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RESUMO 

 

 

O presente trabalho insere-se na Linha de Pesquisa História, política e contato 

linguístico, do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, do Instituto de Letras 

da Universidade Federal Fluminense. Nesta pesquisa, a francofonia, no sentido 

sociolinguístico, corresponde ao conjunto de povos que têm em comum o uso parcial ou 

integral da língua francesa em diferentes ambientes comunicativos. Assim, a francofonia 

reúne diversas culturas e variedades linguísticas relacionadas à língua francesa, visto que ela é 

utilizada por diferentes grupos sociais. O objetivo geral desta pesquisa é investigar o lugar da 

francofonia na formação de professores de Francês Língua Estrangeira (FLE) no Rio de 

Janeiro. Especificamente, investigamos em que medida a diversidade cultural e linguística da 

língua francesa se faz presente na formação desses futuros professores de FLE em diferentes 

universidades públicas que oferecem essa especialidade. O referencial teórico baseia-se nos 

estudos desenvolvidos na área de sociolinguística, sobretudo nos estudos que tratam 

dos conceitos de língua e de variação linguística, presentes em Labov (2008), Gadet, 

(2007), Bagno (2007) e Alkmin (2001); nos estudos sobre  representação e atitude linguística 

de Petitjean (2009), nos conceitos sobre política e planejamento linguísticos desenvolvidos 

por Calvet (2007), Savedra e Lagares, (2012) e, finalmente, nos estudos 

sobre francofonia desenvolvidos por  Calvet (2007), Leclerc (2012), Wolton (2006), Deniau 

(2001) e Pereira (2006).  A metodologia de investigação adotada é de base qualitativa, 

utilizando questionários, entrevistas e análise documental como instrumentos de pesquisa. Os 

resultados apontam que o estudo da cultura francesa possui ênfase nas formações de 

professores de FLE investigadas, e que a variedade linguística parisiense é a mais prestigiada 

nesse contexto. 

 

Palavras-chave: Variação linguística; francofonia; formação de professores de FLE.  

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This work is part of the research line History, Politics and Language Contact in  

language studies postgraduate program from Universidade Federal Fluminense’s Institute of 

Letters. In this research, the francophonie, in the sociolinguistic sense, corresponds to the 

collection of people who have in common the partial or total usage of the French language in 

many different communicative environments. Thus, the francophonie brings together many 

cultures and linguistic varieties related to the French language as it is used by different social 

groups. The aim of this work is to investigate where francophonie is situated in the French as 

a foreign language (FFL) teacher training process in Rio de Janeiro. We investigate how the 

cultural and linguistic diversity of French language is present in the training of these future 

FFL teachers in different public universities which offer this specialty. The theoretical 

framework is based on the studies developed in sociolinguistics, especially about concepts of 

language and linguistic variation in the studies of Labov (2008), Gadet (2007), Bagno (2007) 

and Alkmin (2001); in the works of Petitjean (2009) about representation and linguistic 

attitude; in the concepts of planning and language policy developed by Calvet (2007), Savedra 

and Lagares (2012); and, finally, in the studies about francophonie by Calvet (2007), Leclerc 

(2012), Wolton (2006), Deniau (2001) and Pereira (2006). This work uses a qualitative 

approach through questionnaires, interviews and documentary analysis as instruments of 

research. The results show that the study of French culture is focused on FFL teacher training 

process which were investigated, and also that the Parisian linguistic variety is the most 

prestigious in this context. 

 

Keywords: linguistic variation; francophonie; FFL teacher training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partindo do ponto de vista da sociolinguística, que considera a língua como um fato 

social de estreito vínculo com suas comunidades de fala, podemos dizer que o ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira implica a abordagem de aspectos sociais, históricos e 

culturais de um ou vários grupos sociais que a utilizam. Tendo em vista que uma língua pode 

ser utilizada por mais de um grupo de falantes, é relevante o fato que ela possua traços socio-

histórico-culturais de tais grupos. Consequentemente, o processo de ensino-aprendizagem de 

uma língua poderia proporcionar o contato entre seus aprendizes e esses referidos traços. 

No caso do ensino da língua francesa como língua estrangeira, em contexto brasileiro, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro, pressupomos que, entre os diversos aspectos 

culturais relacionados à ela (variedades linguísticas, músicas, literaturas, história, costumes), 

aqueles associados à França ocupariam um lugar central no ensino desse idioma. Essa 

situação poderia ser uma das consequências das representações positivas que a língua e a 

cultura francesa possuem no Rio de Janeiro, representações estas que foram construídas ao 

longo da história, resultando em avaliações como “língua chique”, “língua bonita” (COSTA, 

2011; PEREIRA, 2006). 

O escritor Silviano Santiago, que possui trabalhos na área de literatura francesa e 

brasileira, destaca em um estudo sobre a presença da língua e da literatura francesa no Brasil a 

história da longa relação cultural entre o Brasil e a França, desde o período das grandes 

navegações até os principais movimentos artísticos e literários dos séculos XIX e XX. Ele 

salienta o papel da língua francesa nessa relação: 

  

O relacionamento afetuoso entre brasileiros e franceses se iniciou – de maneira 

apenas virtual, como diríamos hoje – na sala patriarcal e se estendeu por décadas a 

fio de aprendizado e de leituras nos bancos escolares. Língua e literatura francesa 

estão na base da formação moral e intelectual de brasileiros privilegiados, e se 

perpetuam em carreiras profissionais de maior ou de menor prestígio cultural, sócio-

político e financeiro. (SANTIAGO, 2009, p. 17) 

  

Cumpre ressaltar que essas relações culturais foram fomentadas também pela política 

linguística da França para a promoção da língua e da cultura francesa no exterior. Calvet 

(2007), afirma que a ação de promoção cultural e linguística da França começou com a 

Revolução, por meio das congregações religiosas francesas em terras estrangeiras. 

Posteriormente, foram criadas organizações como a Aliança Francesa (1883) e a Direção 

Geral das Relações Culturais e das Obras Francesas no Exterior (1945). Esta última se ocupa 
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do ensino da língua francesa no estrangeiro e dos cargos de adidos culturais. Estas ações são 

alguns exemplos de uma política cultural externa que se revela, antes de tudo, como uma 

política de difusão da língua francesa (CALVET, 2007, p. 132) e de preocupação com a 

perpetuação e manutenção do status da língua e da cultura francesa no mundo. 

Quando falamos em língua francesa, convém lembrar que se trata de uma língua falada 

em países dos quatro cantos do mundo e adquirida em diferentes contextos de apropriação. 

Assim, ela pode ser língua materna quando é a primeira língua de socialização de uma 

criança, conforme ocorre com a maior parte dos franceses, quebequenses, suíços-romanos, 

belgas da região da Valônia e alguns africanos. A língua francesa pode ser também uma 

segunda língua quando é adquirida após a língua materna em contextos bi ou plurilíngues, 

possuindo papel privilegiado na comunidade onde é usada, como ocorre em vários países 

africanos. Ou ainda, ela pode ser uma língua estrangeira, quando é objeto de ensino e 

aprendizagem em contexto onde não seja língua materna, como ocorre em diversos países no 

mundo, inclusive no Brasil (CUQ; GRUCA, 2005, p. 90-97).  

Do ponto de vista político, ela possui status de língua oficial ou cooficial em 57 

estados, divididos em 29 países (LECLERC, 20014). 

Considerando esse panorama de uso da língua francesa, podemos observar que essa 

língua não está relacionada somente à França, mas a diversos países onde ela é utilizada, e, 

portanto, veicula e expressa diversas culturas. 

Levando em conta essa heterogeneidade da língua francesa, procuraremos, neste 

trabalho, investigar o lugar que a diversidade linguística e cultural dos países francófonos 

ocupa na formação de professores de francês como língua estrangeira no estado do Rio de 

Janeiro. 

Para realizar a pesquisa ora proposta, passaremos por discussões sobre língua, 

variação, representação e política linguística, relacionando essas questões com a formação de 

professores de Francês Língua Estrangeira, doravante FLE.  

 

1.1 Delimitação do tema 

 

O tema dessa pesquisa é o papel da francofonia como uma maneira de tratar a 

diversidade linguística e cultural da língua francesa e suas representações, em contexto de 

ensino-aprendizagem do francês. Como delimitação, observamos o lugar da diversidade 

cultural e linguística em cursos de formação de professores de FLE em diferentes 

universidades no estado do Rio de Janeiro. 
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1.2 Situação-problema e justificativa  

 

A escolha deste tema surgiu de nossa prática como professora de FLE aliada à 

observação de discursos sobre a francofonia e a diversidade cultural, e do contato com 

francófonos tanto em meio acadêmico, quanto não acadêmico. 

Durante nossa formação universitária, o primeiro contato com a ideia de francofonia 

ocorreu por meio da leitura de obras literárias quebequenses e antilhanas em francês, 

envolvendo também o estudo da história da formação desses espaços francófonos e da cultura 

das pessoas que nascem e vivem nessas regiões, proporcionando, assim, a aproximação com a 

ideia de diversidade cultural e linguística nesses contextos. É importante lembrar que os 

cursos de licenciatura e bacharelado em Português/Francês da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) são os únicos do estado do Rio de Janeiro que têm em sua grade curricular 

as disciplinas Literaturas Francófonas I e II. Estas disciplinas englobam estudos de literaturas 

canadense, antilhana, magrebina e belga, indo, então, além dos estudos da literatura francesa. 

Portanto, a UFF é pioneira na implementação de literaturas francófonas na graduação e, além 

disso, possui os cursos de Lato e Stricto Sensu em Literaturas Francófonas. 

Das experiências extra-acadêmicas, sublinhamos nossa participação em encontro de 

cunho político visando à defesa do francês a nível mundial, o Fórum Mundial da Língua 

Francesa, promovido pela Organização Internacional da Francofonia (OIF), ocorrido no 

Quebec em 2012. Nesse encontro, observamos a importância da francofonia como prática 

política, linguística e cultural que pode ser estendida ao ensino de FLE.  

Na prática em sala de aula, observamos que, embora a grande maioria dos materiais 

didáticos produzidos para o ensino de FLE tenha espaços reservados à abordagens 

interculturais, na realidade esses materiais privilegiam a apresentação da cultura francesa, 

assim como a variedade linguística parisiense, em detrimento das demais variedades do 

francês.  

Na medida em que a diversidade cultural é tratada superficialmente em sala de aula de 

língua estrangeira, doravante LE, corre-se o risco de estabelecer uma comunicação também 

superficial com a cultura do outro. Compartilhamos a opinião de Figueiredo e Glenadel 

(2006) segundo a qual “aprender uma língua estrangeira é, pois, ter acesso a um mundo 

cultural que se exprime naquela língua. [...] Aprender uma língua estrangeira é conhecer o 

Outro para poder melhor compreendê-lo e respeitá-lo [...]”. Parafraseando as referidas 

autoras, pode-se ensinar uma LE de maneira descolonizada, sem subserviência, sem se tornar 

subalterno. 
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Assim, esta pesquisa se justifica por sua pretensão em colaborar com a reflexão sobre 

a formação do professor de FLE, por propor uma cooperação com o reconhecimento das 

variedades da língua francesa no seu ensino e por contribuir para a desmistificação do falante 

ideal, relacionado com o falar da França, principalmente o de Paris, veiculado geralmente 

pelos manuais de FLE, e que pode favorecer o sentimento de insegurança linguística tanto do 

aprendiz quanto do professor. 

O objeto de estudo tem como problema central a questão da construção das 

representações acerca da língua francesa no contexto de formação de professores de FLE. 

Assim, questionamos se a ausência de abordagens relacionadas à diversidade linguística e 

cultural durante a formação de professores de FLE poderia contribuir para o reforço da ideia 

de homogeneidade acerca da língua francesa. Qual o lugar dos estudos de língua e literaturas 

francófonas na grade curricular das formações dos futuros professores? Quais são as 

representações valorativas dos futuros professores de FLE sobre as variedades da língua? 

 

1.3 Objetivos  

 

Diante do quadro descrito, o objetivo geral desta pesquisa é investigar o lugar da 

francofonia na formação de futuros professores de FLE no Rio de Janeiro. Ou mais 

especificamente, analisar em que medida a diversidade cultural e linguística dos países 

francófonos se faz presente na formação dos graduandos das licenciaturas em Letras, com 

habilitação em Português/Francês, da Universidade Federal Fluminense, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Pretende-se nesta pesquisa: a) fazer o levantamento das representações linguísticas e 

percepções dos licenciandos em Letras Português/Francês em relação às variedades fonético-

fonológicas do francês; b) mapear as variedades mais e menos apreciadas por eles, a fim de 

investigar aquelas que poderão ser promovidas por esses professores em suas práticas 

docentes; e c) refletir sobre a importância da abordagem das variedades da língua na formação 

de professores de FLE.  
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentaremos as teorias que fundamentam esta pesquisa, 

desenvolvida no âmbito dos estudos sociolinguísticos. Para dar conta do tema proposto, 

abordaremos os conceitos de língua, de variação linguística, de representação e atitude 

linguísticas e, finalmente, de francofonia. 

 

2.1. Conceito de língua 

 

Adotamos nesta pesquisa o conceito de língua proveniente da abordagem 

sociolinguística, cujos estudos relacionam linguagem e sociedade. Deste ponto de vista, essas 

duas entidades estão interligadas de maneira indissociável, sendo, portanto, inviável realizar 

uma investigação acerca do ensino de uma língua estrangeira sem levar em conta a relação 

dessa língua com seus falantes. 

Na história dos estudos linguísticos, a relação entre linguagem e sociedade nem 

sempre teve espaço, apesar de ser facilmente observável e reconhecida. Na primeira metade 

do século XX, a corrente estruturalista predominava nas pesquisas linguísticas, focando seus 

estudos no sistema interno da língua, sem relacioná-lo com questões sociais. Mesmo que 

alguns pesquisadores tenham realizado trabalhos relacionando língua e sociedade, é somente 

após a segunda metade deste mesmo século que os estudos sociolinguísticos ganhariam mais 

notoriedade, através das pesquisas de Labov sobre variação e mudança linguística. 

Calvet (2002) evoca os pesquisadores Meillet, Bernstein, Bright e Labov para 

evidenciar como a concepção social da língua conquistou seu espaço nas pesquisas 

linguísticas. Segundo ele, essa noção de língua é aprofundada, em um primeiro momento, nos 

estudos do linguista francês Meillet, que insiste na concepção de língua como um fato social, 

influenciado pelo sociólogo Émile Durkheim, e, portanto se afastando da corrente 

saussuriana, que privilegia o estudo da língua fora de seu contexto social.  

Em seguida, Bernstein, especialista inglês em sociologia da educação, também 

fortemente marcado por Durkheim, desempenhou um papel importante para a concepção 

social da língua, por ser o primeiro a relacionar as produções linguísticas reais com a situação 

sociológica dos falantes, chegando à conclusão de que a estrutura social influencia no 

comportamento linguístico (CALVET, 2002, p.17-20).  

Segundo Calvet (2002), foi William Bright quem organizou o evento que marcaria o 

nascimento da sociolinguística: uma conferência, em maio de 1964, que contou com a 
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participação de 25 pesquisadores, cujas intervenções recaíam sobre diferentes temas, tais 

como, a etnologia da variação linguística, o planejamento linguístico, as línguas veiculares 

etc. Além disso, ele ainda se encarregou de sintetizar e publicar os diversos estudos 

sociolinguísticos apresentados naquela ocasião.  

