘hƚŝůŝƐĞǌůĞƐĚĞƵǆƚĞǆƚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐƉŽƵƌĐŚĞƌĐŚĞǌůĞƐŶŽŵƐĨŽƌŵĠƐăƉĂƌƚŝƌĚĞĐĞƐǀĞƌďĞƐ͘


• ƌƌġƚĞƌ
• ZĠƐĞƌǀĞƌ

• ;ZĞͿĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
• ZĞƚŽƵƌŶĞƌ

• ĞƐƚŝŶĞƌ
• ^ĞďĂůĂĚĞƌ

• WĂƌĐŽƵƌŝƌ
• ^ĞƐŽƵǀĞŶŝƌ

• WƌŽŐƌĂŵŵĞƌ
• sŝƐŝƚĞƌ
• ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
• sŽǇĂŐĞƌ



ϰ͘ŽŵƉůĠƚĞǌůĂŐƌŝůůĞĞŶǀŽƵƐĂŝĚĂŶƚĚĞƐĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͘

ϭͿ ^ƵƌǀŝǀĂŶĐĞ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĠŵŽŝƌĞ͕ ĚΖƵŶĞ ƐĞŶƐĂƚŝŽŶ͕ ĚΖƵŶĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ĚΖƵŶĞ ŝĚĠĞ͕ ĚΖƵŶ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ ƉĂƐƐĠƐ͖ KďũĞƚ ƋƵŝ ƌĂƉƉĞůůĞ ůĂ
ŵĠŵŽŝƌĞĚĞƋƵĞůƋƵΖƵŶŽƵĚΖƵŶĠǀĠŶĞŵĞŶƚ
ϮͿƌŝƋƵĞĞŶƚŽƵƌĠĞĚĞƌŽĐŚĞƌƐ͕ĞŶDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ
ϯͿĐƚŝŽŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌŝƌƵŶĞƌĠŐŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞǆƉůŽƌĞƌ͕ůĂǀŝƐŝƚĞƌ
ϰͿŽŶŚĞƵƌĂďƐŽůƵ
ϱͿƵǆĞŶǀŝƌŽŶƐ͕ĚĂŶƐƵŶĞƐƉĂĐĞƐŝƚƵĠƚŽƵƚĂƵƚŽƵƌ;ĚΖƵŶĞŶĚƌŽŝƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠͿ
ϲͿƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐĞƌǀĂŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ
ϳͿDĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕ƐƉůĞŶĚŝĚĞ͕ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ
ϴͿ>ŝĞƵǀĞƌƐůĞƋƵĞůƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞŽƵƋƵĞůƋƵΖƵŶƐĞĚŝƌŝŐĞ͕ĞƐƚĚŝƌŝŐĠ


ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
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^



















































ϵͿŶĚƌŽŝƚƉůĂƚĞƚďĂƐ͕ĚĞƐƚŝŶĠăůĂďĂŝŐŶĂĚĞ
ϭϬͿĐƚŝŽŶĚĞƐĞďĂŝŐŶĞƌ
ϭϭͿĐƚŝǀŝƚĠĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚĞŶƵŶĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞƋƵĞůΖŽŶĨĂŝƚăƉŝĞĚ͕ăďŝĐǇĐůĞƚƚĞ͕ăĐŚĞǀĂů͕ăƐŬŝƐ
ϭϮͿĐƚŝŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͕ĚĞǀŝƐŝƚĞƌƵŶƐŝƚĞƉŽƵƌƐŽŶƉůĂŝƐŝƌ
ϭϯͿdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂĨůŽƌĞĞƚĚĞůĂĨĂƵŶĞ
ϭϰͿsĂƐƚĞĠƚĞŶĚƵĞĚ͛ĞĂƵƐĂůĠĞƋƵŝĐŽƵǀƌĞƵŶĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚƵŐůŽďĞ


ϵ
ϭϬ

ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
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ϱ͘ZĞůŝƐĞǌůĞĚĞƵǆŝğŵĞƚĞǆƚĞĞƚƐŽƵůŝŐŶĞǌƋƵĞůƋƵĞƐǀĞƌďĞƐ͘YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐƚĞŵƉƐǀĞƌďĂƵǆƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌƚƌŽƵǀĠƐ͍


ϲ͘KďƐĞƌǀĞǌůĞƐƉŚƌĂƐĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĞƚĚŝƚĞƐƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚĂƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ;&ͿŽƵăů͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ;/Ϳ͘
;ͿsŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞǌůĞƐƐƵƉĞƌďĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ
;Ϳ>ŽƵĞǌƵŶĞǀŽŝƚƵƌĞ
;ͿsŽƵƐĞŵďĂƌƋƵĞƌĞǌƐƵƌƵŶďĂƚĞĂƵ
;Ϳ&ĂŝƚĞƐƵŶĐƌŽĐŚĞƚ
;ͿWĂƌƚĞǌĞŶŵĞƌĂǀĞĐƌŵĂŶĚ
;ͿEŽƵƐŶŽƵƐĚŝƌŝŐĞƌŽŶƐƐƵƌ'ŝƌŽůĂƚĂ
;ͿWƌŽĨŝƚĞǌĚĞƐŵĞƌǀĞŝůůĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐ
;ͿsŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌŶƚŽŝŶĞƚƚĞ
;ͿEĞŵĂŶƋƵĞǌƉĂƐůĞǀŝůůĂŐĞĚĞĂƌŐğƐĞ
;ͿsŽƵƐĚĠũĞƵŶĞƌĞǌĚĂŶƐƵŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
;ͿsŽƵƐǀŝƐŝƚĞƌĞǌůĂƚĞƌƌĞĚĞŐƌĂŶĚƐƐĞŝŐŶĞƵƌƐĐŽƌƐĞƐ͘

ϳ͘ZĂƉƉĞůĞǌͲǀŽƵƐĐŽŵŵĞŶƚĨŽƌŵĞͲƚͲŽŶů͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ͍YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĞƚů͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ͍

ĠĐƌŝǀĞǌƵŶŽƵĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆĚ͛ƵŶĞǀŝůůĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĚĠũăǀŝƐŝƚĠƐ͘ŝƚĞƐƉŽƵƌƋƵŽŝǀŽƵƐůĞƐĂŝŵĞǌ͘
ϴ͘


ϵ͘WĂƌŐƌŽƵƉĞĚĞĚĞƵǆ͕ĠĐŚĂŶŐĞǌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĠĐƌŝƚĞƐ͘


s//͘>ĞŐĞŶƌĞŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞǀŽǇĂŐĞ

ϭ͘ŽŵƉůĠƚĞǌůĞƚĂďůĞĂƵĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĂǀĞĐůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚƵŐĞŶƌĞŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞ ǀŽǇĂŐĞƋƵĞ
ǀŽƵƐĂǀĞǌůƵƐ͘


YƵĞůƋƵΖƵŶĂǀĞĐƵŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƐƵƌůĂǀŝůůĞŽƵůĞƉĂǇƐƐƵƌůĞƋƵĞůŝůĠĐƌŝƚ͘/ůƉĞƵƚƐΖĂŐŝƌ͕
ƵƚĞƵƌ
ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕Ě͛ƵŶũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞŽƵĚ͛ƵŶǀŽǇĂŐĞƵƌƋƵŝĐŽŶŶĂŠƚďŝĞŶůΖĞŶĚƌŽŝƚ͘


ĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ ƋƵŝ Ă ƵŶ ŝŶƚĠƌġƚ ƉŽƵƌ ǀŽǇĂŐĞƌ ŽƵ ƉŽƵƌ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ ƐĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƐƵƌ ƵŶ ĞŶĚƌŽŝƚ
>ΖŝŵĂŐĞƋƵĞůΖĂƵƚĞƵƌ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘/ůƉĞƵƚġƚƌĞƋƵĞůƋƵΖƵŶƋƵŝĂƵŶǀŽǇĂŐĞĚĠũăƉƌĠǀƵ͕ƋƵŝĚĞǀƌĂĐŚŽŝƐŝƌůĞƐƐŝƚĞƐăǀŝƐŝƚĞƌĞƚ
ĂĚĞƐŽŶĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ ůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐăĨĂŝƌĞƉĞŶĚĂŶƚůĞǀŽǇĂŐĞ͘KƵŝůƉŽƵƌƌĂŝƚĂƵƐƐŝƐΖĂŐŝƌĚĞƋƵĞůƋƵΖƵŶƋƵŝǀĞƵƚǀŽǇĂŐĞƌ͕ŵĂŝƐ
ƋƵŝŶĞƐĂŝƚƉĂƐŽƶ͕ĞƚƋƵŝǀĂ͕ĚŽŶĐ͕ƐĞďĂƐĞƌƐƵƌůĞƐƚĞǆƚĞƐƉŽƵƌĐŚŽŝƐŝƌƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘

dŚğŵĞ




KƶůĞƚĞǆƚĞƐĞƌĂ
ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚƉƵďůŝĠ

KďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĂƵƚĞƵƌ
ĚƵƚĞǆƚĞ
ŽŵŵĞŶƚůĞƚĞǆƚĞĞƐƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĠ

YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐƚĞŵƉƐ
ǀĞƌďĂƵǆůĞƐƉůƵƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚƐ
ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ
ƵƚŝůŝƐĞůĞůĞǆŝƋƵĞ
ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ
ĞǆƉƌŝŵĞƐŽŶŽƉŝŶŝŽŶ







WƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŝůůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂǇƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ Ğƚ
ĚŽŶŶĞƌ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ Ě͛ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͕ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚ ůĞ ůĞĐƚĞƵƌ ă ǀŝƐŝƚĞƌ ĐĞƚƚĞ
ƌĠŐŝŽŶ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŝůƐĞƌƚĂƵƐƐŝƉŽƵƌƋƵĞůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐŽŝƚĞŶƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐƵƌƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĞƚƐĂĐŚĞŽƶĂůůĞƌŽƵƋƵŽŝĨĂŝƌĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůǀŽǇĂŐĞ͘









/ůƵƚŝůŝƐĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŶŽŵƐĞƚĚ͛ĂĚũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌĞǆĂůƚĞƌůĂǀŝůůĞ͘





ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ
ƉĂƌůĞĂǀĞĐůĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ


Ϯ͘ŽŵƉĂƌĞǌǀŽƚƌĞƚĂďůĞĂƵĂǀĞĐĐĞůƵŝĚĞǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶĞƚǀĠƌŝĨŝĞǌǀŽƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͘


s///͘ĐƚŝŽŶůĂŶŐĂŐŝğƌĞ

ϭ͘ƐƚͲĐĞƋƵĞǀŽƵƐƵƚŝůŝƐĞǌĐĞƐƚǇƉĞƐĚĞƚĞǆƚĞĂǀĂŶƚĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͍ŽŵŵĞŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĞǌͲǀŽƵƐ͍

Ϯ͘ /ů Ǉ Ă ƵŶ ƉƌŽǀĞƌďĞ ĐŚŝŶŽŝƐ ƋƵŝ Ěŝƚ͗ ͨ>Ğ ǀƌĂŝ ǀŽǇĂŐĞƵƌ ŶĞ ƐĂŝƚ ƉĂƐ Žƶ ŝů ǀĂͩ͘ ƚĞƐͲǀŽƵƐ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ĐĞƚƚĞ ƉŚƌĂƐĞ͍
:ƵƐƚŝĨŝĞǌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘

ϯ͘  Ğ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ͕ ůĞƐ ŐĞŶƐ ǀŽǇĂŐĞŶƚ ă ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘  ǀŽƚƌĞ ĂǀŝƐ͕ ƋƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ĚĞ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ƉĂǇƐ͍
WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵ͛ŝůƐĞƌĂŝƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞǀŽǇĂŐĞƌĚĂŶƐƐŽŶƉĂǇƐĂǀĂŶƚĚĞƉĂƌƚŝƌăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͍:ƵƐƚŝĨŝĞǌǀŽƚƌĞ
ƌĠƉŽŶƐĞ͘


/y͘ĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ

ϭ͘
EŽƚƌĞĐůĂƐƐĞĞƐƚĐŚĂƌŐĠĞĚ͛ĠĐƌŝƌĞůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĠĚŝƚŝŽŶĚƵŵĂŐĂǌŝŶĞEŽƵǀĞůůĞƐ&ƌŽŶƚŝğƌĞƐ͘ŚĂƋƵĞĠůğǀĞĚŽŝƚĐŚŽŝƐŝƌƵŶ
ƉĂǇƐ͕ƵŶĞƌĠŐŝŽŶŽƵƵŶĞǀŝůůĞĞƚĠĐƌŝƌĞƵŶƚĞǆƚĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚƵŶŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞǀŽǇĂŐĞ͘

ĐŚĂŶŐĞǌǀŽƚƌĞƚĞǆƚĞĂǀĞĐƵŶ;ĞͿǀŽŝƐŝŶ;ĞͿ͘sŽƵƐĂůůĞǌĐŽƌƌŝŐĞƌůĞƚĞǆƚĞů͛ƵŶĚĞů͛ĂƵƚƌĞĞŶůĞĐŽŵƉĂƌĂŶƚĂǀĞĐůĞƚĂďůĞĂƵ
Ϯ͘
ĚĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵŐĞŶƌĞƚĞǆƚƵĞů͘sŽƵƐĚĞǀĞǌƌĠĠĐƌŝƌĞǀŽƚƌĞƚĞǆƚĞăƉĂƌƚŝƌĚĞƐĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐĚŽŶŶĠĞƐƉĂƌǀŽƚƌĞĐŽůůğŐƵĞ͘

