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RESUMO 
 

A formação de professores de línguas estrangeiras tem assumido cada vez mais 

contextos adversos, demonstrando a necessidade de perspectivar novos caminhos para a 

educação e para a construção de cidadãos mais capazes e autônomos diante de uma 

sociedade multifacetada. Dessa certeza, faz-se necessário compreendermos as relações 

entre as políticas linguísticas e o ensino de línguas, associadas à formação de docentes. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é identificar as ações formativas para a 

formação continuada de professores de francês língua estrangeira (FLE) no estado do 

Rio de Janeiro. Este trabalho foi desenvolvido a partir do aporte teórico dos estudos 

sobre política linguística (CHAUDENSON, 1996; CALVET, 2002 e COOPER, 1997), 

associado aos estudos sobre a formação continuada de professores de língua estrangeira 

(ALMEIDA FILHO, 2006). Por meio da aplicação de questionários junto aos 

licenciandos de francês das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro e aos 

professores de língua francesa de diferentes instituições, comparamos as necessidades e 

a relevância desta formação para o exercício do magistério. Correlacionamos estas 

necessidades às ações formativas propostas pelos agentes identificados como os 

responsáveis pela formação continuada. Entendemos que estas ações fazem parte de 

políticas linguísticas educativas que contribuem para a diversidade linguística e para o 

ensino de línguas estrangeiras. 

 

Palavras-chave: Política Linguística. Formação Continuada. Língua Francesa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The foreign language teacher´s education has been facing increasingly adverse contexts, 

showing the need to put new paths for education into perspective and for the building of 

citizens that are capable and autonomous in the face of a muti-faceted society. With this 

certainty, it becomes necessary to understand the relationships between educational 

language policies and language teaching, associated to the teachers´ education.  This 

way, the aim of this research is to identify the formative actions for the continuing 

formation for teachers of French as a Foreign Language (FLE) in the state of Rio de 

Janeiro.  This study was developed using as theoretical basis the studies about language 

policy (CHAUDENSON, 1996; CALVET, 2002 e COOPER, 1997), associated with the 

studies about the continuing education of foreign language teachers (ALMEIDA 

FILHO, 2006). Through the use of questionnaires given to undergraduates of French at 

public universities in the state of Rio de Janeiro and with French teachers in different 

institutions, we have compared the needs and the relevance of this formation for the 

practice of teaching. We have related these needs to formative actions proposed by the 

agents in charge of the continuing education. We understand that these actions are part 

of educational language policies that contribute to language diversity and for the 

teaching of foreign languages. 

 

Key words: Language Policy. Continuing Education. French. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÉSUMÉ 
 

La formation des enseignants de langue étrangère s'est de plus en plus chargé des 

contextes défavorables, démontrant la nécessité de prévoir de nouvelles voies pour 

l'éducation et pour la construction de citoyens plus capables et autonomes face à une 

société multiforme. Pour cela, il est nécessaire de comprendre les relations entre les 

politiques linguistiques éducatives et l'enseignement de langues, associées à la 

formation des enseignants. Dans ce sens, l'objectif de cette recherche est d'identifier les 

actions formatives pour la formation continuée en français en tant que professeurs de 

langue étrangère (FLE) dans l'État de Rio de Janeiro. Ce travail a été développé a partir 

du cadre théorique des études sur la politique linguistique (cf. CHAUDENSON, 1996; 

CALVET, 2002 e COOPER, 1997), associées à des études sur la formation continuée 

des enseignants de langue étrangère (ALMEIDA FILHO, 2006). Grâce à l'utilisation de 

questionnaires avec les professeurs de français dans les universités publiques de l'État 

de Rio de Janeiro et de professeurs de français aux différentes institutions, nous avons 

comparé les besoins et l'importance  de cette formation pour la pratique de 

l'enseignement. Nous avons corrélé ces besoins aux actions éducatives proposées par les 

agents identifiés comme responsables de la formation continuée. Nous pensons que ces 

actions font partie des politiques linguistiques éducatives contribuant à la diversité 

linguistique et à l'enseignement des langues étrangères. 

 

Mots-clés: Politique linguistique. Formation continuée. Langue Française. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ‘nous’ somos todos, é o coletivo, a classe. 

O ‘je’ é muito individualista. Esses eram os 

professores que tínhamos. 

 
IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO 

 

Uma das modalidades de ação no âmbito das políticas linguísticas reside no 

domínio da educação para o ensino de línguas, e a formação de professores constitui um 

dos pilares para o êxito de políticas com esse objetivo. Para tanto, é preciso considerar a 

formação dos docentes levando-se em conta a relação nítida entre política linguística e o 

ensino de línguas, em uma dinâmica que envolve não apenas a abordagem de ensino, a 

metodologia a ser adotada, mas também as políticas linguísticas adotadas no país. 

Assim, a qualidade de ensino de uma determinada língua tem uma relação 

direta com as políticas para a formação inicial e continuada de professores de línguas 

(língua materna, língua de sinais, línguas indígenas, línguas alóctones, línguas 

estrangeiras). Convém ressaltar que entendemos a formação de professores muito mais 

que um curso de reciclagem ou um treinamento, trata-se ainda de um processo de 

reflexão sobre suas práticas em sala de aula. 

A importância da formação continuada de professores pode ser observada no 

documento que apresenta a Rede Nacional de Formação Continuada, do Ministério da 

Educação, constituída em 2004. Em sua versão de 2006, encontramos a seguinte 

afirmação: 

 

 

A formação do educador deve ser permanente e não apenas pontual; 

formação continuada não é correção de um curso por ventura precário, mas 

necessária reflexão permanente do professor; a formação deve articular a 

prática docente com a formação inicial e a produção acadêmica 

desenvolvidas na Universidade; a formação deve ser realizada também no 

cotidiano da escola em horários específicos para isso, e contar pontos na 

carreira dos professores (MEC, 2006). 

 

 No caso da formação continuada de docentes de Francês Língua Estrangeira 

(doravante FLE), faz-se necessário investir nessa formação, considerando que é na 

universidade que o estudante de licenciatura português-francês terá seu primeiro contato 

com a língua com a qual irá trabalhar. 

Nesse sentido, a formação continuada contribui para o aprimoramento 

linguístico e pedagógico desse professor. Pereira (2014) destaca que nos cursos de 
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licenciatura em Letras (Português-Francês), além dos aspectos didáticos relacionados ao 

ensino da língua, os professores procuram destacar a importância da língua francesa no 

contexto político-linguístico educacional brasileiro. 

É importante ressaltar que a língua francesa é ensinada em diferentes 

estabelecimentos de ensino na cidade do Rio de Janeiro, seja nas escolas públicas 

municipais, estaduais, incluindo o Colégio de Aplicação da UERJ, federais (Colégio 

Pedro II e o Colégio de Aplicação da UFRJ), seja em escolas privadas (Colégio Franco-

Brasileiro, Colégio São Bento, Lycée Molière, Colégio Sion, Colégio Teresiano, Escola 

Parque, Escola Britânica, entre outras). Além das diversas escolas, há ainda a oferta de 

ensino de francês em cursos privados de língua, tais como a Aliança Francesa, que na 

cidade do Rio de Janeiro emprega cerca de 100 professores, que atuam em suas 11 

filiais.   

 

1.1 Tema da pesquisa 

 

A presente dissertação se insere nos estudos de políticas linguísticas. Como 

delimitação do tema, selecionamos o âmbito da formação continuada de professores de 

FLE no Rio de Janeiro e sua relação com seus principais patrocinadores.   