No entanto, a concepção social da língua ganharia mais espaço somente após as 

publicações de pesquisas sobre variação e mudança linguística, realizadas em comunidades 

estadunidenses pelo linguista Willian Labov, que ficou conhecido como o fundador da 

sociolinguística variacionista. Em seu trabalho, a língua é pensada como um sistema em 

frequente mutação e essencialmente comprometido com a estrutura social onde é inserido 

(CALVET, 2002, p. 22-25). 

Labov contribuiu com a linguística contemporânea através de sua metodologia de 

coleta e análise de dados empíricos e de suas inovações teóricas, que originaram um novo 

campo de pesquisa e reflexão sobre as relações entre estrutura linguística e estrutura social. 

Em seu livro Padrões sociolinguísticos, ele defende o estudo da heterogeneidade inerente à 

fala e propõe soluções para problemas na investigação da língua cotidiana. Seus novos 

métodos de trabalho são baseados em pesquisas de campo, pois, segundo ele, uma teoria da 

linguagem não pode separar da análise da língua seu contexto social. Para exemplificar a 

validade de uma pesquisa dentro dessa nova ótica, ele apresenta dados de um estudo sobre o 

Black English Vernacular (BEV), no qual comprova que as propriedades da língua variam de 

acordo com o meio social em que os falantes estão inseridos (LABOV, 2008). 

Em suma, esses pesquisadores contribuíram para a difusão de uma abordagem social 

dos estudos linguísticos em que a língua é vista de um ponto de vista diferente daquele que a 

considera como um produto, um sistema rígido. Ao contrário, “a língua, na concepção dos 

sociolinguistas, é intrinsecamente heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em 

desconstrução e em reconstrução” (BAGNO, 2007, p. 36). 

Esse conceito de língua remete às noções de variação e mudança linguística. Françoise 

Gadet (2007, p. 13) afirma que a variação é inerente a toda língua, pois os locutores a utilizam 

de formas diversificadas. Calvet (1993) afirma, igualmente, que toda língua comporta 

obrigatoriamente diversificações da parte de seus locutores. 

Assim, ao considerar que a língua é heterogênea e variável, admite-se que ela pode ser 

falada de diferentes maneiras, na medida em que fatores extralinguísticos, como origem 

geográfica, idade, status socioeconômico, grau de escolarização, entre outros, interferem 

nesse processo. Um exemplo claro, no contexto dos países francófonos, é a variação 

fonológica do R na palavra rat, que pode ser pronunciada de diferentes maneiras: os falantes 
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africanos tendem a pronunciar o R vibrante alveolar vozeado, mais conhecido como R roulé 

[r], enquanto os falantes franceses tendem a pronunciar o R fricativo uvular vozeado [ʁ] 

(THIBAULT, 2014). Já a mudança linguística é observável de uma perspectiva histórica, 

como no caso da nasalização das vogais no francês antigo, em que diante de um -n a vogal 

precedente era comumente nasalizada, assim, a palavra bon se pronunciava [bɔn] a princípio, 

passando posteriormente, no século XII para [bɔ n], e finalmente, a partir do século XVI 

passou a [bɔ ], sendo o -n final suprimido da pronúncia (ABC de la langue française, 2014). 

Outro aspecto importante na relação entre linguagem e sociedade é que ideologias e 

representações sobre as línguas e suas variedades são construídas e veiculadas dentro das 

sociedades. No entanto, esse processo nem sempre é tranquilo, na medida em que valores 

positivos ou negativos podem ser atribuídos aos diferentes modos de falar de uma língua, 

resultando normalmente no enaltecimento de um desses modos de falar e no desprestígio dos 

outros.  

Esses julgamentos, valores que os falantes atribuem às línguas ou às variedades 

linguísticas, estão relacionados a questões sociais.  Historicamente, as variedades linguísticas 

mais valorizadas estão ligadas às classes sociais dominantes (ALKMIN, 2001). As relações de 

poder existentes dentro de uma sociedade são manifestadas através da linguagem, como, por 

exemplo, quando ocorre a imposição de uma cultura detentora de poder, ou a eleição de uma 

variedade linguística como norma-padrão. 

Enfim, com base nessas considerações, pensamos a língua num sentido mais amplo 

daquele que a define como um produto e privilegia seus aspectos formais e estruturais, que, 

no nosso entendimento, é apenas uma parte desse fenômeno linguístico. Na nossa concepção, 

a língua é de fato heterogênea, variável, veiculadora de culturas, ideias, ideologias, e revela 

relações de poder entre os grupos sociais que a utilizam. No caso do ensino de línguas 

estrangeiras, esse conceito de língua é promovido no Quadro Comum Europeu de Referências 

para as Línguas (QCERL), por meio dos parâmetros de competências a serem alcançadas 

pelos aprendizes.  

 

2.2. Variação linguística 

 

Conforme discutido anteriormente, do ponto de vista sociolinguístico, língua e 

sociedade estão intrinsecamente relacionadas, sendo imprescindível para o pesquisador 

sociolinguista estudar o contexto social onde a língua investigada é falada. Este contexto 

social pode ser chamado de comunidade linguística. A noção de comunidade linguística, 
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também conhecida como comunidade de fala, remete a “um conjunto de pessoas que 

interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos 

linguísticos” (ALKMIN, 2001, p. 31).  

Então, ao iniciar uma pesquisa em uma comunidade linguística, é possível perceber 

que a língua falada naquele contexto não é homogênea, ao contrário, ela apresenta 

diversidade, variação, que é fruto do caráter heterogêneo da língua e da sociedade. 

Por isso, Bagno (2007, p. 38) afirma que “o objetivo central da Sociolinguística, como 

disciplina científica, é precisamente relacionar a heterogeneidade linguística com a 

heterogeneidade social”. Esta afirmação conduz à uma noção fundamental dos estudos 

sociolinguísticos, a noção de heterogeneidade, que caracteriza tanto a língua quanto a 

sociedade.  

Ao pensarmos nas sociedades onde a língua francesa é falada, como por exemplo, na 

França e no Canadá, poderemos identificar facilmente que, de uma região a outra, há uma 

grande diversidade social, que engloba aspectos como etnia, cultura, hábitos, história etc. 

Diante de tal diversidade social, seria contraditório pensar a língua francesa falada nesses 

contextos como uma língua homogênea. Se nos deslocarmos da cidade de Quebec para a de 

Paris, ou vice-versa, perceberemos imediatamente diferenças no modo de falar das pessoas. 

No plano fonológico, por exemplo, é notável no Quebec, em comparação com o falar de Paris, 

a transformação das consoantes oclusivas [d] e [t], diante das vogais [i] e [y] ou das 

semivogais [j] e [ɥ], em consoantes africadas [dz] e [ts], respectivamente. Como nos 

exemplos das palavras tituber, que é pronunciada [tsitsybe], tuile fica [tsɥil] e déduire fica 

[dedzɥir] (THIBAULT, 2014). 

Podemos observar, então, que língua e sociedade estão longe de serem homogêneas. 

Pensar que a língua possui essa realidade heterogênea é admitir que ela apresenta variação, o 

que na sociolinguística chamamos de variação linguística. 

A variação linguística é perceptível dentro de uma comunidade linguística, onde 

diferentes modos de falar coabitam, sendo a língua, então, representada por um conjunto de 

diferentes modos de falar (ALKMIN, 2001), ou “um feixe de variedades” (BAGNO, 2007, p. 

47). 

A natureza da variação linguística pode ser geográfica, conhecida como variação 

diatópica, ou social, chamada de variação diastrática. No plano geográfico, observamos 

diferentes falares entre falantes oriundos de regiões distintas, como vimos nos exemplos 

acima. No plano social, as variações podem ser relacionadas a fatores como classe social, 

idade, sexo e situação ou contexto social. Com relação a este último, podemos citar o caso do 
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falante que varia sua fala de acordo com a situação em que se ele encontra, podendo optar 

pelo uso de um registro mais monitorado
1
 se estiver em uma entrevista de emprego, ou um 

registro menos monitorado, quando está no bar com os amigos. 

 

Variedade Linguística  

 

Partindo destas noções de variação e heterogeneidade, chegamos ao conceito de 

variedade linguística, que também é fundamental na Sociolinguística e é de grande 

importância para esta pesquisa. Em Alkmin (2001) e Bagno (2007) a variedade linguística é 

definida como cada um dos diferentes modos de falar uma língua. 

Cada variedade linguística possui suas particularidades, e é “plenamente funcional” 

(BAGNO, 2007, p. 48), ou seja, fornece aos falantes todos os mecanismos necessários para 

que eles interajam em sua comunidade.   

Considerando esses conceitos, podemos, então, dizer que a língua francesa usada na 

nas comunidades de fala francófonas, situadas em diferentes países, não é homogênea, 

possuindo diversos modos de falar empregados por seus falantes. Portanto, podemos pensar 

na variedade linguística do Canadá, da França, do Senegal, da Martinica etc. Variedades que 

são delimitadas com base no lugar de origem dos falantes, de natureza geográfica, e que serão 

abordadas neste trabalho. 

A coabitação de diferentes variedades linguísticas dentro de uma comunidade de fala 

nem sempre é tranquila, visto que valores positivos ou negativos são atribuídos a elas de 

acordo com a organização dos grupos sociais. Assim, dentro de uma comunidade podem 

existir variedades mais prestigiadas, consideradas superiores, ao passo que outras podem ser 

menos prestigiadas, vistas como inferiores. Esses valores atribuídos às variedades originaram 

a chamada variedade padrão, que é a variedade mais prestigiada dentro de uma comunidade 

(ALKMIN, 2001, p. 39-40).  

É válido mencionar que tais valores são construídos ao longo da história e podem 

mudar com o passar do tempo, de modo que, uma variedade desprestigiada hoje pode ser 

prestigiada futuramente, e vice versa, como no caso da Grécia, onde o grego demótico, 

anteriormente desprestigiado, passou a ser a língua oficial deste país posteriormente 

(CALVET, 2002, p. 50). Esse fenômeno é típico das situações de diglossia, em que duas 

línguas ou variedades linguísticas coexistem dentro de uma mesma comunidade, sendo uma 

                                                           
1
 Segundo Bagno (2007, p. 45), é mais adequado usar os termos “registro mais monitorado” e “registro menos 

monitorado” do que os termos formal, informal, coloquial, por serem vagos.  
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“variedade baixa” e a outra “variedade alta”. A “variedade alta” goza de prestigio social, é 

usada na igreja, nos discursos, na universidade, enquanto a “variedade baixa” é usada no meio 

familiar (FERGUSON, 1972 apud CALVET, 2002, p. 50). Assim, na história da língua 

francesa, no espaço que hoje compreende a França, diferentes dialetos coabitavam, porém o 

modo de falar empregado pelos grandes escritores, como Rabelais, em Paris, originado de 

uma tradição escrita, conhecido como o “bon français”, foi o escolhido para representar a 

nação (GUISAN, 2011).  

Alkmin (2001, p. 41) chama de “avaliação social das variedades linguísticas” esses 

valores e julgamentos atribuídos aos diferentes falares dentro de uma comunidade. Esta autora 

considera que afirmações do tipo “língua simples” ou “língua inferior” não possuem qualquer 

fundamento científico. O que ocorre é que cada língua se adéqua à comunidade que a utiliza. 

Dessa forma, uma comunidade que não possua contato frequente com internet, não teria 

necessidade de vasto vocabulário sobre o assunto, no entanto, isso não significa que sua 

língua seja mais pobre. Do mesmo modo, uma variedade ou língua que possua vocabulários 

que possibilitem a descrição mais detalhada de técnicas de guerra e armas de fogo não seria 

uma língua ou variedade mais rica; o que ocorre é que ela se adapta à necessidade da 

comunidade que a utiliza. Em suma, os interesses das comunidades podem variar e as línguas 

e/ou variedades vão se adaptando a elas. 

As avaliações desse tipo podem desencadear a valorização de uma variedade 

linguística em detrimento das outras, revelando a dificuldade de as pessoas aceitarem as 

diferenças, o que resulta em preconceitos sociais e linguísticos. Com relação à língua 

francesa, por exemplo, aventamos a hipótese da variedade de Paris ser a mais prestigiada 

entre estudantes e professores de FLE no Rio de Janeiro, visto que é essa variedade que 

predomina nos materiais didáticos para ensino dessa língua, sobretudo nas atividades de 

compreensão oral. Ora, essa situação pode ocasionar a desvalorização das outras variedades 

do francês, como as do Quebec, do Senegal, da Argélia, de outras regiões da França, entre 

outras. 

Acreditamos que a utilização em larga escala dessa variedade se dá em função da 

política linguística francesa para a promoção da língua francesa no mundo. No tópico 

seguinte, apresentaremos a noção de política linguística e sua relação com a formação de 

professores de línguas.  
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2.3. Política linguística  

 

Conforme mencionado anteriormente, a relação entre língua e sociedade pode 

envolver também questões de natureza política. Assim, ao longo da história das organizações 

sociais, sempre houve pessoas que intercederam na língua ou nas situações linguísticas, como 

quando, por exemplo, legislam sobre o uso correto de uma língua, ou interferem sobre a 

forma da língua, ou ainda, impõem uma língua minoritária à maioria (CALVET, 2007). 

No meio científico, as relações entre língua e política são conhecidas como política 

linguística e planejamento linguístico. O termo política linguística remete à “determinação das 

grandes decisões referentes às relações entre línguas e sociedades” e planejamento linguístico 

a “sua implementação” (CALVET, 2007, p. 11). Dessa forma, ao falarmos em política 

linguística, é inevitável falarmos em planejamento linguístico, visto que a política linguística 

é inseparável de sua aplicação. 

Esses termos têm suas origens nos estudos sociolinguísticos da segunda metade do 

século XX que tratam das línguas em contato e que iniciaram com os conceitos de diglossia e 

bilinguismo de Ferguson, em 1959, com a introdução do termo language planning por 

Haugen, em 1959, e com sua retomada por Bright, Labov, Gumperz e Hymes nos anos 1970 e 

1980 nos Estados Unidos. No entanto, esses estudos estavam mais voltados para os aspectos 

internos, estruturais da língua.  

Em 1969, essa teoria foi enriquecida com os estudos de Kloss, que propôs a distinção 

entre planificação do corpus e planificação do status. A planificação do corpus se remete às 

intervenções na forma da língua, como no caso da fixação de uma escrita, das reformas 

ortográficas, da modernização de vocabulários, da luta contra estrangeirismos etc. E a 

planificação do status diz respeito às intervenções nas funções da língua, como, por exemplo, 

a promoção de uma língua ou a retirada de status que ela possuía, ou a administração do status 

e das funções sociais das línguas em contato. Essa distinção é ainda utilizada nos estudos 

atuais por grande parte dos cientistas da área, e se mostra interessante na medida em que 

incrementa a noção de status social entre as línguas em contato. 

Com relação à língua francesa, é possível observar tanto planificação do corpus 

quanto planificação do status na história da política e planejamento linguístico da França, 

visto que ela realizou ações de defesa da língua francesa contra estrangeirismos, assim como 

ações de promoção do status social do francês, através de sua política cultural externa. Um 

exemplo desta última é a defesa da França pelo ensino de duas línguas estrangeiras em toda 



 
 

23 

 

União Europeia, reservando, assim, um espaço para o francês, após o inglês, no contexto de 

ensino de línguas estrangeiras na Europa (CALVET, 2007). 