ϯ͘ŶŐƌŽƵƉĞƐĚĞϯĠůğǀĞƐ͕ĨĂŝƚĞƐƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵŵĂŐĂǌŝŶĞ͘ŶƐƵŝƚĞĐŚĂƋƵĞĠůğǀĞǀŽƚĞƌĂƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ
ƋƵĞůůĞƐĞƌĂůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĐŚŽŝƐŝĞ͘

ϰ͘ůůĞǌăůĂƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƵƐĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶĞďƌŽĐŚƵƌĞĂǀĞĐǀŽƐƚĞǆƚĞƐĞƚĂǀĞĐůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĐŚŽŝƐŝĞ͘&ĂŝƚĞƐĂƵƐƐŝĚĞƐĐŽƉŝĞƐĚĞůĂ
ďƌŽĐŚƵƌĞƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĚĞǀŽƵƐƉŽƵƌƋƵĞǀŽƵƐƉƵŝƐƐŝĞǌů͛ĂǀŽŝƌĐŽŵŵĞƐŽƵǀĞŶŝƌ͘



Anexo 11 - Sequência didática elaborada – versão reduzida3


sKz'^͕sKz'^

/͘ĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ

ϭ͘ZĞŐĂƌĚĞǌůĞƐŝŵĂŐĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘ŽŶŶĂŝƐƐĞǌͲǀŽƵƐĐĞƚĞŶĚƌŽŝƚ͍













WŽƵƌǀŽƵƐĂŝĚĞƌ͕ƐĂĐŚĞǌƋƵĞ Đ͛ĞƐƚƵŶĞŠůĞĚĞůĂ ŵĞƌDĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ͕ƐŝƚƵĠĞĂƵƐƵĚͲĞƐƚĚĞůĂƀƚĞĚΖǌƵƌ;ϭϳϳŬŵ ĞŶǀŝƌŽŶͿ͕ă
ůΖŽƵĞƐƚĚĞůĂdŽƐĐĂŶĞ;ϴϱŬŵͿĞƚĂƵŶŽƌĚĚĞůĂ^ĂƌĚĂŝŐŶĞ;ϭϮŬŵͿ͘ĞƚƚĞŠůĞĞƐƚƐƵƌŶŽŵŵĠĞ2ůĞĚĞĞĂƵƚĠ͘

ŽĐŚĞǌůĂďŽŶŶĞƌĠƉŽŶƐĞ͕ĐĞƚƚĞŠůĞĞƐƚ͗
;Ϳ>ĂDĂƌƚŝŶŝƋƵĞ;Ϳ>ĂŽƌƐĞ;Ϳ>ĂZĠƵŶŝŽŶ;Ϳ>ĂEŽƵǀĞůůĞͲĠůĂŶĚĞ


Ϯ͘ĐŚĂŶŐĞǌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞǌƐƵƌĐĞƚƚĞŠůĞ͘

ϯ͘ZĞŐĂƌĚĞǌůĞƚĞǆƚĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĞƚƌĠƉŽŶĚĞǌĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘

ĂͿ͛ŽƶĂͲƚͲŝůĠƚĠĞǆƚƌĂŝƚ͍
;ͿĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌůĞƚŽƵƌŝƐŵĞ


;ͿĚ͛ƵŶĞďƌŽĐŚƵƌĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ
;ͿĚĞůĂƌĞǀƵĞ'ĠŽŽƵEĂƚŝŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ

;ͿĂƵƚƌĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿYƵŝů͛ĂƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĠĐƌŝƚ͍WŽƵƌƋƵŝ͍

ĐͿĂŶƐƋƵĞůďƵƚ͍

ĚͿĂŶƐĐĞƚǇƉĞĚĞƚĞǆƚĞ͕ƋƵĞůůĞĞƐƚů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐŝŵĂŐĞƐ͍WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůΖŝŵĂŐĞƌĠĐƵƉğƌĞƚŽƵƐůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵƚĞǆƚĞ͍



3

Aplicada na Turma A


ϰ͘
ǀĂŶƚĚĞůŝƌĞůĞƚĞǆƚĞ͕ƌĠƉŽŶĚĞǌĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗

ĂͿǀŽƚƌĞĂǀŝƐ͕ĚĂŶƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞĐĞŐĞŶƌĞ
;ͿŽŶƌĂĐŽŶƚĞƵŶǀŽǇĂŐĞ



;ͿŽŶƌĂĐŽŶƚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂǀŝůůĞ
;ͿŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞ


;ͿŽŶĂĐĐƵĞŝůůĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ďͿWŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŽŶƵƚŝůŝƐĞƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ
;ͿůĞƉĂƐƐĠĐŽŵƉŽƐĠ