 

1.2 Questões da pesquisa 

 

Considerando as diferentes instituições que atuam na formação continuada de 

professores de FLE no Rio de Janeiro, estruturamos nossa pesquisa a partir das 

seguintes questões: 

 

 Qual o papel dos agentes envolvidos nas políticas linguísticas para a 

formação de professores de FLE no Rio de Janeiro? 

 Quais são as modalidades de formação oferecidas? 

 Quais são as políticas linguísticas com as quais as formações se 

relacionam? 

 

1.3 Objetivos 

 

 O presente trabalho possui como objetivo geral identificar as ações político-
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linguísticas para a formação de professores de FLE no estado do Rio de Janeiro. 

Já os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

 Apontar os agentes que atuam nas políticas linguísticas para a formação 

dos professores de FLE no Rio de Janeiro; 

 Analisar a oferta de ações formativas e as reais demandas dos docentes; 

 Verificar a real necessidade de formação continuada para professores de 

FLE; 

 Identificar o papel de algumas instituições de ensino direcionado à 

formação continuada de língua francesa; 

 Contribuir com reflexões que possam incrementar ações futuras para as 

formações de professores de FLE. 

 

1.4 Justificativa 

 

Este estudo se justifica pelo reconhecimento da importância da formação 

continuada para o docente de língua estrangeira, mais especificamente, o professor de 

FLE, considerando que essa formação tem papel central na atividade profissional, pois o 

educador necessita constantemente repensar e aperfeiçoar sua prática docente. 

Neste âmbito, o conhecimento das políticas linguísticas, suas ações e agentes, 

passam a ser relevante para que façamos uma reflexão sobre o papel das principais 

instâncias presentes nas formações. Dessa forma, faz-se necessária esta reflexão devido 

às mudanças do mundo contemporâneo e das políticas linguísticas que tentam se 

adaptar a estas transformações. 

 

1.5  Organização do trabalho 

 

Esta pesquisa está organizada em oito capítulos, além das referências 

bibliográficas e anexos. 

No primeiro capítulo, introduzimos a relação entre políticas linguísticas e a 

formação continuada de professores e seu impacto no ensino de línguas estrangeiras. 

No segundo capítulo, descrevemos a metodologia utilizada na pesquisa, a qual 

é, predominantemente, qualitativa, possuindo como principal instrumento de pesquisa a 

aplicação de questionários junto aos licenciandos em Letras Português-Francês, aos 
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professores de FLE e os demais agentes responsáveis por ações formativas. 

No terceiro capítulo, apresentamos o referencial teórico que fundamenta o 

tema desta pesquisa, a saber, políticas linguísticas, suas tipologias e conceitos sobre 

formação de professores.    

No quarto capítulo, procuramos demonstrar a importância do ensino de 

francês no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a cultura francesa influenciou, 

principalmente, os primeiros moldes da formação de professores e o sistema 

educacional brasileiro, cujo ensino de línguas privilegiava o francês como uma das 

línguas de maior prestígio durante os meados do século XIX, além de outros aspectos, 

tais como a gastronomia, a arquitetura, a cultura, os esportes etc. Desse modo, esse 

estado sofreu uma grande influência da cultura francesa. 

No quinto capítulo, explicitamos algumas políticas linguísticas educativas 

relacionadas ao ensino de FLE. Neste momento, apresentamos as orientações 

curriculares para este ensino e, consequentemente, suas implicações para a formação 

continuada em FLE. 

No sexto capítulo, analisamos os dados representativos dos perfis dos 

licenciandos de FLE das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, com o 

intuito de identificarmos o perfil linguístico inicial desses estudantes e de 

reconhecermos a necessidade de formação continuada para estes futuros docentes. 

Nesse sentido, analisamos o perfil da formação dos professores de FLE, a fim de 

compreendermos suas concepções a respeito de formação continuada, suas motivações e 

suas áreas de interesse, visto que este perfil poderá contribuir para futuras ações 

formativas e para o aprimoramento destes educadores. 

No sétimo capítulo, identificamos e analisamos os agentes e suas respectivas 

ações formativas para a formação continuada de professores de francês, examinando a 

política linguística da França e sua relação com a formação continuada desses docentes. 

No oitavo capítulo, mencionamos as considerações finais acerca da análise 

proposta e realizada pela pesquisa e a descrição dos objetivos estipulados, finalizando 

com  reflexões que possam contribuir para a oferta de ações formativas para a formação 

continuada de professores de língua francesa, para a avaliação de políticas linguísticas 

educativas de outras línguas estrangeiras e para futuras pesquisas a serem abordadas 

neste campo do saber. 

E, por fim, as referências e os anexos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de responder às indagações que motivaram este estudo, 

adotamos uma abordagem qualitativa, devido à característica explicativa de dados, isto 

é, à compreensão de diferentes aspectos, visando à exposição e interpretação de fatores 

associados a um contexto. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa, valorizando os significados que as pessoas atribuem a estes 

dados, com foco na compreensão e na explicação da dinâmica das relações sociais. 

Silva e Menezes (2000) afirmam que na pesquisa qualitativa: 

 

 

A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no 

processo qualitativo. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave. O processo e seu significado são os focos principais de 

abordagem (SILVA; MENEZES, 2000, p. 20). 

 

 

Webb (2005) ressalta que pesquisas qualitativas são coerentes e adequadas por 

estabelecer capacidades de percepção, compreensão e análise. Segundo o autor, esta 

pesquisa é utilizada para: 

 

 

[...] para aumentar o entendimento, expandir o conhecimento, esclarecer a 

utilização, gerar hipóteses, identificar uma gama de comportamentos, 

explorar/ explicar motivações e atitudes, destacar grupos comportamentais 

distintos e prover insumos para futuras pesquisas (WEBB, 2005, p. 129). 

 

 

Insta salientar, que esta pesquisa também avaliará dados quantitativos, 

provenientes das questões objetivas dos questionários aplicados aos licenciandos e aos 

professores de FLE. Deste modo, nossa investigação procura examinar as ações atuantes 

nos contextos de formação continuada de FLE, em conformidade com os dados obtidos 

pela aplicação dos questionários acima citados. A seguir, apresentamos o instrumento 

utilizado para o desenvolvimento deste estudo. 

 

2.1 Instrumento de pesquisa 

 

Neste trabalho, o instrumento que privilegiamos para proceder à coleta de 

dados foi a aplicação de questionários (em anexo) compostos de perguntas previamente 

estabelecidas e realizados com 66 licenciandos de francês das universidades públicas do 
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estado do Rio de Janeiro, sendo elas: Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(doravante UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), além de 15 professores de francês e com alguns 

representantes de instituições que fomentam a formação continuada. 

Sendo assim, foram aplicados três questionários distintos. O primeiro foi 

direcionado aos licenciandos e consiste em nove questões de múltipla escolha, sendo 

elas: alternativas (sim ou não) e fechadas (categorias diferenciadas) e abertas (resposta  

de forma espontânea, emissão de opinião). As perguntas propostas procuraram 

identificar as perspectivas destes licenciandos em relação à sua formação inicial. 

Aplicamos um total de 66 questionários junto aos licenciandos das três universidades 

acima citadas. 