Nesse sentido, no âmbito da política linguística da França para promoção da língua 

francesa, podemos verificar que, entre os países francófonos, este é o que mais investe na 

formação linguística dos professores de FLE no Brasil. Através de suas representações 

consulares, a França oferece aos professores de FLE bolsas de formação, estágios, formação 

continuada no país e promove parcerias bilaterais. Destacamos, ainda, o papel das editoras 

francesas de livros didáticos para o ensino de FLE que promovem suas publicações através de 

formações. Finalmente, essas ações são respaldadas por uma forte política de divulgação 

cultural (festivais de cinema, música, exposições etc.). Voltaremos a essas questões sobre 

políticas linguísticas mais adiante ao abordarmos as noções de francofonia. 

Essas ações de natureza política, linguística e cultural contribuem para a construção de 

uma representação positiva em relação à cultura e à língua francesa. A seguir, apresentaremos 

os conceitos de representação linguística e sua relação com as variedades linguísticas.   

 

2.4. Representação linguística  

 

Ao discutir a relação entre política e representação linguística, Calvet (2000) ressalta 

que, quando as decisões tomadas in vitro (decisões oriundas de autoridades governamentais) 

estão em consonância com as práticas in vivo (decisões oriundas dos grupos sociais), as ações 

relacionadas à língua tendem a ser bem-sucedidas. Em contrapartida, quando os falantes não 

estão de acordo com as decisões tomadas nas esferas do poder, a tendência é que os objetivos 

não sejam alcançados. Dessa forma, o autor destaca a possibilidade de os planificadores 

linguísticos agirem sobre as representações dos falantes, como uma maneira mais apropriada 

de mudar a prática, em vez de tomarem decisões autoritárias a respeito das línguas em 

determinado contexto. 

A noção de representação linguística é importante tanto nos estudos sobre as decisões 

políticas a respeito das línguas, como na formação de professores de línguas estrangeiras. 

Afinal, ensinar uma língua estrangeira significa também ensinar as diferenças socioculturais 

que podem ser veiculadas nas diferentes variedades de uma língua.  

De maneira geral, as pessoas constroem representações diversas sobre as línguas, 

como quando compartilham a ideia de “língua cantada” sobre o português ouvido por 

estrangeiros, ou “língua chique” sobre o francês, “língua fácil” sobre inglês quando 
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comparada com outras. Estas crenças sobre as línguas, construídas socialmente em 

determinados contextos sócio-históricos constituem as representações linguísticas. 

As pesquisas sobre representações linguísticas tiveram influência dos estudos da teoria 

das representações sociais, que foi desenvolvida pelo psicólogo social Serge Moscovici. Este 

autor retomou a noção de “representações coletivas”, de Emile Durkheim, para realizar 

estudos sobre “o poder das ideias de senso comum”, com objetivo de buscar conhecer “como 

e porque as pessoas partilham o conhecimento, e desse modo constituem sua realidade 

comum, de como elas transformam ideias em práticas” (MOSCOVICI apud OLIVEIRA, 

2004, p. 180). Moscovici se interessou por entender como o conhecimento é produzido e em 

analisar seu impacto nas práticas sociais e vice-versa. Segundo ele, a estrutura das 

representações estaria configurada em três dimensões: o da informação, o da atitude e o do 

campo das representações. 

A partir de uma perspectiva antropológica, Denise Jodelet define as representações 

sociais como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma 

visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET apud SÁ, 2011, p. 8). 

Jean-Claude Abric (1994), por sua vez, contribuiu com a pesquisa sobre 

representações sociais e desenvolveu um estudo sobre suas diferentes funções: função de 

saber, de orientação, identitária e de justificação. Este estudo mostra-se interessante pelo fato 

de permitir a classificação das diferentes “funções” das representações sociais, como, por 

exemplo, no caso da função identitária, em que as representações sociais levam um indivíduo 

a construir uma identidade social, tomando posição em relação aos outros grupos sociais. 

Roger Chartier, o historiador, no livro A história cultural entre práticas e 

representações, de 1990, pensa as representações como “esquemas intelectuais, que criam 

figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o 

espaço ser decifrado” (CHARTIER, 1990 apud AMARAL; FARIA, 2007), e salienta que a 

historiografia leva em conta os aspectos culturais e as representações para interrogar a 

realidade.  

As representações sociais estão ligadas à comunicação e ocorrem através do discurso 

dos indivíduos que fazem parte de determinado grupo social. As representações linguísticas se 

dão da mesma maneira, através dos e nos discursos de falantes sobre a língua, que são 

determinados em meio a uma cultura e construídos em um grupo sócio-histórico, e dão 

origem as atitudes linguísticas. Estas últimas podem ser definidas como julgamentos, 
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sentimentos e ideologias linguísticas de um grupo social com relação à língua. Assim, 

representação e atitude linguística estão interligadas. 

Petitjean (2009) busca uma definição mais ampla sobre o conceito de representação 

linguística, associando-a à noção de representação social, chegando à seguinte definição: 

 

[…] une représentation sociale de la langue renvoie à un ensemble de 

connaissances non scientifiques, socialement élaborées et partagées, 

fondamentalement interactives et de nature discursives, disposant d’un degré 

plus ou moins élevé de jugement et de figement, et permettant au(x) 

locuteur(s) d’élaborer une construction commune de la réalité linguistique, 

c’est-à-dire, de la ou des langues de la communauté ou de la ou des langues 

des communautés exogènes, et de gérer leurs activités langagières au sein de 

cette interprétation commune de la réalité linguistique.
2
 (PETIJEAN, 2009, 

p. 70) 

 

A partir dessa definição, verificamos que a autora apresenta o caráter dinâmico da 

construção das representações e ressalta o papel da comunidade de fala no estabelecimento 

das mesmas, considerando-as como construções coletivamente construídas e partilhadas sobre 

e na língua, dentro de uma comunidade.  

As representações linguísticas podem respaldar ações relacionadas à escolha do uso ou 

estudo de uma ou outra língua, e podem também exercer papel importante na elaboração e 

planificação de políticas linguísticas. Por exemplo, no contexto educacional brasileiro, 

dificilmente se justificaria o ensino de uma língua estrangeira, como primeira língua a ser 

ensinada, se ela não tivesse a representação de utilidade e alcance mundial, como no caso da 

língua inglesa. 

Na pesquisa desenvolvida por Costa (2011), sobre as representações das línguas 

estrangeiras em duas escolas no estado do Rio de Janeiro, CAP-UERJ e CAP-UFRJ, uma das 

questões propostas no questionário era sobre o status que os alunos dessas escolas atribuíam 

às línguas estrangeiras. No caso da língua inglesa, os resultados apontaram que ela é tida 

como língua global, do mercado de trabalho, das músicas e das redes sociais, sendo seu 

aprendizado considerado como primordial para o alcance de sucesso no mundo 

                                                           
2
“[...] uma representação social refere-se a um conjunto de conhecimentos não científicos, socialmente 

elaborados e partilhados, fundamentalmente interativos e de natureza discursiva, dispondo de um grau mais ou 

menos elevado de julgamento e de cristalização, e permitindo ao (s) falante (s) elaborar uma construção em 

comum da realidade linguística, isto é, de gerenciar as atividades linguajeiras no seio dessa interpretação em 

comum da realidade linguística” (tradução nossa). 
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contemporâneo. Esse status de que goza a língua inglesa influencia, assim, na escolha desses 

alunos pelo estudo dela como primeira língua. 

 Por isso, neste trabalho buscaremos estudar as representações e atitudes linguísticas 

dos futuros professores de FLE em relação às variedades do francês, o que poderá nos ajudar 

a entender a suposta centralização da variedade da França no ensino-aprendizagem do idioma 

francês. 

Conforme citado anteriormente, Calvet (2000) aponta a possibilidade de agir sobre as 

representações para mudar as práticas a respeito das línguas. Dessa forma, acreditamos que a 

identificação das representações e atitudes linguísticas dos licenciandos investigados poderá 

contribuir para o aperfeiçoamento das formações de professores de FLE no estado do Rio de 

Janeiro. Estes dados constituem um primeiro passo para a avaliação da possibilidade de pôr 

em prática ações que possam contribuir para a mudança dessas representações e atitudes 

dentro do contexto de formação dos futuros professores de FLE.  

Faz-se importante, assim, que não seja predominante a ideia do ensino de uma língua 

homogênea, sem variedades linguísticas e culturais, mas sim ao contrário. Como vimos, as 

línguas possuem um feixe de variedades estritamente ligadas às comunidades linguísticas 

onde são empregadas. São exatamente esses os ideais do discurso sobre a francofonia política, 

o que discutiremos a seguir.  

  

2.5 Francofonia 

 

Contexto histórico  

 

O surgimento do conceito de francofonia data do século XIX, sendo normalmente 

atribuído ao geógrafo francês Onésime Reclus, que teria empregado esse termo pela primeira 

vez em 1880 na obra France, Algérie et colonies, para denominar os espaços geográficos 

onde o francês era falado (LECLERC, 2014). Esse conceito inicial liga então a língua, no caso 

a francesa, ao espaço geográfico, que seriam as terras colonizadas pela França nessa época, e 

que se espalhavam pela África, Ásia, Caribe e Oceania. 

No entanto, essa definição não engloba outras questões ligadas ao contexto em que o 

termo francofonia surgiu. Encontramos uma visão mais crítica a esse respeito em Guisan 

(2007, p.77-78), que considera que Onésime Reclus teria forjado o termo francofonia no 

Congresso de Berlim para designar as terras africanas, asiáticas, caribenhas e da Oceania 

designadas à França no século XIX, terras essas que seriam colônias francesas, no contexto 
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em que as potências europeias dividiam entre si as terras de além-mar a serem colonizadas. 

Nesse período, iniciou-se então o processo de colonização, um “empreendimento de 

opressão”, que daria origem ao Império Colonial francês, apoiado pela “ideologia republicana 

socialista”, que via a expansão colonial como progresso para os povos de além-mar.  

Guisan ressalta que o termo francofonia estava relacionado à colonização, sendo a 

França o centro e as colônias (terras francófonas), periféricas. Nesse sentido, o autor conclui 

que o termo francofonia comporta um centro e uma periferia, e que “francófono significa 

aquilo que, ou quem pertence à periferia, o centro sendo naturalmente a França, sobretudo 

Paris”. (GUISAN, 2007, p. 78). 

Na década de 1960, o termo francofonia ressurge no contexto da criação da primeira 

instituição intergovernamental da francofonia, dando origem à francofonia institucionalizada, 

que prevalece atualmente. Em 1970, surge a Agência de Cooperação Cultural e Técnica 

(ACCT), que se tornou a atual Organização Internacional da Francofonia (OIF) e reúne 77 

Estados-membros ou observadores da OIF (site da OIF). A partir de então, conhecemos uma 

francofonia institucionalizada, politizada, que, inicialmente, lutou contra a hegemonia do 

inglês no mundo, e que, atualmente, defende a promoção do multilinguismo e 

multiculturalismo no espaço francófono.  

Percebemos, então, que há uma ideologia por trás da francofonia institucional: a luta 

pela defesa do status político do francês no mundo. 

 

Diferentes conceitos de francofonia 

 

Atualmente, este termo possui significados diferentes e pode ser empregado com a 

letra “f” inicial maiúscula ou minúscula: francofonia e Francofonia. Em geral, o termo 

francofonia grafado com “f” minúsculo é usado para referir-se a um conjunto de pessoas ou 

grupo de falantes que usam a língua francesa em sua comunicação e vida cotidiana, seja de 

forma parcial ou integral. E o termo Francofonia, grafado com “f” maiúsculo, refere-se ao 

conjunto de governos, países ou instâncias oficiais que usam a língua francesa em seus 

trabalhos e comunicações (LECLERC, 2014).  

Calvet (2007, p. 136-137), ao falar sobre francofonia, aborda também esses dois 

sentidos, que chama de “realidade sociolinguística” e “conceito geopolítico”. A francofonia, 

no sentido sociolinguístico, é produto da história colonial francesa, e consiste no conjunto dos 

países ou povos onde o francês é falado; no sentido geopolítico, está ligada à OIF, instituição 
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de cunho político que agrupa Estados e governos dos quatro cantos do mundo, conforme 

podemos observar no mapa sobre o mundo da francofonia, ilustrado na figura abaixo. 

 

Figura 1: Mapa do mundo da Francofonia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado. Fonte: Site OIF 
3
 

                                                           
3
 Disponível em <http://www.francophonie.org/Cartes-du-monde-de-la-Francophonie.html>..Acesso em 25 out 

2014. 
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Na figura 1, podemos observar os países membros da OIF (em amarelo), os países 

associados (em rosa) e os países observadores (em verde). 

É interessante observar que a lista dos países francófonos no sentido geopolítico é 

diferente da lista no sentido sociolinguístico, visto que os Estados e governos-membros ou 

observadores da OIF podem ser países onde o francês é língua oficial, normalmente ex-

colônias, ou não: podem ser países onde o francês quase não é falado, como Egito, Vietnam 

etc. Além disso, há o caso da Argélia, que é francófona no sentido sociolinguístico, mas não 

faz parte da francofonia geopolítica, pois não está ligada à OIF. Essas aparentes incoerências 

mostram que a associação à francofonia institucionalizada é uma escolha mais política do que 

linguística, que faz parte de uma política internacional. 

Além disso, é interessante notar que a Organização Internacional da Francofonia 

defende uma política de administração das línguas em contato a partir da promoção do 

multilinguismo, o que confere uma chance para o francês ocupar status importante como 

língua internacional, na medida em que é utilizado na comunicação entre os Estados e 

governos-membros dessa instituição. Por isso, não há como falar em francofonia sem tratar de 

seu lado político, afinal, as planificações do status do francês promovidas pela francofonia 

institucional ajudam a manter seu status social mediante a hegemonia do inglês no mundo 

globalizado.  

Além das definições de francofonia acima mencionadas, Xavier Deniau (2001), no 

livro La francophonie, amplia esse conceito, definindo quatro sentidos para ele. O primeiro é 

o sentido “linguístico”, que designa aquele que fala a língua francesa, pessoa que fala francês; 

a francofonia então é vista como fato de ser francófono. O segundo sentido é o “geográfico”, 

que se refere aos povos que possuem o francês como língua materna, oficial ou 

administrativa. O terceiro sentido é o “espiritual e místico”, que designa o sentimento de 

pertencer a uma mesma comunidade, que compartilha os mesmos valores. E o quarto sentido 

é o “institucional”, que se refere à comunidade de acordo e cooperação a nível mundial.  

Outro autor de relevância nesse assunto é o sociólogo Dominique Wolton (2006), que 

discursa sobre a francofonia delineando-a a partir de seus momentos históricos, além de 

idealizar seu futuro. Este autor nomeia “primeira francofonia” o período da instalação do 

francês como língua mundial que vai do século XVII até o século XX; “segunda francofonia”, 

o período que vai da década de 1970 a 2005, com a invenção da organização da francofonia 

moderna, institucionalizada; e a “terceira francofonia” é aquela que ainda é preciso inventar, 

com a globalização. 
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É interessante a relação que Wolton faz entre a francofonia e a globalização, 

associando a primeira à comunicação. Ele afirma que ambos possuem o mesmo desafio: a 

administrar a diversidade cultural de forma respeitosa, levando-se em consideração a 

alteridade. De acordo com Wolton, a globalização proporciona a aproximação do contato 

entre culturas, assim, possuímos mais meios de nos comunicar com o outro. No entanto, a 

comunicação com aquele que é diferente nem sempre ocorre de maneira respeitosa. 

No âmbito da francofonia parece ocorrer o mesmo: podemos nos perguntar se o 

respeito é mantido em uma comunicação entre as diferentes culturas; se a noção de alteridade 

é levada em conta. Ou, ao contrário, se haveria uma relação de prestígio e desprestígio entre 

as culturas em contato; se haveria a valorização de uma cultura em detrimento das outras. 