;Ϳů͛ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ
;ͿůĞƉƌĠƐĞŶƚ 




;ͿůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ






//͘ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĠĐƌŝƚƐ


ϭ͘>ŝƐĞǌůĞƚĞǆƚĞĞƚǀĠƌŝĨŝĞǌǀŽƐƌĠƉŽŶƐĞƐăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘

Ϯ͘YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĞǆĐƵƌƐŝŽŶƉƌŽƉŽƐĠĞ͍YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵ͛ŽŶƉĞƵƚǇĨĂŝƌĞŽƵǇǀŽŝƌ͍

ϯ͘ŽŵŵĞŶƚůĞƐƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƐŽŶƚĠƚĠƌĞƉĂƌƚŝƐĚĂŶƐĐĞƚĞǆƚĞ͍ǀŽƚƌĞĂǀŝƐ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝů͛ĂƵƚĞƵƌĂͲƚͲŝůĠĐƌŝƚĐŽŵŵĞĕĂ͍ŽŵŵĞŶƚ
ů͛ĂƵƚĞƵƌĂƵƚŝůŝƐĠůĞƐŝŵĂŐĞƐƉŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞƌƐŽŶƚĞǆƚĞ͍

ϰ͘ ZĞŐĂƌĚĞǌ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ Ğƚ ĞŶƚŽƵƌĞǌ ůĞƐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƐĠƋƵĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ƵƚŝůŝƐĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂƵƚĞƵƌ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ
ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĞƐĠƚĂƉĞƐĚĞĐŚĂƋƵĞĞǆĐƵƌƐŝŽŶ͘

ƉƌğƐ
>ĞŵĂƚŝŶ
ƵƌĂŶƚ
ŶƐƵŝƚĞ

ŶĨŝŶ

ǀĂŶƚ

WƵŝƐ

͛ĂďŽƌĚ

>ĞƐŽŝƌ

>͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ

WĞŶĚĂŶƚ

dŽƵƚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ


ϱ͘ĐŚĂŶŐĞǌƉĂƌƉĞƚŝƚƐŐƌŽƵƉĞƐ͗YƵĞůƐůŝĞƵǆĂǀĞǌͲǀŽƵƐĞŶǀŝĞĚĞǀŝƐŝƚĞƌƐƵƌĐĞƚƚĞŠůĞ͍WŽƵƌƋƵŽŝ͍


///͘WŽŝŶƚůĂŶŐƵĞ

ϭ͘ZĞůŝƐĞǌůĞƚĞǆƚĞĞƚƐŽƵůŝŐŶĞǌƋƵĞůƋƵĞƐǀĞƌďĞƐƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞƉƌŽũĞƚĚĞǀŽǇĂŐĞ͘YƵĞůĞƐƚůĞƚĞŵƉƐǀĞƌďĂůůĞƉůƵƐ
ĨƌĠƋƵĞŶƚ͍

Ϯ͘ŽŵƉůĠƚĞǌĐĞƐĨŽƌŵĞƐĚƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĂǀĞĐůĞƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐƚƌŽƵǀĞǌĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞ͘

ĂͿsŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌͺͺͺͺůĞƐƐƵƉĞƌďĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ
ďͿsŽƵƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌͺͺͺͺŶƚŽŝŶĞƚƚĞ
ĐͿĞƉĂƐƐŝŽŶŶĠƐ͛ŝŶǀŝƚĞƌͺͺͺͺăǀŽƚƌĞƚĂďůĞ͘
ĚͿEŽƵƐŶŽƵƐĚŝƌŝŐĞƌͺͺͺͺĞŶƐƵŝƚĞƐƵƌ'ŝƌŽůĂƚĂ͘
ϯ͘ŽŵƉůĠƚĞǌůĞƐƚĂďůĞĂƵǆĂǀĞĐƋƵĞůƋƵĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞƐǀĞƌďĞƐŝŶĚŝƋƵĠƐ͘

ĂͿ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌ
ŝƌŝŐĞƌ

sŝƐŝƚĞƌ

ĠĐŽƵǀƌŝƌ

:Ğ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĂŝ



sŝƐŝƚĞƌĂŝ

ĠĐŽƵǀƌŝƌĂŝ

dƵ



ŝƌŝŐĞƌĂƐ

sŝƐŝƚĞƌĂƐ



/ů

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĂ

ŝƌŝŐĞƌĂ



ĠĐŽƵǀƌŝƌĂ

EŽƵƐ





sŝƐŝƚĞƌŽŶƐ

ĠĐŽƵǀƌŝƌŽŶƐ

sŽƵƐ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌĞǌ

ŝƌŝŐĞƌĞǌ





/ůƐ

ZĞŶĐŽŶƚƌĞƌŽŶƚ



sŝƐŝƚĞƌŽŶƚ

ĠĐŽƵǀƌŝƌŽŶƚ


WŽƵƌůĞƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨĞŶʹĞƌĞƚʹŝƌ͕ůĂďĂƐĞƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĞƐƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƚŽŶĚŽŝƚĂũŽƵƚĞƌ
ƵŶĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ďͿ