O segundo questionário foi aplicado a 15 professores de francês e compreende 

seis questões, apresentando perguntas alternativas, fechadas e abertas. Este questionário 

procurou verificar a necessidade de complementação de estudos, ou seja, a formação 

continuada desenvolvida pelos professores de FLE, que exercem o magistério 

atualmente. As indagações apresentadas foram de múltipla escolha, relacionadas às 

áreas de conhecimento da formação acadêmica, participação em formações continuadas, 

competências necessárias ao professor de FLE, modalidades pertinentes de formações, 

etc. 

O último questionário foi enviado aos representantes de instituições 

responsáveis por ações formativas para formação continuada de professores de FLE no 

estado do Rio de Janeiro, dentre as instituições: Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Associação de Professores de 

Francês do Estado do Rio de Janeiro (APFERJ), Serviço de Cooperação e Ação Cultural 

do Consulado da França (SCAC) e Aliança Francesa (AF).  

Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não elencamos nenhuma 

ação para a formação continuada de FLE. A UERJ, a APFERJ e a AF responderam ao 

envio, resultando em três questionários respondidos. O questionário consistia em cinco 

perguntas abertas a respeito da modalidade oferecida, da importância da formação 

continuada para os professores de FLE para o ensino da língua, do papel deste agente 

para esta formação do professor de FLE, de sua avaliação em relação a esta formação e 

da relevância do ensino de francês nas escolas e universidade. 

Desta forma, procuramos organizar a interpretação dos dados coletados por 

meio dos questionários de forma que pudéssemos analisar os perfis e concepções de 
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formação continuada desenvolvidas. 

No próximo capítulo, apontaremos os conceitos teóricos que fundamentarão 

esta pesquisa. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Fundamentaremos esta pesquisa nos conceitos propostos por expoentes no 

âmbito dos estudos de política linguística, a saber, Chaudenson (1996), Calvet (2007) e 

Cooper (1997). Em seguida, serão expostas as relações entre as políticas linguísticas e a 

formação de professores. Na sequência, apresentaremos os estudos que tratam das 

competências necessárias para a atuação do educador de língua estrangeira. 

 

3.1 Política Linguística 

 

  Diante da importância atual de se formar professores de línguas críticos e 

reflexivos, engajados à prática do processo/aprendizagem de língua estrangeira, faz-se 

necessário que abordemos as questões políticas que permeiam a formação continuada de 

professores. Nesse sentido, destacamos, primeiramente, a diferença teórica entre política 

linguística e planejamento linguístico. 

Calvet (2002, p. 133) propõe o binômio política linguística e planejamento 

linguístico e assim define: 

 

 

Chamaremos de política linguística um conjunto de escolhas conscientes 

referentes às relações entre língua e vida social e de planejamento linguístico 

a implementação concreta de uma política linguística, de certo modo, a 

passagem ao ato. 

 

 

Nesse âmbito, para a solução de um problema, seria necessário uma tomada de 

decisão para designar uma política linguística e seu planejamento, que pode ser 

implementado por indivíduos ou autoridades. 

Chaudenson (1996) por sua vez classifica quatro tipos de políticas linguísticas, 

sendo elas: 

 

 Política com planejamento; 

 Política sem planejamento; 

 Planejamento sem política; 

 Nem política, nem planejamento. 

 

A política com planejamento é a decisão tomada por autoridades ou grupos 



22 

 

 

sociais e todas as medidas para que essa política linguística seja implementada.  No caso 

da política sem planejamento, é aquela em que há deliberações ou determinações 

oficiais acerca de um problema, porém estas não são implementadas, devido à falta de 

diálogo entre os agentes envolvidos ou à omissão na execução etc. Essa política é 

marcada, geralmente, pelas ações de gestão in vitro, sem a aplicação de um 

planejamento. 

 Já o planejamento sem política ocorre quando não há participação de 

autoridades formais, tais como o Estado e governos, porém as intervenções ocorrem por 

meio de grupos sociais. Conforme a classificação de Calvet (2002), estas ações 

consistiriam nas políticas de gestão in vivo, isto é, implementadas pelos próprios 

falantes ou por uma coletividade. 

A quarta definição proposta por Chaudenson (1996) é aquela na qual não há 

política nem planejamento, as línguas podem não sofrer nenhum tipo de interferência 

formal, o que também pode caracterizar uma decisão política. Essa indiferença 

caracterizaria uma escolha intencional, motivada por outros fatores, como, por exemplo, 

desinteresse relacionado às questões interculturais, cultura ao monolinguismo, isto é, 

domínio de apenas uma língua, escassez de investimentos financeiros etc. 

O linguista Robert Cooper em seu livro, Language Planning and Social 

Change (1989, p.45) apresenta 12 definições para o termo planejamento linguístico e 

apresenta seu próprio conceito, em que o planejamento linguístico compreende “os 

esforços deliberados para influenciar o comportamento de outras pessoas no que diz 

respeito à aquisição, estrutura ou colocação funcional de seus códigos linguísticos”.   

Esses esforços de que fala Cooper (1997, p. 11) abrangem tanto o Estado e suas 

instituições, como foi o caso da Academia Francesa, mantida por Richelieu, quando se 

referem às ações de um determinado grupo, podendo, ainda, referir-se a esforços 

individuais, como os casos de Ivar Aasen e Knud Knudensen, que planejaram e 

promoveram uma língua nacional para a Noruega quando ela se tornou independente da 

Dinamarca. 

Com isso, Cooper (1997, p. 42) examina que em cada uma das 12 definições de 

planejamento linguístico há uma pergunta comum a todas elas: quem planifica, o quê, 

para quem e como? Subentende-se, a partir daí, que esses quatro aspectos compreendem 

a política e o planejamento linguístico. Examinando cada aspecto, temos de modo geral: 

Quem – é a instância regulamentadora/ legisladora, que pode ser representada 

pelos governos, organismos governamentais organizados ou outros órgãos normativos, 
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organizações civis de esferas administrativas, jurídicas, educacionais; as academias 

literárias ou outros grupos de poder notório. Contudo, chamaremos de atores ou agentes 

sociais, as instâncias envolvidas na regulamentação de políticas e planejamento 

linguístico, vinculados direta ou indiretamente às esferas governamentais como 

representantes oficiais. 

O quê - é o objeto de intervenção política e de planejamento linguístico. Nesta 

instância, podemos citar como exemplo a campanha para marca de gênero contra o uso 

sexista, o estabelecimento da Academia Francesa, a campanha de alfabetização massiva 

na Etiópia, a promoção do hebreu como idioma de instrução na Palestina, etc. 

Observemos que esses objetos são as ações/as intervenções de poder, em que se 

estabelece uma relação intrínseca entre língua e sociedade, envolvendo o planejamento 

do status ou do corpus de uma língua. 

Para quem – de acordo com as definições examinadas por Cooper, esta 

instância refere-se a um “grupo de pessoas”. Esses grupos podem ser maiores, como de 

fronteira nacional, ou grupos menores, como, por exemplo: grupos étnicos, religiosos, 

ocupacionais, organizações profissionais, ou seja, grupos sociais de níveis macro ou 

micro. Os círculos de interação pessoal podem se estender do plano social ao plano 

governamental ou vice-versa, tal como a campanha feminista americana iniciada no 

nível micro comunitário e, posteriormente, adotada pelo nível macro governamental. 

Portanto, segundo Cooper (1997), as atividades de planificação linguística 

podem operar em ambos os sentidos, não havendo, necessariamente, uma distinção 

entre as instâncias quem e para quem. O autor afirma que os grupos envolvidos na 

política e planejamento linguístico poderiam ser definidos como redes de comunicação, 

isto é, um conjunto de vínculos de interação verbal entre as pessoas. Compreender que 

os atores sociais que regulamentam ou são atores alvos de políticas e planejamentos 

linguísticos fazem parte de uma rede de comunicação, significa não limitar a interação 

em um nível micro ou macro, mas entender que cada grupo se separa por uma vertente 

diferente de interação. 