Segundo Wolton, haveria, sim, a necessidade de reestabelecer essa comunicação respeitosa, 

de alteridade, de receptores. Ele diz ainda haver a necessidade de administrar a diversidade 

cultural, que se torna uma questão política, ao lado da economia, da saúde, do meio ambiente 

etc.  

Neste trabalho, o termo francofonia é empregado no sentido sociolinguístico, ou, como 

define Calvet (2007): uma “realidade sociolinguística”. Seu lado político não é ignorado, no 

entanto, no contexto de ensino-aprendizagem de FLE, torna-se mais interessante abordar os 

diferentes povos que falam francês e, consequentemente, suas particularidades culturais e 

linguísticas. No capítulo a seguir, veremos algumas características de diferentes variedades 

dessa língua que ilustram o mosaico das comunidades de fala francófonas. 
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3. A LÍNGUA FRANCESA E SUAS VARIEDADES 

 

Levando em conta os conceitos discutidos anteriormente de língua, variação e 

variedade linguísticas, podemos afirmar que a língua francesa é representada por um grupo de 

diferentes modos de falar essa língua, que vai sendo adaptada pelos variados grupos sociais 

que a utilizam. Assim, cada variedade possui suas particularidades, que podem ser observadas 

nos planos fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e lexical. 

A título de exemplo dessa variação, destacamos o trabalho realizado por André 

Thibault sobre as diferentes variedades da língua francesa. Este autor realiza pesquisas sobre a 

francofonia e as variedades do francês, sempre com uma pequena introdução das situações 

linguísticas e políticas de seus respectivos contextos de uso. Os dados apresentados por ele 

estão disponibilizados em sua página, intitulada Francophonie et variété des français (2014). 

Seus estudos sobre as variedades linguísticas do Quebec e de países da África Subsaariana 

serão apresentados a seguir. 

 

3.1 Quebec 

 

O Canadá é um estado federal dividido em dez províncias e três territórios. É um país 

oficialmente bilíngue (francês/inglês) a nível federal, no entanto, a lei pode variar de uma 

província para a outra. Entretanto, no Quebec, que é uma província unilíngue, o francês é a 

única língua oficial, enquanto no Novo Brunswick, que é bilíngue, o inglês e o francês são 

oficiais. No mais, todas as outras províncias são unilíngues (inglês). 

No mapa abaixo, podemos observar a porcentagem de falantes anglófonos e 

francófonos de cada província canadense.  
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Figura 2: Mapa do Canadá- Anglofonia e francofonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado.Fonte: Site da Universidade de Liège
4
 

 

Os direitos linguísticos de francófonos e anglófonos são garantidos pela constituição a 

todos os cidadãos canadenses. Dessa forma, o cidadão tem o direito de ser instruído na sua 

língua materna, assim como de ser atendido por funcionários federais na sua língua. Na 

prática, essa política permite, por exemplo, que uma pessoa seja escolarizada em inglês no 

Quebec, ou em francês nas outras províncias do país. 

Quanto aos grupos linguísticos, os anglófonos ocupam lugar central, pois 

correspondem a 56,7% da população total deste país, que possui aproximadamente 33 milhões 

de habitantes. Já os francófonos correspondem a 21% da população e, dentre os grupos 

minoritários, é o grupo mais importante. Os povos autóctones e as comunidades de imigrantes 

representam 19,5% da população e falam diferentes línguas, tais como italiano, alemão, árabe, 

línguas autóctones etc. (LECLERC, 2014). 

                                                           
4
 Disponível em <http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_20316/fr/le-federalisme-en-belgique-et-au-canada?part=3> 

Acesso em 26 out 2014. 
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Apesar de não representar a maioria, os francófonos estão presentes em todas as 

províncias canadenses e sua maior parte concentra-se principalmente na província do Quebec 

(86,2%), seguida de Ontário (7,1%) e de Novo Brusnwick (3,4%). Os 6,6 milhões de 

francófonos dessas três províncias representam 96,8% do total de francófonos do Canadá, o 

que significa que nas outras províncias a porcentagem de falantes francófonos é bastante 

reduzida. 

Quanto às variedades do francês faladas na província do Quebec, os falares mais 

difundidos são os das cidades de Quebec e Montreal. O falar de Ontário caracteriza-se por um 

forte anglicismo, e o do Noroeste é mais recente, possuindo empréstimos de falares de 

diversas regiões. Finalmente, o falar da península de Terra Nova, ilha localizada no noroeste 

do Oceano Atlântico, está mais relacionado linguisticamente ao grupo acádio (THIBAULT, 

2014). A seguir, veremos algumas particularidades dessas variedades. 

 

a) Fonética 

Uma das características mais notáveis no plano fonético é a pronúncia das consoantes 

dentais [d] e [t] antes de uma vogal ou semivogal anterior fechada [i] e [y] ou [j] e [ɥ] que se 

transformam em consoantes africadas [dz] e [ts], como nos exemplos a seguir: tituber 

[tsitsybe]; tuile [tsɥil]; Didier [dzidzje]; déduire [dedzɥir]. Com relação às vogais, a ditongação 

das longas tônicas é muito corrente, como nos exemplos: pâte [pɑut]; rêve [ʁaiv]; cause [kouz]. 

 

b) Morfologia e sintaxe 

Nos planos morfológico e sintático, há uma tendência em algumas regiões do Québec 

a se empregar o condicional em vez do subjuntivo nas orações subordinadas completivas. Por 

exemplo: diz-se il faudrait qu’il viendrait em vez de il faudrait qu’il vienne. Outra 

característica interessante, nesse plano, é a formação do futuro próximo, que, na primeira 

pessoa do singular, pode ser realizada de diferentes maneiras. Assim, no registro mais 

monitorado usa-se je vais faire, como na variedade de Paris, no entanto no registro menos 

monitorado é possível ouvir je vas faire ou je m’en vais faire, ou ainda m’as faire, este último 

num fluxo mais rápido. Com as outras pessoas (tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), o futuro 

próximo é realizado com o verbo ir no presente do indicativo (aller) seguido de um verbo no 

infinitivo: tu vas dormir? elle va venir? etc. 
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c) Léxico 

No plano lexical, há diversas particularidades, por exemplo, o uso dos vocábulos 

déjeuner, dîner e souper, com o sentido de tomar café da manhã, almoçar e jantar, que 

também é usado na Suíça e na Bélgica. Já na França, usa-se preferencialmente prendre le 

petit-déjeuner, déjeuner e dîner. Além disso, há vocábulos provenientes de línguas 

autóctones, como atoca, que é usado para designar um tipo de fruta da família do mirtilo, e 

ouananiche, que é um peixe, uma espécie de salmão do Atlântico que vive nas águas doces do 

leste do Canadá. Há, ainda, a influência da língua inglesa, como no caso do uso de 

Bienvenue!, com o sentido de “de nada, não há de que” próximo do inglês “you’re welcome”.  

 

3.2 África Subsaariana 

 

É na África Subsaariana que se encontra o maior número de Estados onde a língua 

francesa possui status de língua oficial ou cooficial, como podemos observar no mapa a 

seguir.  

Figura 3: Mapa dos diversos status do francês no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado. Fonte: Site OIF 
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Apesar de a língua francesa possuir status de língua oficial ou cooficial em diversos 

Estados dessa região, a porcentagem de falantes francófonos não é tão elevada. Os falantes 

francófonos da África Subsaariana, juntamente com os do Oceano Índico, somam um total de 

79,1 milhões de falantes francófonos, o que corresponde a 36% da população dessas áreas 

(OIF, 2010). 

Neste contexto, a língua francesa coabita com diversas outras e os falantes 

francófonos, em sua maioria, falam outras línguas além do francês. Logo, praticamente não há 

falantes francófonos unilíngues. Contudo, conforme ilustrado anteriormente, o francês possui 

um status elevado no sentido político, sendo a língua da administração nacional e regional, do 

sistema judiciário, da educação, além de possuir um lugar importante na mídia e na literatura.  

Com relação à realidade do francês falado na África Subsaariana, Thibault (2014) cita 

três níveis de língua dos falantes de francês nesse contexto: acroleto, mesoleto, basileto. O 

primeiro nível, acroleto, corresponde teoricamente à norma do francês escrito que aparece nas 

obras de referências importadas de países francófonos europeus e é falado por pessoas que 

tiveram uma formação universitária, muitas vezes realizada na Europa, e, por isso, têm acesso 

a esse registro.  O segundo nível, chamado de mesoleto, corresponde ao francês praticado pela 

maioria dos francófonos africanos no dia a dia, possuindo certa distância do francês escolar e 

do francês da França, com particularidades principalmente lexicais. E o terceiro nível, 

basileto, corresponde ao registro de locutores que tiveram pouco contato com o francês na 

escola ou aprenderam rudimentos de francês fora do contexto escolar, em ambientes 

informais, espontâneos, além de possuir muitos empréstimos das línguas vernáculas. 

As particularidades das variedades do francês falado na África Subsaariana podem 

mudar muito de um país para o outro, no entanto, não nos ateremos nesse trabalho a fazer uma 

descrição muito detalhada de tais variedades, veremos apenas algumas de suas características 

nos planos fonético e lexical. 

 

a) Fonética 

No plano fonético, há alguns traços frequentes, como a deslabialização de vogais 

anteriores arredondadas, de modo que os sons [y], [ø] e [œ] (como em tu, peux, coeur) são 

cada vez mais raros, passando respectivamente para [i], [e] e [ɛ] (como em taxi, café, très); as 

consoantes sibilantes [ʃ] e [ʒ] (como em champ e jean) tendem a passar respectivamente para 

[s] et [z] (como em sel e zèle), assim cheveux vira [seve], e jardin, [zardɛ ]; as vogais nasais 

confundem-se com suas correspondentes orais, assim é possível ouvir attendre no lugar de 

entendre, ou apporter no lugar de emporter, e vice-versa.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
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Além disso, há uma forte tendência das línguas africanas de privilegiar a estrutura 

silábica CVCV (consoante-vogal-consoante-vogal), resultando na adaptação de algumas 

palavras como train [tɛ rɛ ] (acréscimo de uma vogal), attention [tasjɔ ] (supressão de uma 

vogal), directeur [dirɛ tɛ ], Côte d’Ivoire [kɔdiwa] (supressão em final de sílaba). Outra 

característica interessante é que os diferentes tons das numerosas línguas africanas levam a 

uma melodia sincopada, na qual a voz sobe e desce sistematicamente de uma sílaba a outra, 

diferentemente do francês da Europa, que é mais “plano”. 

 

b) Léxico 

No plano lexical, há influências das variedades do francês da Bélgica, do Canadá e das 

Antilhas, devido ao período de colonização belga de um lado, da presença de cooperadores 

canadenses de outro, além dos marinheiros franceses das Antilhas e expatriados franceses. 

Assim, nas ex-colônias belgas (República Dominicana do Congo, Burundi, Ruanda), para 

designar café da manhã, almoço e jantar diz-se déjeuner, dîner, souper, em vez de petit-

déjeuner, déjeuner,dîner, como na França; nonante (noventa) em vez de quatre-vingt-dix e 

septante (setenta) em vez de soixante-dix ; entièreté (totalidade) em vez de totalité. Da 

influência canadense, há alguns exemplos em Ruanda, como o verbo barrer, com sentido de 

verrouiller (trancar), magasiner, com sentido de faire du shopping (fazer compras). Das 

Antilhas, há vocábulos como margouillat (espécie de lagarto), que são utilizados em vários 

países.  

Além dessas, há influências do inglês, árabe, português e de diversas línguas 

nacionais. Vejamos alguns exemplos, a princípio, de palavras provindas das línguas africanas: 

karité, palavra de origem soninké que é usada na Guiné, Costa do Marfim e Burkina Faso para 

designar a árvore que serve para preparar a manteiga de karité; o vocábulo kotéba é 

empregado na Costa do Marfim para se referir a uma forma de teatro tradicional de origem 

mandingue, tipo de comédia musical, cantado e falado em dioula ou francês; khessal [xesal] é 

um vocábulo de origem wolof, usado em Burkina Faso, para se referir a um produto usado 

para clareamento da pele; gozo, vocábulo de origem sango, usado na República Centro-

Africana, para se designar a mandioca;  

Com relação a palavras provindas de outras línguas, podemos encontrar a expressão 

been-to, de origem inglesa, usada em Togo para designar “você está me vendo, fanfarrão”; na 

Costa do Marfim, o verbo lover é usado para dizer “fazer amor”; na República Centro-

Africana, Ruanda, Tchad e República Dominicana do Congo, a palavra capita, de origem 

portuguesa é empregada para designar “chefe de vilarejo”, fazendo referência à palavra 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_phon%C3%A9tique_international
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“capitão” em português. A palavra médersa, de origem árabe, é usada na Guiné para se referir 

à escola onde se aprende árabe.  

Além disso, há muitos vocábulos classificados como inovadores, na medida em que 

inovam em algum aspecto gramatical (morfológico, sintático ou semântico), como ocorre nas 

palavras demi-pantalon (espécie de bermuda) e enceinter (engravidar), usadas na República 

Centro-Africana; na palavra bouffant (calça larga), empregada no Mali; a expresão homme 

caméléon (hipócrita), empregada em Giné; o substantivo film (sala de cinema), empregado em 

diversos países; a palavra colgate (pasta de dente),  usada no Burundi etc. 

Certamente, há muito mais a se descrever sobre as características das variedades da 

língua francesa usadas na África Subsaariana, no entanto, por questão de espaço, nos 

limitaremos a essas observações que demonstram a diversidade linguística e cultural da língua 

francesa.  

Assim, diante das discussões teóricas que dão suporte a essa pesquisa, bem como, dos 

exemplos de variedades da língua francesa aqui apresentados, podemos observar que tanto a 

noção de homogeneidade da língua, assim como as noções de uma língua ou variedade 

“melhor” ou “correta”, normalmente relacionada à variedade padrão, podem ser consideradas 

uma idealização. 

Na prática, diferentes falares coabitam em uma comunidade linguística, e os fatores 

sociais, étnicos e históricos relacionados às suas variedades influenciam nas avaliações que os 

falantes constroem sobre elas. Esses julgamentos ou atitudes sociais diante da língua são de 

natureza política e social, e não linguística (ALKMIN, 2001). São decorrentes das “relações 

de poder e de discriminação que existem em toda sociedade” (BAGNO, 2007, p. 48). 

No próximo capítulo, apresentaremos a metodologia que empregamos para o 

levantamento de dados sobre o contato dos licenciandos em FLE com a francofonia, assim 

como suas representações acerca das variedades linguísticas da língua francesa, e o perfil das 

instituições envolvidas.  
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4. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia adotada nesta pesquisa. Começaremos 

pela definição da abordagem metodológica qualitativa, na qual este projeto se insere e, em 

seguida, apresentaremos os sujeitos investigados e os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados do presente trabalho. 

4.1 A pesquisa qualitativa 

 

A abordagem metodológica qualitativa visa a interpretar e descrever os dados do 

estudo em foco.  