:Ğ

WƌĞŶĚƌĂŝ


EŽƵƐ

dƵ

WƌĞŶĚƌĂƐ

sŽƵƐ



/ů



/ůƐ



WƌĞŶĚƌĞ

WƌĞŶĚƌĞ



WŽƵƌůĞƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨĞŶʹƌĞ͕ůĂďĂƐĞƉŽƵƌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞĞƐƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŵĂŝƐŽŶĚŽŝƚƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞ
ͺͺͺͺĂǀĂŶƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌůĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

>ĞƐƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶƐĚƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞƐŽŶƚ͗/͕^͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͕ͺͺͺͺ͘


ϰ͘ƉĂƌƚŝƌĚƵƚĞǆƚĞ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞǌĚĞƵǆǀĞƌďĞƐŝƌƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


ϱ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƋƵĞůƐǀĞƌďĞƐăů͛ŝŶĨŝŶŝƚŝĨ͍>ĂƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶĞƐƚͲĞůůĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞĐĞůůĞƐĚĞƐǀĞƌďĞƐƌĠŐƵůŝĞƌƐ͍








/s͘WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƌĂůĞ

ϭ͘sŽƵƐĂůůĞǌƌĞĐĞǀŽŝƌƵŶƚĂďůĞĂƵƋƵŝĐŽŶƚŝĞŶƚĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŝŶĐŽŵƉůĞƚƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞǀŽƐ
ĂŵŝƐ͘WŽƐĞǌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐăǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶ;ĞͿƉŽƵƌĐŽŵƉůĠƚĞƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƋƵŝŵĂŶƋƵĞŶƚ͘hƚŝůŝƐĞǌĚĞƐǀĞƌďĞƐĂƵĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ͕
ĐŽŵŵĞĚĂŶƐů͛ĞǆĞŵƉůĞ͘

ǆĞŵƉůĞ͗
YƵĂŶĚĞƐƚͲĐĞƋƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞƉĂƌƚŝƌĂĞŶǀĂĐĂŶĐĞƐ͍→ Il parra en juillet.
KƶĞƐƚͲĐĞƋƵĞ^ĂďƌŝŶĂŝƌĂ͍їůůĞŝƌĂĂƵĂŶĂĚĂ͘
ŽŵďŝĞŶĚĞƚĞŵƉƐ/ƐĂďĞůůĞĞƚŵŵĂŶƵĞůǇƌĞƐƚĞƌŽŶƚ͍ї/ůƐǇƌĞƐƚĞƌŽŶƚƵŶĞĚŝǌĂŝŶĞĚĞũŽƵƌƐ
YƵĞůůĞǀŝůůĞDĂƚŚŝůĚĞǀŝƐŝƚĞƌĂ͍їůůĞǀŝƐŝƚĞƌĂĂŶŶĞƐ
YƵ͛ĞƐƚͲĐĞƋƵĞ'ƵŝůůĂƵŵĞǇĨĞƌĂ͍→ Il mangera des spaghes, Il fera des promenades.


Ϯ͘ZĂĐŽŶƚĞǌăǀŽƚƌĞǀŽŝƐŝŶ;ĞͿǀŽƐƉƌŽũĞƚƐƉŽƵƌǀŽƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐ͘hƚŝůŝƐĞǌůĞĨƵƚƵƌƐŝŵƉůĞ͘


s͘ŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐĠĐƌŝƚƐ

ϭ͘KďƐĞƌǀĞǌůĂƉĂŐĞĚƵƐŝƚĞǁǁǁ͘ƌŽƵƚĂƌĚ͘ĐŽŵĞƚůŝƐĞǌů͛ĂƌƚŝĐůĞƐƵƌũĂĐĐŝŽ͘




Ϯ͘ƋƵĞůŵŽŵĞŶƚƐĞƐŝƚƵĞůĞƚĞǆƚĞ͍:ƵƐƚŝĨŝĞǌ͘
;ͿĂǀĂŶƚůĞĚĠƉĂƌƚ

;ͿƉĞŶĚĂŶƚůĞǀŽǇĂŐĞ

;Ϳăů͛ĂƌƌŝǀĠĞ

ϯ͘/ŶĚŝƋƵĞǌĚĂŶƐƋƵĞůƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞŽŶƚƌŽƵǀĞůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘

ͻ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŽƵƌĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝůůĞĞƚƐĞƐĂůĞŶƚŽƵƌƐ
ͻ ůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞĐŽƌƐĞ
ͻ ĂƉĞƌĕƵĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ
ͻ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂŶĂƚƵƌĞůŽĐĂůĞ
ͻ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚĞƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ

ϰ͘ŽŵƉĂƌĞǌůĞƐĚĞƵǆƚĞǆƚĞƐ͘ŶƋƵŽŝƐŽŶƚͲŝůƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͍ŶƋƵŽŝƐŽŶƚͲŝůƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͍

ϱ͘WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐƋƵĞůĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐƚƌĂǀĂŝůůĠƐĞǆƉƌŝŵĞŶƚůĞƵƌŽƉŝŶŝŽŶƐƵƌ>ĂŽƌƐĞ͍^ŝŽƵŝ͕ůĞƵƌĂǀŝƐĞƐƚƉůƵƚƀƚƉŽƐŝƚŝĨŽƵ
ŶĠŐĂƚŝĨ͍dƌŽƵǀĞǌƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐͬĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚĂŶƐůĞƚĞǆƚĞƉŽƵƌũƵƐƚŝĨŝĞƌǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘



s/͘ƀƚĠůĞǆŝƋƵĞĞƚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽƌĂůĞ

ϭ͘ŽŵƉůĠƚĞǌůĂŐƌŝůůĞĞŶǀŽƵƐĂŝĚĂŶƚĚĞƐĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͘


ϭͿŶĚƌŽŝƚƉůĂƚĞƚďĂƐ͕ĚĞƐƚŝŶĠăůĂďĂŝŐŶĂĚĞ
ϮͿĐƚŝŽŶĚĞƐĞďĂŝŐŶĞƌ
ϯͿĐƚŝǀŝƚĠĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚĞŶƵŶĞƉƌŽŵĞŶĂĚĞĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞƋƵĞůΖŽŶĨĂŝƚăƉŝĞĚ͕ăďŝĐǇĐůĞƚƚĞ͕ăĐŚĞǀĂů͕ăƐŬŝƐ
ϰͿĐƚŝŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͕ĚĞǀŝƐŝƚĞƌƵŶƐŝƚĞƉŽƵƌƐŽŶƉůĂŝƐŝƌ
ϱͿdĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂĨůŽƌĞĞƚĚĞůĂĨĂƵŶĞ
ϲͿsĂƐƚĞĠƚĞŶĚƵĞĚ͛ĞĂƵƐĂůĠĞƋƵŝĐŽƵǀƌĞƵŶĞŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚƵŐůŽďĞ

ϭ
Ϯ

ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
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Ϯ͘ĠĐƌŝǀĞǌƵŶŽƵĚĞƵǆĞŶĚƌŽŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆĚ͛ƵŶĞǀŝůůĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĚĠũăǀŝƐŝƚĠƐ͘ŝƚĞƐƉŽƵƌƋƵŽŝǀŽƵƐůĞƐĂŝŵĞǌ͘


s//͘>ĞŐĞŶƌĞŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞĚĞǀŽǇĂŐĞ

ϭ͘ WĂƌ ŐƌŽƵƉĞƐ͕ ĐŽŵƉůĠƚĞǌ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ĚƵ ŐĞŶƌĞ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ ĚĞ
ǀŽǇĂŐĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌůƵƐ͘


YƵĞůƋƵΖƵŶĂǀĞĐƵŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƐƵƌůĂǀŝůůĞŽƵůĞƉĂǇƐƐƵƌůĞƋƵĞůŝůĠĐƌŝƚ͘/ů
ƉĞƵƚƐΖĂŐŝƌ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕Ě͛ƵŶũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞŽƵĚ͛ƵŶǀŽǇĂŐĞƵƌƋƵŝĐŽŶŶĂŠƚďŝĞŶůΖĞŶĚƌŽŝƚ͘
ƵƚĞƵƌ


ĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƋƵŝĂƵŶŝŶƚĠƌġƚ ƉŽƵƌǀŽǇĂŐĞƌŽƵƉŽƵƌĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌƐĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƐƵƌ
ƵŶ ĞŶĚƌŽŝƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘ /ů ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƋƵĞůƋƵΖƵŶ ƋƵŝ Ă ƵŶ ǀŽǇĂŐĞ ĚĠũă ƉƌĠǀƵ͕ ƋƵŝ ĚĞǀƌĂ
>ΖŝŵĂŐĞƋƵĞůΖĂƵƚĞƵƌ
ĐŚŽŝƐŝƌ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ă ǀŝƐŝƚĞƌ Ğƚ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ă ĨĂŝƌĞ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞ ǀŽǇĂŐĞ͘ KƵ ŝů ƉŽƵƌƌĂŝƚ ĂƵƐƐŝ
ĂĚĞƐŽŶĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ
ƐΖĂŐŝƌĚĞƋƵĞůƋƵΖƵŶƋƵŝǀĞƵƚǀŽǇĂŐĞƌ͕ŵĂŝƐƋƵŝŶĞƐĂŝƚƉĂƐŽƶ͕ĞƚƋƵŝǀĂ͕ĚŽŶĐ͕ƐĞďĂƐĞƌ
ƐƵƌůĞƐƚĞǆƚĞƐƉŽƵƌĐŚŽŝƐŝƌƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘

dŚğŵĞ






KƶůĞƚĞǆƚĞƐĞƌĂ

ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ

ƉƵďůŝĠ

WƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŐĠŶĠƌĂůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǀŝůůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂǇƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐĞƚĚŽŶŶĞƌƋƵĞůƋƵĞƐƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚ͛ĞǆĐƵƌƐŝŽŶƐ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚůĞ
KďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĂƵƚĞƵƌ
ůĞĐƚĞƵƌăǀŝƐŝƚĞƌĐĞƚƚĞƌĠŐŝŽŶ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŝůƐĞƌƚĂƵƐƐŝƉŽƵƌƋƵĞůĞĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ ƐŽŝƚ ĞŶ
ĚƵƚĞǆƚĞ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĞƚƐĂĐŚĞŽƶĂůůĞƌŽƵƋƵŽŝĨĂŝƌĞ
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůǀŽǇĂŐĞ͘
ŽŵŵĞŶƚůĞƚĞǆƚĞ

ĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠ




YƵĞůƐƐŽŶƚůĞƐƚĞŵƉƐ 
ǀĞƌďĂƵǆůĞƐƉůƵƐ

ĨƌĠƋƵĞŶƚƐ


ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ
/ůƵƚŝůŝƐĞďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŶŽŵƐĞƚĚ͛ĂĚũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌĞǆĂůƚĞƌůĂǀŝůůĞ͘
ƵƚŝůŝƐĞůĞůĞǆŝƋƵĞ
ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ

ĞǆƉƌŝŵĞƐŽŶŽƉŝŶŝŽŶ 

ŽŵŵĞŶƚů͛ĂƵƚĞƵƌ

ƉĂƌůĞĂǀĞĐůĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞ



Ϯ͘ŽŵƉĂƌĞǌǀŽƚƌĞƚĂďůĞĂƵĂǀĞĐĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŐƌŽƵƉĞĞƚǀĠƌŝĨŝĞǌǀŽƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͘



s///͘ĐƚŝŽŶůĂŶŐĂŐŝğƌĞ

ϭ͘ƐƚͲĐĞƋƵĞǀŽƵƐƵƚŝůŝƐĞǌĐĞƐƚǇƉĞƐĚĞƚĞǆƚĞĂǀĂŶƚĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͍ŽŵŵĞŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĞǌͲǀŽƵƐ͍

Ϯ͘/ůǇĂƵŶƉƌŽǀĞƌďĞĐŚŝŶŽŝƐƋƵŝĚŝƚ͗ͨ>ĞǀƌĂŝǀŽǇĂŐĞƵƌŶĞƐĂŝƚƉĂƐŽƶŝůǀĂͩ͘ƚĞƐͲǀŽƵƐĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐĐĞƚƚĞƉŚƌĂƐĞ͍:ƵƐƚŝĨŝĞǌ
ǀŽƚƌĞƌĠƉŽŶƐĞ͘

ϯ͘YƵĞůůĞƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞƐͲǀŽƵƐĂǀĂŶƚĚĞǀŽǇĂŐĞƌ͍


/y͘ĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ

ϭ͘
EŽƚƌĞ ĐůĂƐƐĞ ĞƐƚ ĐŚĂƌŐĠĞ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ ůĂ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ĠĚŝƚŝŽŶ ĚƵ ŵĂŐĂǌŝŶĞ EŽƵǀĞůůĞƐ &ƌŽŶƚŝğƌĞƐ͘ ŚĂƋƵĞ ĠůğǀĞ ĚŽŝƚ ĐŚŽŝƐŝƌ ƵŶ
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