Como – nesta instância, examina-se a aplicação da política e do planejamento 

linguístico em que as atividades, as necessidades, os objetivos e os meios se 

apresentam. Nesta esfera, a prática dos esforços deliberados varia conforme os 

participantes envolvidos, a finalidade (planejamento do status ou do corpus), o enfoque 

(cultural, linguístico, discursivo, linguístico-discursivo, metodológico, etc.) e os 

objetivos diante das possibilidades e dos contextos. 
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Quaisquer que sejam as respostas para questões propostas por Cooper (1989), 

em um trabalho de avaliação de políticas linguísticas, elas terão uma relação direta com 

a tipologia de políticas linguísticas proposta por Calvet (2007) denominadas de políticas 

in vitro ou in vivo. A primeira refere-se às decisões tomadas pelo Estado por meio de 

aparato jurídico, tais como legislações, decretos, resoluções e etc. Já a gestão in vivo diz 

respeito ao produto de uma prática, isto é, uma escolha oriunda de um grupo social. 

Nesse sentido, as questões propostas acima contribuem para a identificação das 

políticas subjacentes às formações continuada de professores de FLE. 

 

3.2 Formação de professores de língua estrangeira 

 

Para discutirmos a formação de professores de línguas estrangeiras (doravante 

LE), é necessário abordarmos alguns aspectos sobre o perfil deste educador. Almeida 

Filho descreve as competências necessárias para a formação do professor de LE da 

seguinte forma: 

 

 

[...] as capacidades reconhecíveis de ação fundamentadas em bases de 

conhecimento e capacidade de tomada de decisões geralmente espontâneas e 

instantâneas num quadro de posições ou atitudes do professor (ALMEIDA 

FILHO, 1993, p.11). 

 

 

Assim, Almeida Filho (2006) apresenta cinco tipos de competências 

necessárias ao perfil do professor de LE, sendo elas: competência implícita, 

competência linguístico-comunicativa, competência teórico-aplicada e competência 

profissional. 

A primeira competência é considerada por Almeida Filho (2006, p. 11) como a 

competência mais básica de professores de LE “constituída de intuições, crenças e 

experiências vivenciadas ao longo do processo de ensino e aprendizagem”. Porém, a 

competência implícita não é suficiente para que o professor seja capaz de assumir uma 

prática de ensino crítica e engajada. 

Portanto, o autor apresenta a segunda competência, que salienta sua 

necessidade de desenvolver a competência linguístico-comunicativa, isto é: 

 

 

[...] a capacidade de uso da língua-alvo, envolvendo conhecimento sobre a 

sua estrutura e seu funcionamento enquanto código linguístico e social para 

produção e interpretação de sentidos (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 20).  
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Algumas instituições de ensino julgam ser esta a competência mais relevante 

na formação do professor, quando afirmam preferir contratar professores nativos a 

professores não nativos. 

Entretanto, sabemos que isto não garante um ensino de línguas de qualidade, e 

é por isso que Almeida Filho (2006) destaca ainda a necessidade do desenvolvimento da 

capacidade teórico-aplicada: 

 

 

[...] que se refere às concepções teóricas de ensinar e aprender línguas e 

capacita o professor a ensinar de acordo com o que sabe conscientemente e 

que lhe permite explicar teoricamente porque ensina da maneira que ensina e 

porque obtém os resultados que obtém (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 21). 

 

 

Essa competência diz respeito aos vários aspectos da prática de ensino, 

auxiliando na atualização de teorias sobre o ensino e a aprendizagem. Por fim, tem-se a 

competência profissional, “que consiste na conscientização do professor de suas 

responsabilidades, de seu potencial e importância social no exercício do magistério” 

(Almeida Filho, 1993, p. 21). É por meio dela que o professor se conscientiza de um 

desenvolvimento profissional permanente. 

Ainda no âmbito de formação de professores, Leffa (2001) amplia os aspectos 

que compõem a formação dos mesmos, dentre os quais se encontrariam os aspectos 

acadêmicos e políticos, envolvendo o domínio de diferentes áreas de conhecimento, 

exemplificado pela afirmação de Leffa: 

 

 

[...] a formação de um profissional competente que envolve áreas de 

conhecimento, como língua e metodologia, é mais uma questão política do 

que acadêmica. A sala de aula não é uma redoma de vidro, isolada do mundo, 

e o que acontece dentro da sala de aula está condicionado pelo que acontece 

lá fora. Os fatores que determinam o perfil do profissional de línguas 

dependem de ações, menos ou mais explícitas, conduzidas fora do ambiente 

estritamente acadêmico e que afetam o trabalho do professor.  Entre as ações 

mais explícitas temos as leis e diretrizes governamentais, o trabalho das 

associações de professores, os projetos das secretarias de educação dos 

estados, os convênios entre diferentes instituições, etc. (LEFFA, 2001, p. 

334). 

 

 

As ações formativas podem corresponder aos interesses do mercado e não à 

reflexão de práticas pedagógicas, linguísticas e culturais. Leffa (2001, p. 350) 

acrescenta que: “fomos criados numa tradição de que o professor, na sala de aula, não 

deve se envolver com política. No entanto, como vimos, somos todos − professores, 

alunos e a própria escola − afetados por escolhas políticas.” 
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Bohn (2000, p. 119) destaca, sobretudo, a importância da definição de uma 

política para o ensino de línguas no país. Dentre os elementos que integram esta 

política, ele aponta a formação de recursos humanos: 

 

 Descrição da realidade educacional linguística brasileira; 

 Propostas sobre os direitos linguísticos dos alunos brasileiros; 

 Formação de recursos humanos; 

 Definição de política; 

 Condições para a ação política; 

 Ações estratégicas para a implementação de uma política de línguas;   

 Alerta sobre o perigo da terceirização. 

 

 Bohn (2000, p. 122) ressalta que o conceito de política como práxis humana 

está, no entanto, intimamente relacionado com a noção de poder, ou seja, quem faz 

política exerce o poder.  Ele ainda afirma que o poder ideológico e o poder político são 

dominados pelo poder econômico, declarando que o ensino de línguas é considerado um 

produto, uma competência necessária à competitividade. 

O autor destaca as condições para a ação política, ressaltando que esta ação só 

será possível se houver a agregação das forças: os intelectuais (os pesquisadores), os 

professores, as associações, os linguistas, coordenadores e etc., pois, para ele, somente o 

somatório das forças pode construir a vontade coletiva necessária para a ação política. 

Como estratégias de execução, ele evidencia a importância do engajamento político de 

todos agentes participantes do sistema educacional e de um planejamento linguístico, 

isto é, a organização linguística externa (status da língua) e interna (funcionamento da 

língua), e alerta para o perigo da terceirização, prevendo que o Estado terceirize o 

ensino de línguas estrangeiras para o setor privado, negligenciando, assim, o direito do 

cidadão de possuir um ensino de línguas de qualidade nas escolas públicas. 

De acordo com o exposto pelos autores supracitados, verificamos que a 

formação continuada do professor de LE envolve aspectos relacionados às questões 

ideológica, política e econômica. Em relação aos professores de FLE, destacamos 

abaixo aspectos complementares que podem ser associados a esta formação. 