A pesquisa qualitativa é geralmente caracterizada como naturalista, descritiva, 

processual, indutiva e com ênfase no significado, conforme apontam diferentes autores, como 

Borgan (apud TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130) e Abrahão (2006, p. 220). Isso quer dizer que 

ela é realizada dentro de um contexto natural, e os dados coletados são descritos ou 

representados por figuras e não por números. Não há preocupação com resultados ou 

produtos, pois se valoriza o processo. Além disso, os dados são analisados de forma indutiva, 

sem estabelecimento prévio de hipóteses e variáveis. Nesse ponto, segundo Bortoni-Ricardo 

(2008, p. 53), embora na pesquisa qualitativa não haja o levantamento de hipóteses, como 

ocorre na pesquisa quantitativa, seria conveniente elaborar “asserções”, que ela define como 

“enunciado afirmativo no qual o pesquisador antecipa desvelamentos que a pesquisa poderá 

trazer”.  

 Outra característica que delineia a pesquisa qualitativa é que ela possui foco no 

significado, buscando, assim, compreender como significados, relativos às ações e à 

existência de determinados sujeitos, são construídos por eles. Nesse sentido, a preocupação da 

pesquisa qualitativa é analisar e interpretar aspectos mais profundos do comportamento 

humano, descrevendo sua complexidade (LAKATOS; MARCONI, 2008, p. 269) ou, como 

afirma Minayo (2002, p. 21-22, apud LAKATOS. MACONI, 2008, p. 271), a pesquisa 

qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, 

atitudes”.  

Portanto, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador procura entender como os atores 

sociais envolvidos em um processo, que ocorre em determinado ambiente, o percebem, como 

o interpretam (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34).  

Seguindo esta abordagem metodológica, buscaremos neste trabalho, inserido no 

contexto da formação de professores de francês, interpretar e descrever como futuros 
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professores de FLE percebem a diversidade cultural e linguística ligada à língua francesa. 

Desse modo, trataremos de questões complexas e subjetivas, como julgamentos, 

classificações e representações sobre as culturas francófonas, que são construídos no seio dos 

grupos sociais em que estão envolvidos e circulam no imaginário dos indivíduos. Por isso, 

faz-se necessário o uso da metodologia qualitativa, a qual permite a ênfase no significado.  

Assim, a asserção adotada nesta pesquisa, de acordo com o conceito metodológico de 

Ricardo-Bortoni (2008), seria aquela que preconiza que dentre as variedades da língua 

francesa, a variedade parisiense seria a mais prestigiada por estudantes e professores de FLE 

nos cursos de licenciatura no estado do Rio de Janeiro. 

Para realizar o estudo ora proposto, efetuamos a aplicação de questionário a um grupo 

de licenciandos em Letras/Francês, entrevistas informais com professores e alunos 

investigados, análise documental dos fluxogramas (em anexo) e das áreas de pesquisa de 

doutorado dos docentes das universidades envolvidas e, finalmente, a descrição e a 

interpretação dos dados levantados. 

 

4.2 Sujeitos 

 

Para a realização deste estudo, interrogamos um grupo de 22 formandos e três 

professores das licenciaturas em Letras, com habilitação em Português/Francês, da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

No que se refere à escolha da entrevista dos licenciandos, esta se deve à importância 

que eles poderão adquirir como futuros professores no ensino de FLE e por, atualmente, 

estarem com sua formação em curso, teoricamente, estando mais próximos das recentes 

discussões acerca do ensino/aprendizagem de FLE, assim como da francofonia. Vale a pena 

ressaltar que alguns dos graduandos interrogados já atuam no ensino de FLE em cursos 

particulares e/ou em centros de línguas universitários. 

Selecionamos grupos de alunos dos níveis mais avançados dessas licenciaturas, 

correspondentes aos dois últimos anos dessas formações, visto que, em comparação com os 

grupos iniciantes, os licenciandos em término da graduação possuem mais tempo de contato 

com a língua estrangeira e, possivelmente, com algumas das diversas culturas ligadas a ela. 

Quanto aos docentes que participaram desta pesquisa, havia três ao total, sendo um de 

cada universidade. Cada um deles era o responsável pela disciplina dos grupos que visitamos, 
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no segundo semestre de 2014, e concordaram em nos receber durante uma parte de suas aulas 

para que pudéssemos interrogar os licenciandos. Além disso, esses docentes participaram de 

entrevistas informais, complementando, assim, o levantamento de dados deste estudo.  

Sendo assim, na UFF, interrogamos os nove licenciandos presentes na aula da 

disciplina Linguística Aplicada-Língua Estrangeira Francês, que está inserida no nono 

semestre, de um total de 10, da graduação. Nesse grupo, havia sete participantes do sexo 

feminino e dois do masculino, com faixa etária de 21 a 46 anos, havendo oito brasileiros e um 

cabo-verdiano. Dentre os participantes brasileiros, sete são naturais do estado do Rio de 

Janeiro e um de São Paulo.   

Na UFRJ, no dia em que realizamos a pesquisa, havia sete licenciandos presentes na 

aula da disciplina Língua Francesa VIII, prevista para o oitavo e último semestre desta 

graduação. Esse grupo era composto de cinco participantes do sexo feminino e dois do 

masculino, cuja faixa etária é de 21 a 27 anos, sendo todos brasileiros e naturais do estado do 

Rio de Janeiro.  

Finalmente, na UERJ, interrogamos seis participantes presentes nos cursos Língua 

Francesa V e Língua Francesa VII, previstos para o quinto e sétimo períodos, de um total de 

oito. Quatro desses participantes são do sexo feminino e dois do masculino, na faixa etária de 

20 a 54 anos, todos brasileiros e naturais do estado do Rio de Janeiro.  

 

4.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos selecionados para o levantamento de dados desta pesquisa foram: (a) 

análise documental, (b) entrevistas e (c) questionários. 

a) A análise documental consistiu na investigação do histórico de criação dos 

Institutos de Letras das universidades investigadas, bem como do perfil do corpo docente que 

atua nas licenciaturas de FLE. Além disso, observamos os fluxogramas das referidas 

licenciaturas com o objetivo de verificar a oferta de disciplinas específicas para a formação da 

habilitação em francês. 

b) Quanto às entrevistas, estas foram realizadas junto ao corpo docente e discente das 

licenciaturas em FLE. Optamos por entrevistas informais, seguindo os pressupostos de 

Abrahão (2006), que afirma que esse tipo de entrevista, também conhecida como entrevista 

livre ou entrevista não estruturada, consiste em uma “conversa livre com base nas questões e 
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tópicos que orientam a investigação”, em que o entrevistado pode manifestar 

espontaneamente suas opiniões e sentimentos (ABRAHÃO, 2006, p. 223). 

A entrevista informal tem por objetivo fazer o levantamento de uma visão ampla das 

percepções que os participantes possuem de si próprios, de suas situações e de suas 

experiências sociais, e é muito utilizada nas pesquisas qualitativas (ABRAHÃO, 2006).  

Em nossa pesquisa, conversamos livremente com os sujeitos envolvidos sobre o tema 

da diversidade linguística e cultural relacionadas à língua francesa nessa formação. As 

informações obtidas foram registradas através de tomada de notas. O objetivo da realização 

dessas entrevistas foi complementar os dados obtidos através dos demais instrumentos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa. 

c) Por fim, elaboramos e aplicamos um questionário, considerando que o objetivo 

deste instrumento de pesquisa é “permitir obter informações junto de uma determinada 

população”, podendo ser constituído de questões abertas, fechadas ou em escala (CALVET, 

1999, p; 15, tradução nossa).  

O questionário proposto (apêndice A) continha um total de 15 questões, dentre as 

quais nove delas eram questões abertas e seis em escala. As questões que compõem esse 

questionário foram agrupadas em três segmentos de acordo com seus objetivos. Desse modo, 

o primeiro segmento, que vai da questão 1 a 7, é composto de sete questões abertas que 

objetivam levantar dados sobre o contato dos participantes com a diversidade linguística e 

cultural dos povos francófonos. 

O segundo segmento possui duas questões abertas e corresponde às questões 8 e 9, que  

têm por objetivo obter dados sobre as opiniões dos participantes a respeito da abordagem das 

variedades do francês em aulas de FLE, inclusive em seus cursos de licenciatura.  

Enfim, o terceiro segmento corresponde ao trecho que vai da questão 10 a 15, com um 

total de seis questões em escala, que visam obter dados sobre as representações dos 

participantes a respeito de quatro variedades fonético-fonológicas da língua francesa. Nesse 

segmento, usamos uma técnica conhecida como matched guise, que é um método de medição 

indireta usado na investigação de atitudes linguísticas. Essa técnica foi desenvolvida, na 

década de 60, pelo psicólogo canadense Wallace Lambert, com o objetivo de testar a 

possibilidade de julgar as pessoas através da voz delas, sem que os participantes tivessem 

ciência do propósito da investigação. Lambert propôs aos participantes que ouvissem 

gravações de falantes com diferentes dialetos lendo o mesmo trecho de um texto e que 

avaliassem as características de cada um deles por meio de suas vozes.  
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Em nosso questionário, fizemos uma adaptação dessa técnica para apreender as 

representações dos estudantes acerca das variedades fonético-fonológicas da língua francesa. 

Nesta etapa, passamos áudios de quatro falantes francófonos de diferentes regiões (Paris, 

Senegal, Quebec e Norte da França). Em seguida, pedimos que os participantes avaliassem, 

através de perguntas em escala, se o francês falado por cada um dos quatro falantes era 

bonito, muito bonito, agradável, desagradável, feio ou muito feio, e, ao fim, que eles 

avaliassem dentre as quatro variedades ouvidas, qual delas consideravam como a mais bonita 

e a mais feia, havendo a possibilidade de marcarem opções indicando que nenhuma delas era 

mais bonita ou feia, ou que todas eram bonitas ou feias. Essa avaliação foi proposta sem que 

fosse explicado aos participantes as origens dos falantes, e sem que fosse explicitado o nosso 

objetivo, que era obter dados sobre as representações e atitudes linguísticas deles em relação 

às diferentes variedades da língua francesa. 

Com relação à fonte dos áudios usados, estes foram retirados da internet, por 

intermédio da busca de vídeos sobre entrevistas e reportagens com pessoas dos quatro lugares 

citados, na intenção de reunir um material com diferentes variedades do francês. Assim, 

escolhemos: o falar de Paris porque acreditamos que seja a variedade mais frequente no 

contexto do ensino/aprendizagem de FLE nas instituições envolvidas nesta pesquisa; o falar 

ch’ti, do norte da França, com o objetivo de mostrar uma variedade do próprio francês da 

França, porém diferente da variedade parisiense; e os falares do Quebec e do Senegal, por 

serem de diferentes países e continentes, contrastando assim com os falares da França. 

Além disso, optamos por selecionar entrevistas e emissões de TV com falas 

espontâneas de locutores francófonos desses mesmos quatro lugares. No entanto, não foi 

possível reunir mídias em que os locutores falassem sobre o mesmo assunto, devido à 

dificuldade em encontrar vídeos ou áudios com falas espontâneas sobre o mesmo tema e 

agrupando diferentes falantes francófonos. Apesar disso, acreditamos que as falas espontâneas 

sejam as mais interessantes para esta pesquisa, na medida em que evidenciam as 

particularidades de cada variedade linguística. 

Assim, com relação à variedade de Paris, selecionamos uma entrevista realizada nas 

ruas dessa cidade, em que um repórter interroga um grupo de jovens meninas sobre o dia 

internacional da mulher. Uma das entrevistadas toma a palavra e de forma espontânea 

exprime sua opinião sobre o tema proposto. Em sua fala, é possível perceber a prosódia do 

falar parisiense. 

Quanto à variedade senegalesa, selecionamos uma entrevista com um homem de, 

aproximadamente, 40 anos, que conta como conseguiu salvar algumas vítimas de um incêndio 
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em seu bairro, no Senegal. Em sua fala, fica perceptível a variação da letra R e da prosódia, 

em comparação com o falar parisiense: nas palavras prendre, sorti, prêts, ele pronuncia o R 

vibrante alveolar vozeado, conhecido como R roulé [r], e não o R fricativo uvular vozeado 

[ʁ], mais frequente na variedade parisiense. Ainda, sua voz sobe e desce sistematicamente de 

uma silaba a outra, constituindo uma prosódia mais sincopada. 

A respeito do falar quebequense, escolhemos uma emissão de TV do Quebec, em que 

uma mulher de, aproximadamente, 40 anos fala sobre os benefícios das amêndoas para a 

saúde. É notável no seu modo de falar algumas características particulares da variedade do 

Québec: a ditongação das vogais longas tônicas é corrente (THIBAULT, 2014, p. 9), como 

podemos ouvir nas palavras amende, même, em que a vogal tônica [ɛ ], passa a [ɛ i]. Sem 

contar a frequente assibilação da consoante [t], pronunciada [ts], como ocorre nas palavras 

petit, contient, quantité. 

Quanto ao falar ch’ti, do norte da França, optamos por uma emissão de TV em que um 

homem de, em média, 30 anos ensina a receita de um prato de sua região. Em sua fala, é 

observável a variação do som [ s ] na palavra morceau et c’est pronunciadas [mↄrʃo] e [ʃɛ]. 

Finalmente, fizemos um recorte de 30 segundos de cada vídeo e transformamos as 

mídias em áudios para serem expostos aos participantes. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos os dados coletados nesta pesquisa. Logo, no 

primeiro tópico, apresentaremos o perfil das instituições e dos docentes que compõem o 

contexto deste trabalho, através da análise de informações sobre a criação de seus institutos de 

Letras e da observação dos fluxogramas de suas licenciaturas em Letras Português/Francês e 

dos currículos de seus corpos docentes.  

No segundo tópico, descreveremos e discutiremos as informações levantadas, via 

questionários e entrevistas, sobre o contato dos investigados com a diversidade linguística que 

engloba a língua francesa, assim como suas representações sobre algumas variedades dessa 

língua. 

 

5.1. Perfil das instituições  

 

Universidade Federal Fluminense (UFF)  

 

A Faculdade de Letras da Universidade Federal Fluminense, inicialmente nomeada 

Faculdade Fluminense de Filosofia, deve sua criação à iniciativa de um grupo de professores 

que se reuniu em Assembleia no ano de 1946. Passados cinco anos, os cursos de Letras 

Clássicas, Letras Neolatinas, Pedagogia, Geografia, História, Ciências Sociais, Matemática, 

Letras Anglo-Germânica e Didática foram reconhecidos através de um decreto. 

A graduação com habilitação em Português-Francês foi criada em 1971, juntamente 

com as habilitações Português-Literaturas, Português-Inglês, Português-Espanhol, Português-

Alemão, Português-Latim, Português-Grego e Português-Italiano. Na década de 80, surgiram 

os cursos de especialização em Língua Francesa e Literaturas Francófonas, além do mestrado 

em Literaturas de Língua Francesa, atual mestrado em Literaturas Francófonas.
5
 

Há aproximadamente quarenta anos, então, o Instituto de Letras da UFF oferece a 

formação de professores de FLE, enquanto que as pós-graduações em Língua e Literaturas 

Francófonas, há cerca de trinta anos.  

No fluxograma da Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Francês 

dessa universidade (Anexo 1), podemos observar que esse curso possui dez períodos, os quais 

podem ser cursados em uma média de cinco anos. 

                                                           
5
 Disponível em: < http://www.letras.uff.br/content/historico >. Acesso em: 29 out. 2014.  
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Quanto às disciplinas da formação específica em francês, estas contemplam estudos 

sobre língua, cultura, literatura e didática relacionadas à língua francesa. Das disciplinas que 

compõem essa formação, há nove sobre o estudo da língua francesa (Língua Francesa I à 

Língua Francesa IX), duas sobre a civilização e cultura francesa (Matrizes Literárias 

Francesas I e II), quatro sobre as literaturas francesas (Literatura Francesa I à IV), duas sobre 

as literaturas francófonas (Literaturas Francófonas I e II) e uma sobre didática de ensino de 

francês como língua estrangeira (Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira 

Francês), além de duas disciplinas voltadas para a formação de professores de línguas 

estrangeiras, que englobam um ano de estágio e pesquisa (Pesquisa e Prática de Ensino III e 

IV).  