 

 

 



27 

 

 

3.3 Formação de professores de FLE 

 

Há tempos, pesquisadores, linguistas e profissionais da área de educação 

discutem sobre as questões intrínsecas entre a qualidade do ensino e o trabalho do 

professor de LE. Um dos grandes dilemas dessa discussão consiste na necessidade de 

formação inicial e continuada que atenda às demandas do sistema de ensino e às 

demandas do professor em sua prática. 

Com o intuito de compreendermos as bases desta formação, faz-se necessário 

abordarmos alguns aspectos históricos e teóricos sobre a formação de docentes. Os 

primeiros modelos de formação para professores tiveram sua origem na França, em 

1795, denominados de Escola Normal Superior, para formar educadores de nível 

secundário, e Escola Normal, para preparar os professores do ensino primário 

(SAVIANI, 2009). Esses modelos foram instituídos no Brasil logo após a 

independência, quando se almejava instruir a população. É neste momento, que a 

Província do Rio de Janeiro instaura a primeira Escola Normal do país, em Niterói, em 

1835. 

Saviani (2009) classifica a formação de professores em dois modelos, sendo 

eles o modelo dos conteúdos culturais-cognitivos (enfoque na cultura geral e no 

domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente à disciplina 

que se irá lecionar) e o modelo pedagógico-didático (considera a formação do 

professor propriamente dita com o efetivo preparo pedagógico-didático). Desta forma, 

as Escolas Normais consistiam, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e de cultura 

profissional. Porém, este caráter híbrido não estaria formando professores. 

Com isso, inicia-se a criação dos Institutos de Educação, que permitiria corrigir 

as insuficiências das velhas Escolas Normais e consolidar os conhecimentos didático-

pedagógicos. Esses institutos foram elevados ao nível universitário, tornando-se 

referência para as demais escolas de nível superior dos cursos de licenciatura (docência 

nas escolas secundárias) e de Pedagogia (docência nas Escolas Normais) sob o esquema 

3+1 (três anos de estudos cognitivos e um ano de formação didática). 

Todavia, ao serem implantados, estes cursos tiveram tendências diferenciadas. 

Os cursos de licenciatura destacaram os conteúdos culturais-cognitivos em seus 

currículos, preterindo o aspecto didático-pedagógico a uma disciplina de didática. Já o 

curso de Pedagogia enfrentou um impasse, considerando o aspecto didático-pedagógico 

como disciplina estritamente teórica, e os Institutos de Educação e as Escolas Normais 
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foram nivelados por instituições de segunda categoria, sendo substituídos por 

habilitações específicas, conforme o exercício do magistério. 

Nesse contexto, a questão da formação de professores é atravessada por novos 

dilemas, pois a tarefa de formar os novos educadores é atribuída às universidades, e o 

preparo pedagógico-didático fica a cargo das Faculdades de Educação. Isto posto, um 

dos dilemas das formações consistiria na articulação entre os conteúdos de 

conhecimento e os procedimentos didático-pedagógicos. Nesse sentido, SAVIANI 

(2009), com o intuito de articular os conteúdos cognitivos e didáticos, propõe a 

utilização de livros didáticos como uma solução para esta articulação, visto que estes 

livros dão forma prática à teoria pedagógica nas suas diferentes versões. 

Porém, acreditamos que esta não seja necessariamente uma proposta viável, 

pois sabemos que a utilização deste material nem sempre favorece o trabalho do 

professor e tampouco garantirá um ensino adequado. As ações para a formação de 

professores deveriam ser definidas a partir de uma análise do contexto atual, da 

avaliação de formações anteriores e de novas demandas, articulada às orientações 

oficiais para o ensino de língua estrangeira.   

De forma pontual, Jover-Faleiros (2009) destaca que as ações formativas para 

os professores de FLE, geralmente, associam-se a duas competências necessárias ao 

professor de LE, tais como teórico-aplicada e linguística-comunicativa. A partir dessa 

associação, a autora propõe uma reflexão acerca da didática da leitura na formação 

inicial do futuro professor de FLE, ressaltando a necessidade de formações que 

privilegiem a construção de sentido textual a partir da realidade do aluno. 

Por outro lado, Albuquerque Costa e Marinelli (2008) salientam a relevância da 

competência oral na formação inicial através da utilização de recursos midiáticos, tais 

como jornais, sites, rádios, televisão etc., pois as autoras afirmam que esses recursos 

favorecem a autonomia de aprendizagem do aluno e exigem do professor um trabalho 

de preparação de atividades que irão desenvolver tanto a competência oral quanto a 

leitura e a escrita. 

Desta forma, Albuquerque Costa e Marinelli (2008) demonstram que essas 

competências devem estar atreladas à conscientização de um profissional crítico e 

reflexivo. Para ilustrar este estudo, as autoras propuseram uma oficina de jogos aos 

futuros docentes no primeiro ano do curso de Letras em língua francesa. Nessa 

atividade, os aprendizes participaram de atividades lúdicas e elaboraram regras e 

objetivos, refletindo sobre o processo de ensino e discutindo questões relacionadas à 



29 

 

 

prática docente. Com isso, percebemos a articulação de uma atividade pedagógica  

associada à língua francesa e à formação acadêmico-profissional, desenvolvida na 

formação inicial. 

Além disso, as autoras também propõem trabalhos, como a elaboração de 

portfólios, atividades acadêmico-científico-culturais e estágios de observação e 

regência. No que diz respeito às atividades científico-culturais, elas enfatizam o 

incentivo à pesquisa como aspecto enriquecedor para a formação destes futuros 

docentes. Para as autoras, o desenvolvimento de projetos de Iniciação Científica permite 

a vivência científico-acadêmica relacionada a diferentes situações de 

ensino/aprendizagem na formação do professor de FLE. 

Isto posto, consideramos também relevantes outros aspectos para a construção 

da formação individual tanto do professor quanto do aluno, como, por exemplo, a 

cultura. Gonçalves (2010) salienta que nas políticas linguísticas educacionais elaboradas 

pelos governos francês e brasileiro são feitas referências ao papel que a cultura deve ter 

em sala de aula, enfatizando a perspectiva intercultural. 

Outro aspecto constitutivo para a formação continuada do professor diz 

respeito à utilização das tecnologias de informação e de comunicação no ensino (TICE). 

Galli e Macedo (2014) postularam que o resultado do cruzamento entre TICE, FLE e 

livro didático multiplica os níveis de conhecimento e de autonomia do estudante, 

aprimorando sua aquisição de conhecimento. Embora ainda não tenhamos dados 

empíricos, podemos dizer que a utilização das novas tecnologias para o ensino de FLE 

proporciona e fornece aos alunos maior autonomia, interesse, criatividade, motivação, 

etc. 

Jacoby (2010) salienta a necessidade de formação de professores de FLE 

voltada ao público infantil. A autora afirma que, neste contexto de ensino, espera-se que 

o professor domine, além de práticas didático-pedagógicas, algum conhecimento sobre 

os aspectos que compreendem o universo infantil. Contudo, a autora observa que ainda 

não há formações que contemplem este tipo ensino nos espaços públicos universitários. 

Ao observarmos os fluxogramas dos cursos de formação inicial do professor de 

FLE, verificaremos que eles seguem as diretrizes curriculares propostas pelo Conselho 

Nacional de Educação do Curso de Letras, doravante CNE, 2001. As orientações para 

este ensino ficam a cargo da instituição de ensino superior, devendo definir outros 

aspectos, tais como a carga horária, as atividades curriculares básicas, complementares e 

de estágio. Portanto, estas orientações propiciam a autonomia das universidades quanto 
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à formação inicial dos licenciandos de francês. 