Vemos, então, que o estudo de literaturas e cultura francesa predomina no programa 

da formação de professores de FLE dessa instituição. No entanto, os estudos de literaturas 

francófonas (Literaturas Francófonas I e II), que proporcionam o contato com aspectos 

culturais e linguísticos de diferentes povos francófonos (magrebinos, antilhanos, belgas e 

canadenses) revelam um perfil diferenciado da licenciatura em Letras Português-Francês da 

UFF, visto que é a única no estado do Rio de Janeiro que oferece tais estudos na graduação. 

Essas disciplinas asseguram o contato dos licenciandos com o universo diversificado 

da língua estudada, sem focar os estudos unicamente na França, que, ao longo da história, está 

no centro de muitas atenções na educação brasileira. Assim, o espaço atribuído aos estudos 

francófonos na UFF confere a esta instituição um perfil diferenciado com relação às outras 

universidades brasileiras, tanto na formação de professores de FLE como nos estudos de pós-

graduação (PORTO, 1994, p. 117). 

Quanto aos docentes que atuam no ensino de língua francesa e literaturas francófonas 

dessa instituição, podemos observar algumas características de suas formações através do 

quadro abaixo, acerca de suas pesquisas de doutorado. 
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Quadro 1 – Perfil dos docentes de francês da UFF 

Docentes Área de pesquisa de doutorado  Local Ano de obtenção 

Docente 1 

Literaturas Estrangeiras Modernas. 

Especialidade: Literatura 

Quebequense. 

UFF / Université de 

Québec à Montréal 

(Canada) 

2003 

Docente 2 Letras. Literatura quebequense. UFRJ 1983 

Docente 3 
Língua e Literatura francófonas, 

belga. 

UFRGS / Universidade 

de Liège (Bélgica) 
2006 

Docente 4 

Literaturas Estrangeiras Modernas. 

Literatura francesa. 

UFRJ 1996 

Docente 5 

Sociolinguística e Dialetologia 

Política Linguística. 

Ensino de Línguas Estrangeiras. 

PUC-Rio / Université 

de Provence (França) 
2006 

Docente 6 
Literaturas Estrangeiras Modernas 

Literatura Francesa 
UFRJ 1999 

Docente 7 

Literatura Comparada 

Literatura Brasileira 

PUC – Rio 1993 

 

Os dados do quadro 1 demonstram que a grande maioria dos professores da UFF 

realizou pesquisa de doutorado na área de Literaturas de Língua Francesa, em diferentes 

países (Brasil, Bélgica, Canadá e França), em diferentes universidades, possuindo vivências 

em contextos francófonos diversificados. Suas pesquisas e vivências possivelmente 

influenciam na abordagem de diferentes culturas francófonas em suas aulas e estão em 

consonância com o perfil da licenciatura em francês dessa instituição. 

 

 

 

 

 



 
 

47 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

A Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada em 1968, 

após o desmembramento dos cursos do Departamento de Letras da antiga Faculdade Nacional 

de Filosofia. Dois anos mais tarde, ela já contava com 11 cursos de graduação e uma 

biblioteca com cerca de 70 mil acervos. Nessa época, o Conselho Federal de Educação 

credenciou 16 áreas de conhecimento de seu programa de pós-graduação, que permanecem 

nos dias atuais. 

Considerada como a segunda maior faculdade de Letras do Brasil, a faculdade de 

Letras da UFRJ oferece 12 habilitações em suas graduações: Português-Alemão, Português-

Árabe, Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Grego, Português-Hebraico, 

Português-Inglês, Português-Italiano, Português-Japonês, Português-Latim, Português-

Literatura e Português-Russo. Além disso, o Programa de Pós-graduação em Letras 

Neolatinas dessa instituição é considerado como centro de referência nacional e internacional 

em pesquisa e ensino de língua francesa, espanhola, italiana e de literaturas de expressão 

francesa, hispânica e italiana.
6
 

A Licenciatura em Letras Português-Francês da UFRJ possui oito períodos, que 

podem ser concluídos em quatro anos, em média, conforme observamos em seu fluxograma 

(Anexo 2). No que tange a formação específica em francês, podemos observar um total de 

oito disciplinas sobre o estudo da língua francesa (Língua Francesa I à Língua Francesa VIII), 

cinco sobre literatura francesa (Literatura Francesa I a Literatura Francesa V), uma sobre a 

civilização e cultura francesa (Fundamentos da cultura francesa) e duas envolvendo a didática 

de ensino de FLE (Didática de Francês I e Didática de Francês II). 

Diante desse quadro, percebemos que o estudo das culturas e das literaturas 

relacionadas à língua francesa, nessa instituição, possui ênfase na França, visto que não há 

nenhuma disciplina sobre o estudo de outras culturas ou literaturas francófonas. Quanto às 

disciplinas sobre o estudo da língua francesa, durante as entrevistas informais, um dos 

licenciandos informou que, no início da graduação, um de seus professores trabalhou uma vez 

com a variação linguística do francês, através de um filme na aula de língua. Desse modo, 

observamos que a abordagem da diversidade cultural da língua francesa pode ser trabalhada 

na aula de língua de acordo com o perfil do professor. 

                                                           
6
 Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/>. Acesso em: 29 out. 2014. 
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Com relação ao perfil do corpo docente que atua no ensino de língua e literaturas 

francesas da graduação da UFRJ, podemos observar suas áreas de pesquisa de doutorado no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Perfil dos docentes do segundo semestre de 2014 da UFRJ 

Docentes Área de pesquisa de doutorado Local Ano de 

obtenção 

Docente 1 

Linguística Aplicada 

Tradução do francês para o português; 

Romance Quebequense Contemporâneo. 

UFRJ 1991 

Docente 2 

Sociolinguística e Dialetologia Especialidade: 

Mudança Linguística 

Língua e Identidade 

UFRJ 1998 

Docente 3 Literatura Belga de Expressão Francesa. 

Université 

Catholique de 

Louvain, UCL, 

Bélgica. 

2003 

Docente 4 

Línguas Estrangeiras Modernas 

Sociolinguística e Dialetologia 

crioulo haitiano, francês, línguas crioulas, 

vodu 

UFRJ 2008 

Docente 5 

Línguas Estrangeiras Modernas 

Linguística Aplicada 

Psicolinguística 

Língua francesa 

UFRJ 2002 

Docente 6  
Língua Francesa e Literaturas de Língua 

Francesa 
UFRJ 1997 



 
 

49 

 

Docente 7 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

 Literatura Francesa 

UFRJ 1986 

Docente 8 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

Especialidade: Literatura Francesa 

UFRJ 2001 

 

Como podemos observar no quadro 2, as áreas das pesquisas de doutorado desses 

docentes são mais equilibradas entre língua e literatura, visto que cinco pesquisas abordam o 

estudo de línguas e quatro o de literaturas. Notamos ainda que, na área de estudos literários, a 

opção pelo estudo da literatura francesa prevalece. Por outro lado, percebemos que o local de 

realização dos doutorados desses docentes não é diversificado, visto que a grande maioria o 

realizou na própria UFRJ. 

Ao contrastarmos, então, o perfil do curso de Letras Português/Francês com o perfil do 

seu corpo docente observamos que eles apresentam características em comum, pois ambos  

possuem foco nos estudos literários e culturais franceses. No entanto, é importante observar 

que o perfil dos dois professores que desenvolveram suas pesquisas de doutorado na área de 

Sociolinguística, abordando temas, como mudança linguística, dialetologia, etc., explica a 

abordagem da variação linguística na aula de língua francesa, conforme informado por um 

dos participantes durante a entrevista. 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

 

O curso de graduação em Letras da UERJ (Campus Maracanã) surgiu em 1944, com o 

decreto Nº 17259/44. Na realidade, segundo Mancebo (1996), esse curso teve origem na 

Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, criado em 1939, na cidade do Rio de Janeiro, 

então capital da República, tendo seu funcionamento autorizado em 1941. Em 1950, a 

Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette foi incorporada à recém criada Universidade 

do Distrito Federal (UDF). Nesse momento, recebeu o nome de Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. 

Posteriormente, em julho de 1959, a UDF passou a ser denominada Universidade do 

Rio de Janeiro (URJ), adquirindo, em dezembro de 1961, com a fusão dos antigos Estado da 

Guanabara e Estado do Rio de Janeiro, uma nova denominação: Universidade do Estado da 

Guanabara (UEG). A partir de 1966, já como Universidade do Estado da Guanabara, a 
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é extinta, dando origem a uma nova faculdade e a 

oito institutos, a saber: Instituto de Biologia, Instituto de Ciências Humanas, Instituto de 

Física, Instituto de Geociências, Instituto de Filosofia e Letras, Instituto de Matemática e 

Estatística, Instituto de Química, Instituto de Psicologia e Comunicação Social, e a Faculdade 

de Educação. Em 1975, a Universidade do Estado da Guanabara recebe sua atual 

denominação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
 7

 

Desde sua criação, a Faculdade de Letras da UERJ vem formando professores de 

línguas e literaturas brasileiras e estrangeiras. As línguas oferecidas nas licenciaturas com 

habilitação em línguas estrangeiras são: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, grego, 

hebraico, japonês e latim. 

Quanto à licenciatura em Letras Português/Francês dessa instituição, podemos 

observar em seu fluxograma (Anexo 3) que ela possui um total de oito períodos, podendo ser 

concluídos em, aproximadamente, quatro anos. 

Das disciplinas que figuram na formação específica em francês, constam duas 

disciplinas sobre o estudo da cultura francesa (Cultura Francesa I e Cultura Francesa II), 

quatro sobre literatura francesa (Literatura Francesa I à Literatura Francesa IV), oito sobre 

língua francesa (Língua Francesa I à Língua Francesa VIII) e quatro sobre ensino e didática 

de FLE (Prática de Ensino de Texto Literário em Língua Francesa, Análise de Material 

Didático para o Ensino de Francês e Estágio de Educação Básica de Francês I e II). 

Assim, observamos que os estudos de culturas e literaturas francófonas na graduação 

da UERJ estão ligados principalmente à França, visto que não há disciplinas sobre o estudo de 

outras culturas francófonas. No entanto, durante a entrevista informal realizada com a 

professora dos grupos de licenciandos inscritos nas disciplinas Língua Francesa V e VII, a 

mesma informou que procura propor em suas aulas a leitura de outras literaturas francófonas 

além da francesa.  

Quanto aos professores de língua e literatura francesas que atuam na graduação dessa 

instituição, apresentamos abaixo seus perfis de formação: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Disponível em: <http://www.institutodeletras.uerj.br/>. Acesso em: 29 out. 2014. 
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Quadro 3: Perfil dos docentes do segundo semestre de 2014 da UERJ 

Docentes Área de pesquisa de doutorado Local Ano de 

obtenção 

Docente 1 Literaturas Brasileira e Francesa 
UERJ / Université 

Sorbonne Nouvelle-Paris 3 
2007 

Docente 2 

Literatura Comparada 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

 

UFF / Université de Paris 3-

Sorbonne Nouvelle 
2003 

Docente 3 Literatura francesa 

UFRJ e Université Paris-Est 

Créteil Val-de-Marne 

(Paris) 

2007 

Docente 4 

Literatura comparada 

Literatura brasileira  

PUC-Rio 1998 

Docente 5 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

Literatura canadense 

UFF 2007 

Docente 6 

Literaturas Estrangeiras Modernas 

Sartre 

 Autobiografia 

UFRJ / Ecole des Hautes 

Études en Sciences 

Sociales, EHESS (França) 

2001 

Docente 7 Literatura quebequense e francesa UFRJ 2004 

 

Observamos, no quadro 3, que todos os professores realizaram suas pesquisas de 

doutorado na área de Literatura. Destacamos o fato que, além de pesquisas desenvolvidas na 

área de literatura francesa e francófona, há também pesquisas em literatura brasileira e 

comparada. Notamos ainda uma grande heterogeneidade quanto ao local de doutoramento 

desses docentes. 

Assim como na UFRJ, percebemos que, na UERJ, tanto o perfil da licenciatura em 

Letras Francês quanto o perfil dos docentes que atuam nela apresentam ênfase na abordagem 

da cultura e da literatura francesas. 
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Finalmente, com base nas informações apresentadas acima, vemos que, na formação 

de professores de FLE das três universidades investigadas, a abordagem da cultura francesa 

possui mais espaço do que a das outras culturas francófonas, através, principalmente, do 

estudo da literatura francesa.  

 

Podemos perceber, portanto, que o estudo de outras culturas francófonas, além da 

francesa, possui menor espaço nessas formações e se concentra mormente na UFF, que 

propõe o estudo de literaturas francófonas antilhana, belga, canadense, francesa e magrebina, 

através das disciplinas obrigatórias Literaturas Francófonas I e Literaturas Francófonas II. Já 

na UFRJ e na UERJ, é proposto somente o estudo da literatura francesa, o que faz com que a 

abordagem da diversidade cultural e linguística ligadas à língua francesa, nestas duas últimas 

universidades, dependa da iniciativa dos docentes, que, como vimos, possuem pesquisas de 

doutorado, sobretudo, em literatura francesa. No entanto, é interessante observar que alguns 

desses docentes possuem pesquisas acerca de outras culturas francófonas, que não a francesa, 

o que possivelmente pode influenciar na abordagem da diversidade linguística e cultural da 

língua francesa em suas aulas. 

Essas informações serão complementadas mais adiante, através do contraste com os 

dados levantados sobre o contato dos licenciandos com a diversidade cultural e linguística da 

língua francesa, além de suas representações acerca de quatro variedades linguísticas dessa 

língua, que veremos no capítulo a seguir.   

 

5.2 Variedades da língua francesa: contato e representações 

 

Neste capítulo, apresentamos os dados levantados por meio do questionário e da 

entrevista informal. Tanto a aplicação dos questionários quanto as entrevistas foram 

realizadas pela própria pesquisadora junto aos participantes em suas respectivas 

universidades. Este processo de obtenção de dados foi efetuado na própria sala de aula de 

cada grupo, acompanhado pelas professoras titulares, que participaram das entrevistas. 

Contabilizamos, ao total, 22 questionários respondidos nas três universidades. As 

turmas envolvidas apresentavam número reduzido de alunos inscritos, possivelmente por 

serem dos anos finais das graduações. Além disso, nem todos os alunos inscritos estavam 

presentes no dia em que realizamos essa inquirição. 
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De um modo geral, consideramos as condições de realização das entrevistas e de 

aplicação dos questionários satisfatórias, apesar das variações de alguns fatores, como a 

qualidade das caixas de som utilizadas, a acústica das salas e o nível de ruídos produzidos 

durante a difusão dos áudios. 

Durante a aplicação dos questionários nas três universidades, os participantes se 

demonstraram curiosos aos ouvirem as quatro variedades da língua francesa propostas. A 

maioria reconheceu as variedades parisiense e quebequense. Quanto à variedade senegalesa, 

esta foi percebida como uma variedade linguística africana. Além disso, os participantes 

perceberam alguns traços dessas variedades, como as prosódias dos falares de Paris e do 

Quebec e a pronúncia do R vibrante alveolar vozeado, conhecido como R roulé [r], do falar da 

África Subsaariana. Quanto ao falar ch’ti, nenhum deles o reconheceu. Vale ressaltar que a 

entrevistadora não forneceu qualquer informação sobre os áudios, antes ou durante a 

aplicação dos questionários, para não interferir nos resultados. 