No entanto, identificamos uma única restrição do CNE acerca dos conteúdos, 

pois estes devem estar ligados à área dos estudos linguísticos e literários, de modo a dar 

prioridade à abordagem intercultural, visto que esta permite desenvolver o espírito 

crítico diante a realidade. Dessa forma, cada instituição universitária elabora os 

conteúdos linguísticos e literários por meio de seus fluxogramas, pois estes consistem 

em diagramas esquemáticos que apresentam a sequência de disciplinas obrigatórias e 

optativas concernentes ao curso de Letras com habilitação em língua francesa. 

Esses fluxogramas também apresentam os conteúdos pedagógico-didáticos aos 

quais SAVIANI (2009) faz referência, distinguindo-se dos conteúdos culturais-

cognitivos (língua e literatura). O autor aborda a complexidade de articulação entre 

estes conhecimentos na formação inicial, devido à heterogeneidade de competências em 

que serão abordadas, em um tempo mínimo de quatro anos. Esta complexidade aumenta 

quando se trata da formação de línguas estrangeiras, sobretudo, do francês, visto que a 

grande maioria dos licenciandos ingressa sem possuir nenhum conhecimento da língua. 

Deste modo, as universidades têm o duplo papel de instruir e formar profissionais. 

Neste sentido, com o intuito de analisarmos as ações formativas para a 

formação continuada de professores de FLE, cabe examinarmos brevemente a oferta dos 

conteúdos propostos pelas universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, a fim de 

verificarmos de que maneira essas instituições articulam esses conhecimentos para a 

formação do professor de língua francesa. Assim, apresentaremos os fluxogramas da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), respectivamente. 
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Figura 1 – Fluxograma do Curso de Letras (Português-Francês) proposto pela 

UERJ. 

 

Fonte: fluxograma do curso de Licenciatura em Letras Português-Francês da UERJ, adaptado por 

PEREIRA, T; RICORDEL, A. e SANTOS, D. para o 13° Congresso Mundial da Federação Internacional 

de Professores de Francês, Durban, 2012. 

 

A partir do fluxograma acima, podemos verificar que nesse curso o licenciando 

terá estudado língua francesa durante quatro anos de sua formação, além dos estudos 

literários de francês por dois anos, concernente aos conteúdos culturais-cognitivos, 

denominados por SAVIANI (2009). No entanto, não encontramos nenhuma disciplina 

direcionada aos estudos francófonos, os quais abordam a diversidade cultural da língua 

francesa falada em outros países. 

Por outro lado, no que diz respeito aos conteúdos correspondentes à didática 

(conteúdos pedagógico-didáticos), encontramos a oferta de 14 disciplinas obrigatórias, 

além do estágio supervisionado, conforme as prescrições do CNE, as quais preveem 
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que, na oferta de cursos, estes sejam fundamentados na associação de conhecimentos 

linguísticos, literários e didáticos. Desta forma, podemos dizer que a formação inicial do 

licenciando de francês nesta instituição atende às orientações do documento nacional de 

educação de nível superior, propondo uma formação adequada de acordo com os 

conhecimentos pretendidos. 

 

Figura 2: Fluxograma do Curso (Português-Francês) proposto pela UFF. 

 

 

Fonte: fluxograma do curso de Licenciatura em Letras Português-Francês da UFF, adaptado por 

PEREIRA, T; RICORDEL, A. e SANTOS, D. para o 13° Congresso Mundial da Federação Internacional 

de Professores de Francês, Durban, 2012. 
  

Com base no exposto acima, observamos que esta formação inicial em língua 

francesa deverá ser realizada no período mínimo de cinco anos, dentre os quais o 
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licenciando terá contato com a língua francesa durante quatro anos e meio, além dos 

estudos de literatura francesa e francófonas, perfazendo um ano de estudo para cada 

literatura, totalizando dois anos de estudos literários, assim como na UERJ. 

No que concerne aos conteúdos didáticos, este curso propõe oito disciplinas 

obrigatórias direcionadas à prática docente, vinculadas ao estágio supervisionado. 

Assim sendo, embora o CNE não determine tais disciplinas, essa formação também 

contempla os conhecimentos pertinentes relacionados à língua, literaturas e didática de 

FLE, proporcionando ao licenciando, um curso apropriado ao perfil de professor de 

língua estrangeira, conforme o Conselho Nacional de Educação. 

 

Figura 3: Fluxograma do Curso de Letras (Português-Francês) proposto pela 

UFRJ. 

 

Fonte: fluxograma do curso de Licenciatura em Letras Português-Francês da UFRJ, adaptado por 

PEREIRA, T; RICORDEL, A. e SANTOS, D. para o 13° Congresso Mundial da Federação Internacional 
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de Professores de Francês, Durban, 2012. 
  

Considerando o esquema acima, constata-se que esta licenciatura propõe quatro 

anos voltados aos estudos de língua francesa, tal como a UERJ, porém os estudos 

literários de língua francesa compreendem dois anos e meio. Percebemos também que, 

assim como a UERJ, este curso não contempla nenhum estudo literário francófono. 

No que se refere aos conteúdos teórico-didáticos, esta formação estabelece 10 

disciplinas associadas ao ensino de francês, seguido do estágio supervisionado. Neste 

sentido, esta formação, bem como as formações propostas pela UERJ e UFF, 

corresponde aos parâmetros determinados pelo CNE, assegurando a este licenciando 

uma formação inicial também adequada, segundo as orientações educacionais de ensino 

superior. 

Por conseguinte, com o intuito de refletirmos a respeito da formação de 

professores de FLE como um instrumento de política linguística educacional, 

percebemos a relevância da complementação curricular, por meio de uma formação 

continuada, para que tenhamos professores bem preparados para atender às demandas 

do ensino de línguas em nossa sociedade.  

No tópico a seguir, apresentamos a definição de formação continuada e as 

diferentes modalidades de ações formativas. 

 

3.3.1 Da Formação Continuada 

 

Acreditamos que a formação continuada possua um caráter político, pois ela 

pode ser imposta a um grupo de professores ou, ainda, pode representar um 

posicionamento ideológico ao definir os conteúdos que nortearão um determinado curso 

de formação. Seja por imposição ou por opção individual, o professor ao escolher uma 

formação busca um aprimoramento e uma reflexão sobre sua prática em sala de aula.  

Almeida Filho (1993, p. 21) destaca que o docente deve conscientizar-se de seu 

potencial e de sua importância social no trabalho do magistério. Assim, essa 

conscientização pode ser desenvolvida no âmbito de uma formação continuada, por 

intermédio de cursos de especialização, programas de mobilidade, congressos, ateliers, 

etc. 

Compartilhamos o conceito de formação continuada do educador António 

Nóvoa (1992, p. 7), o qual a define como um conjunto de “ações que acontecem em 
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situações específicas, em espaços específicos, conforme propostas elaboradas a partir de 

demandas também específicas, após a formação inicial.” 

Nóvoa (1992) propõe dois modelos de formação continuada, sendo eles: o 

modelo estrutural e o modelo construtivo. Segundo o autor, o primeiro modelo engloba 

a perspectiva universitária e escolar, cujos projetos de formação são oferecidos por 

agências detentoras de potencial e legitimidade informativa, possuindo controle 

institucional de frequência e desempenho. Quanto ao segundo modelo, este é mais 

interativo-reflexivo, podendo ter um caráter informal, englobando um contexto de 

cooperação em que todos são corresponsáveis pela resolução dos problemas práticos. O 

autor cita como exemplo do segundo modelo a prática de oficinas, dinâmicas de 

debates, etc.                           

No Brasil, a formação continuada de professores está prevista nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's):  

 

 

[...] é preciso, assim, que se invista na formação continuada de professores 

que já estão na prática da sala de aula, como também daqueles que estão em 

formação, de modo que possam compreender estes parâmetros para traduzi-

los nas práticas de ensinar e aprender (BRASIL, 1998 p. 109). 

 

 

Ainda, no âmbito das questões políticas, o Ministério da Educação, por meio 

da Secretaria de Educação (SEB/MEC), instituiu uma Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores de Educação Básica no país, em 2004, visando a estabelecer 

iniciativas entre a educação superior e a básica. Nessa rede, as iniciativas são articuladas 

com os estados, municípios e universidades, cuja política parte dos seguintes princípios: 

a formação do professor deve ser permanente, deve articular prática docente com a 

formação inicial, deve contar pontos para carreira e não deve ser um curso de correção. 

Com base nesses princípios, cinco grandes áreas de formação são 

contempladas, tais como a alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, 

ensino de ciências humanas e sociais, artes e educação física e gestão e avaliação da 

educação. Assim, observamos que o Ministério da Educação assume o discurso da 

institucionalização de uma política nacional de formação continuada, delegando às 

universidades as ações formativas para professores, diretores e interessados na educação 

básica, mediante cursos, projetos e afins. 

Contudo, na prática, em relação à formação continuada de professores de FLE, 

observamos que a imprecisão sobre quem deve fomentar a formação possibilita que a 
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mesma fique a cargo de diferentes agentes e submetidas a diferentes políticas. No 

entanto, devemos reconhecer a importância do francês no estado do Rio de Janeiro, 

mostrando a relevância do ensino dessa língua na região e, consequentemente, na 

formação inicial e continuada de professores. Essa importância será apresentada no 

capítulo a seguir. 

 

 

 

 



37 

 

 

4 A RELEVÂNCIA DO ENSINO DE LÍNGUA FRANCESA NO RIO DE 

JANEIRO: ET VOUS, VOUS PARLEZ FRANÇAIS??? 

 

A presença francesa no universo cultural brasileiro acentuou-se no início do 

século XIX e manteve-se fortemente ao longo da primeira metade do século XX, graças 

às missões científicas e culturais, em especial as missões universitárias francesas no 

país, e à criação da Aliança Francesa. 

Todavia, o ensino da língua francesa no Brasil tem marco inicial ainda no 

período colonial, na época em que a língua francesa era ministrada nas escolas militares. 

Com a chegada da família real em 1808, o francês, assim como o inglês, foram 

introduzidos oficialmente no currículo. Em 1837, com a criação do Colégio Pedro II, o 

ensino de língua francesa passou a ser obrigatório no ensino secundário (PIERATROIA, 

2008). 

Deste modo, o ensino de língua francesa sempre esteve presente no sistema 

educacional brasileiro, integrando a grade curricular de línguas estrangeiras nas escolas 

públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. Embora não haja dados disponíveis 

sobre o número de escolas públicas que oferecem o ensino de francês na grade 

curricular, sabemos que em algumas escolas públicas, consideradas como modelos de 

ensino democrático e de excelência de qualidade, esta língua está presente como 

disciplina de língua estrangeira. Dentre essas escolas, citamos os Colégios de Aplicação 

da UERJ e da UFRJ, os campi do Colégio Pedro II e a Escola Bilíngue Ciep 449 Leonel 

de Moura Brizola, em Niterói. 

Além das escolas públicas, a cidade do Rio de Janeiro também conta com 

inúmeras instituições de ensino privado que contribuem para a vitalidade da língua 

francesa no estado. A título de exemplo, citamos as seguintes escolas: Colégio Franco-

Brasileiro, Colégio São Bento, Colégio Teresiano, etc. 

O estado do Rio de Janeiro, em particular a cidade do Rio de Janeiro, também 

conta com um número de significativo de cursos públicos e privados para o ensino de 

francês. Dentre os cursos públicos, destacamos os cursos oferecidos pelos centros 

universitários de línguas (PROLEM/UFF, PULE/UFF, LICOM/UERJ e o CLAC/UFRJ) 

e os cursos oferecidos pela FAETEC/SEE. 

Em relação aos cursos privados, um dos mais tradicionais e diretamente ligado 

à política linguística para promoção da língua francesa no mundo é Aliança 

Francesa/AF. A primeira filial da AF foi criada no estado do Rio de Janeiro, em 1885, 
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apenas dois anos após a criação da sede de Paris. Deniau (1983) atenta para o fato que a 

noção de universalidade francesa, restrita até então à Europa, alcança um patamar 

internacional no século XIX e início do século XX. Nesse período ocorre o aumento do 

número de falantes da língua, uma maior demanda em relação à formação de 

professores habilitados para dar conta da política linguística da França para a promoção 

do francês no exterior, reforçada ainda com a abertura de colégios e liceus franceses em 

grande escala nos diversos continentes. 

Logo, a criação da Aliança Francesa em 1883 representa um marco na política 

cultural externa francesa, uma política de difusão da língua, exigindo, logicamente, um 

grande investimento no ensino do idioma. Com o trabalho da AF, o mito da 

universalidade da língua francesa e dos valores que essa língua veiculava foi reforçado. 

No Brasil, convém ressaltar que, tanto na Monarquia como na República, a 

cultura brasileira foi extremamente influenciada por artistas e escritores franceses. Além 

disso, os acontecimentos históricos na Europa e, sobretudo, na França, favoreceram o 

desenvolvimento da presença cultural francesa no país. Assim, a representação que se 

criou em torno do conhecimento da língua francesa era de que a língua era fundamental 

para se ter acesso à cultura, o que permitiu que o francês passasse a ser considerado 

como uma língua das elites, do mundo da diplomacia e das artes. 

Atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, a AF possui 11 filiais espalhadas. O 

crescimento do número de filiais foi abordado por PEREIRA (2006) que associou este 

crescimento à expansão socioeconômica das regiões. 

 

Figura 4: Mapa da cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: sítio eletrônico “Rio de Janeiroaqui”
1
 (modificado) 

                                                 
1
  Disponível em: <http://www.riodejaneiroaqui.com/pt/mapa-turistico.html>. Acesso em: 14 jan. 
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Assim, considerando os diferentes contextos para o ensino da língua francesa, 

pressupomos, consequentemente, que há uma permanente necessidade de formação de 

professores para atuar nesses contextos. A Associação de Professores de Francês do 

Estado do Rio de Janeiro (APFERJ) conta com cerca de 400 professores associados e, 

em razão disso, reitera seu caráter formativo ao organizar colóquios, seminários e 

jornadas didático-pedagógicas. Essas iniciativas de formação continuada vão ao 

encontro das propostas de Nóvoa (1992) sobre o modelo construtivo. Embora sejam 

formações pertinentes para os professores, Nóvoa (1992) salienta a necessidade de 

formação continuada provenientes do modelo estrutural, que compreende as instituições 

universitárias. 