Com relação às atitudes dos participantes, percebemos que, na UFF, os licenciandos 

possuíam maior proximidade às culturas francófonas, pois não expressaram estranheza ao 

ouvirem as diferentes variedades da língua francesa, possivelmente por influência dos estudos 

de literaturas francófonas durante sua graduação. Na UFRJ e na UERJ, alguns participantes 

informaram que não conseguiam compreender nada nos falares quebequense e ch’ti, 

demonstrando certa estranheza a respeito dessas variedades linguísticas.  

Durante as entrevistas informais, os licenciandos das três universidades demonstraram 

curiosidade e interesse nas variações linguísticas da língua francesa e indagaram à 

entrevistadora sobre a origem e as características dos falares francófonos ouvidos. Nesse 

momento, discutimos sobre a variação fonética e lexical e sua abordagem nas aulas de FLE. 

Assim, os licenciandos expressaram interesse em aprofundar seus conhecimentos nessa 

diversidade linguística e cultural relacionada à língua francesa, como podemos observar nas 

frases ditas por eles, a seguir:  

“É interessante ouvir diferentes sotaques”; 

“Obrigada por nos proporcionar esse momento”; 

“Seria interessante se houvesse uma disciplina sobre fonética do francês, porque é 

difícil falar sobre os sotaques”. 

Os licenciandos da UFF e da UFRJ, principalmente, expressaram desejo em expandir 

seus conhecimentos especificamente sobre a variação fonética da língua francesa.  

Quanto às professoras entrevistadas, uma delas informou, espontaneamente, que 

procura propor a leitura de textos literários francófonos de diferentes povos aos seus alunos da 
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graduação na UERJ. A professora da UFRJ expressou curiosidade na abordagem da 

diversidade linguística do francês na aula de FLE, contudo não revelou maiores detalhes sobre 

suas aulas. Por fim, a professora da UFF também demonstrou interesse nessa mesma 

abordagem e comentou que trabalha esses aspectos nas licenciaturas por meio de filmes. 

Vemos então, através das entrevistas e da observação do comportamento dos 

participantes durante a aplicação do questionário, que a diversidade linguística da língua 

francesa desperta interesse tanto nos licenciandos, quanto nos docentes das licenciaturas em 

Letras/Francês das três universidades investigadas. 

Para complementar essas informações, veremos abaixo, com o auxílio de gráficos, os 

dados levantados pelos questionários sobre o contato dos licenciandos com a francofonia e 

suas representações a respeito de quatro variedades linguísticas da língua francesa. Esses 

dados estão organizados de acordo com os três segmentos que compõem o questionário 

proposto. Vale lembrar que 22 licenciandos responderam ao questionário. 

 

Primeiro segmento 

 

O primeiro segmento possui sete questões abertas (as sete primeiras perguntas) que 

visam a levantar dados sobre o contato dos participantes com a diversidade linguística e 

cultural dos povos francófonos. 

Na primeira questão, perguntamos se os participantes possuem vivências em países de 

língua francesa, tendo 18 deles respondido que não e quatro que sim: três na França e um em 

Gana e também na França. Desse modo, podemos observar que a maior parte deles não possui 

vivência em países francófonos e, dentre aqueles que possuem experiências nesses países, a 

maioria as adquiriu na França. 

Em seguida, questionamos a frequência com que eles acessam mídias em língua 

francesa. Os resultados apontam que 68 % dos participantes assistem TV, ouvem rádio ou 

veem vídeos com frequência variada: alguns acessam semanalmente, outros quinzenalmente e 

poucos diariamente. Vemos, então, que mais da metade dos entrevistados possui contato de 

forma regular e espontânea com os diferentes falares da língua francesa, visto que nas 

emissões de rádios e nos noticiários, vídeos e documentários transmitidos na televisão ou 

disponíveis na internet normalmente há falantes de diferentes regiões, com falares diversos, 

proporcionando, assim, o contato com as variedades linguísticas da língua francesa. 

Ao ser interrogados sobre o contato que possuem com as culturas francófonas, 

mediante leitura de textos em jornais, revistas e livros, e a frequência com que realizam essas 
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leituras, um total de 91 % dos participantes declarou que leem jornais e livros literários com 

frequência variada. No gráfico a seguir, podemos observar os tipos de textos francófonos mais 

lidos pelos licenciandos de cada universidade. 

 

Gráfico 1 – Textos francófonos mais lidos pelos licenciandos 

 

 

Vemos, no gráfico 1, que a maior parte dos licenciandos, tanto da UFF quanto da 

UFRJ, lê mais textos literários do que jornalísticos. Eles informaram, ainda, que as leituras 

mais frequentes são obras solicitadas pelos professores de suas universidades. Dentre as 

literaturas francófonas citadas, os informantes da UFF mencionaram livros canadenses, 

magrebinos, antilhanos, franceses e belgas, enquanto os da UFRJ citaram livros franceses e 

belgas. 

Já na UERJ, a maior parte dos participantes mencionou nomes de jornais francófonos, 

como leitura, e poucos citaram nomes de livros literários, todos franceses, como podemos 

observar no gráfico 1. 

Quanto à leitura de jornais francófonos pelos licenciandos da UFF e da UFRJ, poucos 

afirmaram ler esses tipos de textos. Além disso, nenhum dos participantes dessas três 

universidades mencionou nomes de revistas.  

Dessa maneira, podemos observar que, enquanto na UFF e na UFRJ mais de 50 % dos 

licenciandos leem livros literários francófonos de diferentes países, na UERJ, a maior parte 

deles leem jornais francófonos. 

Vale destacar que, na UFF, a diversidade de livros literários francófonos citados pelos 

licenciandos é mais ampla, se comparada aos da UFRJ. Esses dados confirmam o perfil 
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diferenciado da UFF com relação à abordagem de literaturas francófonas provindas de 

diferentes países, como observado nos fluxogramas, anteriormente. 

Quando questionados sobre o contato vivenciado com diferentes variedades 

linguísticas da língua francesa durante suas formações acadêmicas, mais da metade dos 

participantes (59%) informou ter estudado diferentes falares dessa língua em suas 

universidades. No entanto, se observarmos essa porcentagem por universidade, veremos que a 

divisão não é homogênea, como podemos ver no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 – Estudo de diferentes variedades linguísticas da língua francesa 

 

 

Conforme ilustrado no gráfico 2, a maior parte dos participantes que declarou ter 

estudado diferentes variedades linguísticas da língua francesa em suas formações acadêmicas, 

concentra-se na UFF. Uma parte considerável concentra-se na UERJ, enquanto alguns poucos 

se concentram na UFRJ. Das variedades linguísticas francófonas citadas pelos participantes, 

figuram a variedade antilhana, a argelina, a belga, a congolesa, a haitiana, algumas francesas, 

a guineense, a magrebina, a maliana, a quebequense e a reunionense. Observamos, assim, que 

os licenciandos reconhecem uma grande diversidade de falares francófonos, além do 

parisiense.  

Partindo para as questões sobre o conhecimento de artistas e obras artísticas de autores 

francófonos, 55% dos licenciandos informou conhecer artistas francófonos diferentes dos 

franceses, 27% informou não conhecer, 9% deixou em branco e 9% citou somente artistas 
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franceses. Além disso, a maior parte (77%) informou conhecer filmes e livros francófonos e 

citaram nomes de obras que envolvem culturas africanas, antilhanas, belga, canadense e 

francesa, como podemos observar por intermédio de alguns títulos de obras citadas, no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 4 - Filmes, livros e músicas francófonos citados (Fonte das origens: site Allocin
8
é, Larousse

9
) 

Tipos de obras Título Origens 

Filme 

Azur et Asmar 
Francesa, belga, espanhola, 

italiana 

C’est pas moi, je le jure ! Francesa, canadense 

Kirikou et la sorcière 

Francesa 

Trata de culturas da África 

do Norte 

Vers le Sud 

Francesa, canadense 

Trata também de culturas 

antilhanas e europeias  

Livro 

L’enfant de sable Marroquina 

Le Colonel Chabert Francesa 

Le petit Nicolas Francesa, belga 

Música  Zouk Antilhana 

 

Levando em conta todos esses dados levantados no primeiro segmento do 

questionário, podemos observar que mais da metade dos licenciandos das três universidades 

informou possuir contato com diferentes culturas relacionadas à língua francesa. É 

interessante notar que quase 70% deles informou acessar, espontaneamente, mídias 

francófonas, como rádios, TVs e vídeos, o que é positivo na medida em que engloba a 

diversidade cultural da língua estudada. Assim, ao assistirem um telejornal da TV5 Monde, 

                                                           
8
 Disponível em <www.allocine.fr> Acesso em 27 out 2014. 

9
 Disponível em < http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ > Acesso em 27 out 2014. 
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por exemplo, ou ouvirem uma transmissão da Radio France Internationale (RFI), certamente 

ouvirão diferentes modos de se expressar em francês. 

No entanto, observamos que o contato desses licenciandos com textos escritos, 

sobretudo com livros literários estudados durante a graduação, é mais frequente do que o 

contato deles com outros tipos de texto (emissões de TV, rádios, jornais, revistas, etc.). 

Além disso, dentre as diferentes literaturas francófonas lidas por eles a pedido dos 

professores, aquelas provindas da Europa, principalmente da França, predominam na UFRJ e 

na UERJ, demonstrando, assim, a valorização da cultura francesa em detrimento das outras 

culturas francófonas nas formações de professores de FLE nessas instituições.  

Quanto à UFF, observamos um equilíbrio maior nesse ponto, devido às disciplinas 

obrigatórias dedicadas ao estudo de outras literaturas francófonas, diferentes da francesa. A 

maior parte dos licenciandos dessa universidade informou possuir contato frequente com 

diferentes literaturas francófonas, revelando, assim a importância que o estudo formal delas 

pode desempenhar em suas formações, uma vez que viabiliza o contato deles com o mundo 

diverso da língua estrangeira que ensinarão. Desse modo, somos levados a refletir sobre o 

estudo das culturas francófonas nas formações de professores de FLE nas universidades 

investigadas: haveria outras maneiras de propor esses estudos? Possivelmente, como 

comentado pelos licenciandos nas entrevistas, através da variação fonética da língua francesa? 

Ou, talvez, por meio da variação lexical? 

Ademais, o fato de esses licenciandos afirmarem possuir contato com a diversidade 

linguística e cultural da língua francesa não garante que na prática eles irão propor o estudo 

das diferentes culturas francófonas em suas aulas de FLE. 

Mediante o cruzamento desses dados com aqueles apresentados nos próximos 

segmentos, poderemos observar de maneira mais ampla a relação entre o que os sujeitos 

afirmam e como eles percebem e agem diante dessa diversidade das culturas francófonas.   

 

Segundo segmento 

 

O segundo segmento possui duas questões abertas (questões 8 e 9) que têm por 

objetivo interrogar os sujeitos sobre suas opiniões a respeito da abordagem das variedades do 

francês no ensino de FLE, assim como em suas formações. 

Na questão sobre a opinião deles a respeito da leitura e escuta de diferentes falares 

francófonos na aula de FLE, a grande maioria (69%) afirmou achar importante a abordagem 
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dessa diversidade da língua francesa em aula de FLE, através das justificativas organizadas no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – Por que ouvir e ler textos de diferentes países francófonos na aula de FLE? 

UFF 

“É uma forma de contato com outras culturas” 

“Assim como em português, devemos entender e aprender outros falares” 

“É importante conhecer a cultura e as diferenças da língua em outros países de 

língua francesa, além da França” 

“Sim, para ampliar o nosso conhecimento do universo francófono” 

“Sim, para conhecermos a diversidade linguística” 

UFRJ “Sim, porque assim podemos nos dar conta que há variantes linguísticas e há 

diversos falares da língua francesa” 

“Há mais falantes de francês fora da França” 

 “Sim, para me habituar aos diferentes sotaques, compreender melhor outros 

filmes, programas de TV, etc., e me auxiliar no ensino de francês” 

“Sim, porque podemos ter diferentes pontos de vista”  

UERJ “É interessante distinguir as variações de uma língua” 

“Sim, para identificar as variações da língua” 

“Sim, pois ajuda a reconhecer as diferenças entre os francófonos” 

“Sim, para conhecermos a diversidade da língua francesa” 

“Sim, porque como professor de francês é importante ter conhecimento amplo” 

“Sim, pois a francofonia expande nosso conhecimento sobre o idioma e 

referências culturais” 

 

Diante dessas palavras, observamos a preocupação e o interesse dos participantes em 

conhecer a diversidade linguística relacionada à língua francesa. Todos aqueles que 

responderam essa questão afirmaram achar importante o ensino da diversidade cultural e 
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linguística na aula de FLE. Aqueles que deixaram em branco correspondem a 31% dos 

participantes.  

Apesar de a maioria dos participantes acreditarem na importância dessa diversidade 

cultural na aula de FLE, a maior parte deles citou a França quando foram indagados sobre o 

país onde gostariam de fazer um estágio linguístico para aprimorar seu francês, como 

ilustrado abaixo: 

 

Gráfico 3 – Países francófonos citados para realização de estágio linguístico 

 

 

Como podemos observar no gráfico 3, dentre os diversos países francófonos 

mencionados, a França foi o mais citado para expressar o lugar de desejo de realização de 

estágio linguístico dos licenciandos, revelando assim a preferência deles em adquirir vivência 

nesse país francófono.  

Assim, vemos que, apesar desses licenciandos possuírem conhecimentos acerca da 

diversidade linguística e cultural dos povos francófonos, a maior parte deles possui 

representações positivas acerca da França, a ponto de influenciá-los em suas escolhas a 

respeito da variedade linguística em que preferem se aperfeiçoar. 

Esses dados conduzem à seguinte questão: as variedades linguísticas da França, 

especialmente a parisiense, seriam as mais apreciadas por esses sujeitos? Os dados referentes 

às suas representações sobre as variedades da língua francesa (terceiro segmento do 

questionário) poderão nos ajudar a discutir essa questão. 
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Terceiro segmento 

 

O terceiro segmento possui seis questões em escala (questão 10 a 15), que objetivam 

obter dados sobre as representações dos participantes a respeito de quatro variedades fonético-

fonológicas da língua francesa. Nesse trecho, os participantes ouviram quatro áudios de 

falantes francófonos provindos de diferentes localidades: Paris, Senegal, Quebec e norte de 

França. Em seguida, informaram suas opiniões sobre cada um dos falares desses locutores e, 

por fim, informaram aquela variedade que consideram mais bonita e a que consideram mais 

feia, dentre todas as ouvidas.  

Ao ouvirem o primeiro áudio, de um falante de Paris, os participantes reconheceram 

facilmente a variedade parisiense. No gráfico a seguir, podemos observar suas representações 

sobre essa variedade linguística. 

 

Gráfico 4 – Representações da variedade linguística parisiense 

 

 

Percebemos, no gráfico 4, que as representações da maior parte os participantes sobre 

o falar parisiense são positivas, chegando ao total de 77%, correspondente à soma das opções 

“muito bonito, bonito e agradável”. Além disso, nenhum dos participantes percebe esta 

variedade como feia ou muito feia. Quanto às representações negativas, estas foram indicadas 

através da opção “desagradável”, por uma parcela bem menor desses participantes (23%). 

Vale ressaltar que a opção “desagradável” é a mais branda dentre as opções negativas, 

revelando, assim, percepções negativas mais superficiais. Portanto, a minoria dos licenciandos 
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das três universidades investigadas possuem representações negativas da variedade parisiense, 

e a grande maioria possuem representações positivas.  

Na sequência, os participantes ouviram o falante senegalês. Com auxílio do gráfico 5, 

podemos visualizar os dados sobre a opinião dos participantes acerca dessa variedade. 

 

Gráfico 5 – Representações da variedade linguística senegalesa 

 

 

Como vemos no gráfico 5, as representações dos licenciandos sobre a variedade 

senegalesa é mais diversificada, todas as opções de avaliação foram indicadas: desde muito 

bonita até muito feia . 

Podemos observar, também, que grande parte desses participantes percebeu a 

variedade senegalesa positivamente. Somando as indicações dessa variedade como agradável, 

bonita e muito bonita, chegamos ao total de 63% de representações positivas. No entanto, 

essas representações revelam intensidade diferente, se compararmos com as representações 

positivas da variedade parisiense: enquanto a variedade parisiense foi percebida 

majoritariamente como bonita e muito bonita, a variedade senegalesa foi percebida como 

agradável e bonita, respectivamente. Desse modo, podemos verificar que as avaliações 

positivas da variedade parisiense são mais intensas do que as da variedade senegalesa. 

Com relação às representações negativas da variedade senegalesa, observamos, no 

gráfico 5, que elas correspondem a um total de 37%, quando somamos as percepções desse 

falar como desagradável, feio e muito feio. Ainda, dentre essas percepções negativas, aquelas 

indicadas através das opções feia e muito feia se revelaram mais frequentes, evidenciando, 

assim, representações negativas mais profundas da variedade senegalesa, se comparadas às 
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representações negativas da variedade parisiense, visto que estas últimas foram avaliadas 

majoritariamente como desagradáveis, e não como feia ou muito feia. 

Logo, interpretamos que as representações dos licenciandos das três universidades 

investigadas, acerca da variedade francófona senegalesa, são, em sua maior parte, 

artificialmente positivas, havendo representações profundamente negativas.   

Após essas duas variedades, os participantes ouviram, então, a variedade quebequense. 

No gráfico abaixo podemos observar suas representações sobre essa variedade linguística. 

 

Gráfico 6 – Representações da variedade linguística quebequense 

 

 

Podemos constatar, no gráfico 6, que as representações positivas dos licenciandos 

sobre a variedade  quebequense são majoritariamente positivas, somando um total de 81% e 

ultrapassando os 77% de representações positivas da variedade parisiense. 

Todavia, observamos que, assim como ocorreu com a variedade senegalesa, as 

representações positivas do falar quebequense são menos intensas que as do falar parisiense, 

pois este último foi considerado principalmente como muito bonito e bonito, enquanto o falar 

quebequense foi percebido como agradável e bonito, respectivamente.  

No que tange às avaliações negativas da variedade quebequense, estas são menos 

profundas que as avaliações negativas da variedade senegalesa, pois foram percebidas 

somente como desagradáveis, pela minoria dos participantes. 

Desse modo, interpretamos que as representações dos licenciandos a respeito da 

variedade francófona quebequense são, em sua maior parte, positivas, porém de maneira 
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menos intensa que as da variedade parisiense. E, as representações negativas são mais brandas 

com relação às representações negativas da variedade senegalesa. 

A última variedade linguística francófona ouvida pelos licenciandos foi a do falar 

ch’ti, provinda do norte da França. O gráfico que segue ilustra as percepções dos licenciandos 

a respeito dessa variedade linguística.  

 

Gráfico 7 – Representações da variedade linguística ch’ti 

 

 

Com o gráfico 7, vemos que as representações dos licenciandos sobre o falar ch’ti é 

mais dividida entre positivas e negativas. Assim, 59% possuem representações positivas e 

41% possuem representações negativas.  

Quanto à intensidade das representações positivas, é interessante notar que, assim 

como a variedade parisiense, a variedade ch’ti é percebida como “bonita” por 23% dos 

participantes. Contudo, em relação às outras avaliações positivas, a variedade parisiense 

possui mais avaliações de falar muito bonito e agradável do que o falar ch’ti.  

Dentre essas quatro variedades expostas aos licenciandos, o falar ch’ti foi a variedade 

que recebeu o maior número de avaliações negativas (41%), seguido do falar senegalês 

(37%). As variedades canadense e parisiense foram as que menos receberam avaliações 

negativas 19% e 23%, respectivamente.  

Como o falar ch’ti não era conhecido por nenhum dos participantes, possivelmente 

este fator tenha influenciado em suas representações negativas que, apesar de aparecerem em 
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maior quantidade, se revelaram também mais artificiais, pois, dentre as opiniões negativas, os 

participantes selecionaram majoritariamente a opção desagradável para o falar ch’ti. 

Diferentemente da variedade senegalesa, que recebeu maior quantidade de avaliações através 

das opções feia e muito feia. 

Vemos, assim, que as representações dos licenciandos a respeito da variedade 

francófona ch’ti são mais positivas do que negativas. Além disso, as representações negativas 

são menos intensas do que aquelas da variedade senegalesa. 

 Por fim, pedimos aos participantes que comparassem as quatro variedades ouvidas e 

que indicassem aquela que consideravam como a mais bonita, bem como a mais feia, havendo 

opções de marcar que nenhuma delas era mais bonita ou mais feia, ou que todas eram bonitas 

ou feias. Vejamos os resultados no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 8 – Representações de todas as variedades 

 

 

Vemos no gráfico 8 que, dentre as quatro variedades francófonas expostas aos 

participantes, a variedade parisiense foi percebida como a mais bonita, correspondendo a 79% 

das representações dos informantes. Esses dados revelam que os participantes possuem 

representações altamente positivas a respeito dessa variedade. As outras variedades ficam 

bem abaixo. Além disso, dentre as quatro variedades ouvidas, aquela percebida como mais 

feia foi a senegalesa, revelando, assim, que os participantes possuem representações negativas 

mais intensas a respeito dessa variedade. 
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Vale ressaltar que 32% dos participantes preferiu não eleger uma variedade, dentre as 

quatro ouvidas, como mais feia, e 21% deles optou por não eleger nenhuma como mais 

bonita. Esses dados demonstram o cuidado nos julgamentos sobre questões linguísticas. 

Os dados levantados no terceiro segmento do questionário revelam que os 

licenciandos das três universidades investigadas possuem representações mais positivas sobre 

as variedades parisiense e quebequense, enquanto as variedades senegalesa e ch’ti possuem 

menos avaliações positivas. 

Além disso, através das questões em escala, podemos ver como a intensidade das 

avaliações positivas e negativas varia na avaliação dessas quatro variedades. Desse modo, 

apesar de grande parte dos participantes possuírem representações positivas sobre as quatro 

apresentadas, percebemos que a positividade a respeito da variedade parisiense é mais intensa, 

visto que esta foi a que mais recebeu avaliações do tipo muito bonita, enquanto as outras 

ficaram entre agradável e bonita. 

 Em contrapartida, a variedade senegalesa foi a que mais recebeu avaliações do tipo 

feia e muito feia, revelando, assim, que as representações negativas acerca dessa variedade 

são as mais intensas. 

Esse quadro é confirmado por meio dos dados das últimas questões, ilustrado no 

gráfico 8, em que a variedade parisiense aparece como a mais bonita e a variedade senegalesa 

como a mais feia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos, nesta pesquisa, investigar como a diversidade cultural e linguística da 

língua francesa se fazem presentes nos cursos de licenciaturas em Letras/Francês da UFF, 

UFRJ e UERJ. Observamos que, nos dados levantados através da análise documental, das 

entrevistas e dos questionários, a cultura francesa, em comparação com outras culturas 

francófonas, possui espaço central nas formações dos professores de FLE envolvidos nesta 

pesquisa. 

A princípio, observamos, por meio dos fluxogramas, que, principalmente na UFRJ e 

na UERJ, o estudo da literatura francesa recebe espaço privilegiado, se comparado a outras 

literaturas francófonas, sendo a UFF a única universidade que propõe em sua grade curricular 

o estudo de outras literaturas além da francesa. 

Do mesmo modo, as pesquisas de doutorado dos docentes que atuam nessas formações 

também recaem principalmente na área de literatura francesa, revelando, assim, que o perfil 

de pesquisa deles está mais ligado ao estudo da cultura francesa. Ademais, a minoria realizou 

estudos sobre outras culturas francófonas, seja através da literatura ou da língua.  

 Partindo dos dados levantados mediante as entrevistas, notamos que os participantes, 

em sua grande maioria, percebem a diversidade linguística da língua estudada como curiosa e 

demonstram interesse em aprofundar seus conhecimentos acerca disso. Essas percepções 

demonstram que os licenciandos possuem abertura a respeito do estudo de outras culturas 

francófonas, além da francesa, mesmo que esta última esteja mais presente em suas formações 

acadêmicas. 

Por fim, por intermédio dos dados levantados com os questionários, compreendemos 

que, apesar dos licenciandos reconhecerem a diversidade linguística e cultural inerentes à 

língua francesa, suas representações sobre essa língua revelam suas preferências pela 

variedade parisiense, visto que ela possui representações positivas mais profundas do que as 

outras variedades apresentadas. 

Segundo Petitjean (2009), as representações linguísticas são construídas coletivamente 

e partilhadas na língua e sobre ela, dentro de uma comunidade. Assim, podemos concluir que 

as representações positivas dos licenciandos acerca da variedade parisiense são construídas e 

partilhadas não somente na língua francesa, mas também sobre ela, no contexto da formação 

de professores de FLE das universidades investigadas. 

Ao relacionarmos a ênfase no estudo da cultura francesa, presente tanto no programa 

das licenciaturas quanto no perfil de pesquisa dos docentes, com a ênfase na apreciação 
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positiva da variedade linguística parisiense por parte dos licenciandos, podemos concluir que 

as formações de professores de FLE das universidades investigadas não proporcionam uma 

formação que englobe de maneira igualitária as diferentes culturas francófonas em seus 

estudos. 

Dessa forma, vemos que a ideia da língua francesa como heterogênea e variável, 

associada aos povos que a utilizam, não possui espaço suficiente na formação de professores 

de FLE no contexto analisado e, ao contrário, essa língua está associada preferencialmente à 

cultura francesa. 

Esse quadro leva à reflexão sobre a importância que a abordagem da francofonia nas 

licenciaturas de Letras/Francês poderia desempenhar na formação dos professores de FLE, 

haja vista proporcionaria o estudo mais aprofundado da diversidade linguística e cultural da 

língua francesa, como acontece na UFF, através do estudo de outras literaturas francófonas, o 

que, como vimos, resulta na aproximação dos licenciandos com a diversidade cultural 

estudada. Todavia, esses estudos ainda são minoritários nas formações de FLE no estado do 

Rio de Janeiro. 

A ausência do estudo da francofonia nessas formações e as representações dos 

licenciandos sobre as variedades da língua francesa, possivelmente influenciarão em suas 

práticas em sala de aula de FLE quando se tornarem professores. Contudo, analisar essa 

questão extrapolaria o limite desta pesquisa, na medida em que demandaria a observação de 

aulas de FLE. 

O que investigamos neste trabalho é a relação entre o perfil das formações de 

professores de FLE no estado do Rio de Janeiro e as representações dos licenciandos a 

respeito das variedades da língua francesa. Assim, esse trabalho foi importante porque 

apontou a necessidade da realização de futuras pesquisas sobre a prática do ensino de FLE.  

Como discutido por Calvet (2000), é possível agir sobre as representações linguísticas 

com o intuito de mudar a prática, ao invés de tomar decisões autoritárias a respeito das línguas 

em determinado contexto. Desse modo, acreditamos que, conhecendo as representações dos 

licenciandos sobre as variedades da língua francesa, seria possível agir sobre elas, visando a 

favorecer, assim, a abordagem da francofonia na formação de professores de FLE.  

Podemos dizer que essa reflexão acerca da representação linguística dos licenciandos, 

aliada ao perfil das formações de professores de FLE, torna-se a principal contribuição de 

nossa dissertação. 
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Material usado no questionário 

 

LA JOURNEE de la femme à Paris – Micro-trottoir. Disponível em: 

˂http://www.youtube.com/watch?v=kADU0PdlOGo˃. Acesso em: 28 jan. 2014.  

REACTION pertinante d’un témoin – incendie de la Medina – 9 enfants tués. Disponível em: 

˂http://www.youtube.com/watch?v=1Q23w6RQCdk˃. Acesso em: 27 jan. 2014. 
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˂http://www.youtube.com/watch?v=9ElrXIgeRE˃. Acesso em 27 jan. 2014. 
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APÊNDICE A – Questionário de pesquisa 

Questionário de pesquisa para graduandos em Licenciatura Letras/Francês 
A francofonia e o ensino de Francês Língua Estrangeira 

Sexo:   (  ) Masculino     (  ) Feminino          Idade: _______________  Nacionalidade: _________________________     

Naturalidade: _________________  Universidade: ____________________   Semestre: _____________________ 

 

1. Você possui vivência em país (es) de língua francesa ? Em caso positivo, qual/quais? 
 

2. Você tem o costume de ouvir rádios ou ver televisão em francês? Em caso positivo, qual/quais? 
Com que frequência?  
 

3. Você tem o costume de ler jornais, revistas, livros em francês? Em caso positivo, qual/quais? 
Com que frequência?  
 

4. Durante sua formação acadêmica, você estudou literaturas e culturas francófonas? Em caso 
positivo, quais? 
 

5. Durante sua formação acadêmica, você estudou diferentes falares da língua francesa? Em caso 
positivo, quais?  
 

6. Além de artistas franceses, você conhece outros artistas francófonos? Em caso positivo, 
qual/quais? 
 

7. E, filmes, músicas, livros? Em caso positivo, qual/quais? 
 

8. Você acha importante ler e ouvir textos de diferentes países francófonos na aula de francês? Por 
quê?  
 

9. Em qual país você gostaria de fazer um estágio linguístico para aperfeiçoar seu francês?  
 

10. Em sua opinião, o francês falado por esta pessoa é...  
(     )muito bonito     (     ) bonito     (     ) agradável     (     ) desagradável        (     ) feio          (     ) muito 
feio 

  

11. Em sua opinião, o francês falado por esta pessoa é...  
(     )muito bonito     (     ) bonito     (     ) agradável     (     ) desagradável        (     ) feio          (     ) muito 
feio 
  

12. Em sua opinião, o francês falado por esta pessoa é...  
(     )muito bonito     (     ) bonito     (     ) agradável     (     ) desagradável        (     ) feio          (     ) muito 
feio 
 

13. Em sua opinião, o francês falado por esta pessoa é...  
(     )muito bonito     (     ) bonito     (     ) agradável     (     ) desagradável        (     ) feio          (     ) muito 
feio 

 

14. Dentre as diferentes formas de falar francês que você acabou de ouvir, qual você acha mais 
bonita? 
(     ) 1ª           (     ) 2ª          (     ) 3ª           (     ) 4ª      (     ) todas são bonitas          (     ) nenhuma é bonita 
 

15. E a mais feia?  
(     ) 1ª           (     ) 2ª           (     ) 3ª           (     ) 4a      (     ) todas são feias          (     ) nenhuma é feia   
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ANEXO 1 – Fluxograma da Licenciatura Letras Português/Francês da UFF 
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ANEXO 2 - Fluxograma da Licenciatura Letras Português/Francês da UFRJ 
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ANEXO 3 - Fluxograma da Licenciatura Letras Português/Francês da UERJ 

 

 

 