Desse modo, essas iniciativas de formação para educadores reforçam a cultura 

francesa que sempre esteve presente no ambiente escolar do estado do Rio de Janeiro, 

em virtude de seu status de segunda língua estrangeira até os meados do século XX; e se 

mantém presente até os dias de hoje, enumerando 82 milhões de estudantes de francês 

no mundo e 900 mil professores desta língua, segundo os dados da Embaixada da 

França no Brasil (2009), desmistificando, assim, a crença de que “francês é uma língua 

morta”. Assim, abordaremos a seguir algumas orientações que fundamentam o ensino 

de línguas estrangeiras, a fim de compreendermos suas implicações para a formação de 

professores de língua francesa.   

  

                                                                                                                                               
2016. 
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5 ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUAS E PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Neste capítulo, pretendemos abordar as principais orientações referentes ao 

ensino de LE em vigor no país. O ensino de línguas requer uma compreensão sobre as 

políticas linguísticas educacionais brasileiras como um todo, pois é preciso reconhecer a 

importância deste entendimento de forma constante. Para isso, cabe, primeiramente, um 

desdobramento a respeito das leis e de documentos oficiais e suas especificações 

referentes ao ensino de línguas. Em seguida, abordaremos as orientações curriculares 

relativas a este ensino, comentando suas implicações para a formação de professores, o 

que poderiam nortear uma proposta temática para a formação continuada de professores 

de FLE.   

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's - 1998) propõem um ensino de 

línguas fundamentado no uso. Como salientamos anteriormente, os PCN's destacam a 

importância da formação de professores para a implementação dos parâmetros. Além 

disso, esse documento assinala que: 

 

 

[...] o trabalho com Língua Estrangeira no ensino fundamental exige do 

professor um aprofundamento sobre alguns aspectos essenciais para a 

organização do ensino: a caracterização dos alunos e a complexidade que 

representa a aprendizagem de uma outra língua (BRASIL, 1998, p. 53). 

 

 

 No entanto, quando pensamos no ensino do uso, pensamos também no ensino 

de variedades da língua. Neste sentido, cabe aos professores a seguinte questão: qual é o 

lugar da francofonia no processo de ensino/aprendizagem de FLE? GONÇALVES 

(2014, p. 68), ao discutir o conceito de francofonia associado à questão da formação de 

professores, destaca que "a formação de um professor de línguas estrangeiras, 

competente, crítico e comprometido com a educação é uma tarefa extremamente 

complexa, difícil de ser completada num curso de graduação”. 

Outra política associada ao ensino de línguas no país e, consequentemente, à 

formação de professores é refletida pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDB), promulgadas em 1961, 1971 e 1996. No que concerne à formação de 

professores, a LDB de 1996, no art. 62, dispõe que a formação mínima de professores 

consistirá em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação. 
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Em 2006, foram lançadas as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM's), de caráter nacional, e, em 2010, as Orientações Curriculares para Língua 

Estrangeira para o Ensino Fundamental (2°ciclo, do 6° ao 9° ano), propostas pelo 

município do Rio de Janeiro. As OCEM's tratam especificamente do ensino de língua 

espanhola. Porém, o documento salienta que este se aplica a outras línguas estrangeiras 

no ensino médio, portanto abarca o ensino de língua francesa, inglesa, alemã, italiana, 

etc. 

Neste âmbito, verificamos que para o ensino do espanhol, de acordo com a 

OCEM, o professor deverá ter conhecimentos sobre os conceitos de variedade 

linguística, de psicolinguística para o ensino de língua materna e língua estrangeira, bem 

como conhecimentos acerca de metodologias para o ensino de LE. Estes conhecimentos 

podem constituir um programa de formação continuada, uma vez que a formação inicial 

de um professor de LE nem sempre contempla todos estes aspectos. Por sua vez, o 

documento elaborado pelo município do Rio de Janeiro, ressalta que o ensino de uma 

LE não possui somente o propósito comunicativo, mas diz respeito também à 

apropriação de diferentes culturas. 

Saindo do prisma dos parâmetros e leis nacionais, encontramos outro 

documento que serve de referência para o ensino de línguas estrangeiras, em especial o 

francês, e para a confecção de livros didáticos, de avaliações e de metodologia de 

ensino. Trata-se do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR). Sabemos que esse 

documento foi elaborado para o ensino de línguas em território europeu, entretanto, 

muitos cursos de línguas, instituições de ensino e de formações para professores adotam 

referências desse guia. 

Neste sentido, a compreensão destas orientações torna-se relevante, visto que o 

professor poderá ou não considerar estas diretrizes para alcançar os respectivos 

objetivos na sua prática. Contudo, ainda não podemos afirmar se essas orientações 

possuem uma relação direta na oferta e na participação de formação continuada de FLE. 

Sendo assim, analisaremos os dados representativos da formação dos professores de 

FLE e dos licenciandos, a fim de reconhecermos as demandas e interesses desses 

grupos. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados para a presente 

pesquisa. Primeiramente, apresentamos o perfil linguístico inicial dos 66 licenciandos 

em FLE, entrevistados neste trabalho. Desse total, aplicamos 25 questionários aos 

graduandos provenientes da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e 16 questionários aos oriundos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), visando a identificar o perfil desses futuros 

educadores no estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, vale acrescentar que os dados 

coletados sugerem que metade dos licenciandos (55%) afirmou ter estudado em escolas 

públicas e privadas, nos ensinos fundamental e médio, atestando a oferta do ensino de 

línguas estrangeiras nesses anos escolares. 

 

6.1 Perfil inicial dos licenciandos de FLE 

 

Para elaborar o perfil linguístico inicial dos licenciandos em FLE, procuramos 

saber se os estudantes já possuíam algum conhecimento prévio da língua francesa ou se 

fora adquirido por meio de cursos livres ou ainda no seu percurso escolar antes do 

ingresso à licenciatura. Para isso, propusemos as seguintes perguntas: 

 

 Que língua estrangeira estudou no ensino fundamental? 

 Que língua estrangeira estudou no ensino médio? 

 Você já tinha estudado francês antes de ter ingressado na faculdade? Em 

caso afirmativo, especifique onde e o período.   
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Gráfico 1: Conhecimento de língua estrangeira no Ensino Fundamental 

 

 

Com intuito de identificarmos as línguas estrangeiras estudadas no ensino 

fundamental pelos licenciandos, verificamos no gráfico acima uma presença discreta do 

estudo do francês nesses anos iniciais da formação escolar dos estudantes. Embora as 

Diretrizes Curriculares estabeleçam a oferta obrigatória do ensino de uma língua 

estrangeira como disciplina obrigatória no ensino fundamental a partir da quinta série, 

nos artigos 26, 27 e 32 da Lei nº 9.394/1996, nas leis nº 10.639/2003 e nº 11.741/2008 e 

nas Resoluções CNE/CEB nº 01/2000, 07/2010 e 02/2012, estes documentos não 

especificam a língua estrangeira a ser estudada e, geralmente, a língua estrangeira com a 

qual o estudante tem o primeiro contato é com a língua inglesa. Assim, os estudos das 

demais línguas estrangeiras são pouco expressivos. 

No gráfico abaixo, apresentamos os dados relativos aos licenciandos durante o 

Ensino Médio:   
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Com base nos dados acima, podemos dizer que o ensino de língua inglesa é bem 

significativo nestas séries escolares. Esta relevância está explicitada nos PCN's de 

língua estrangeira, salientando que o ensino de inglês torna-se considerável: 

 

[...] em função do poder e da influência da economia norte-americana. Essa 

influência cresceu ao longo deste século, principalmente a partir da Segunda 

Guerra Mundial, e atingiu seu apogeu na chamada sociedade globalizada e de 

alto nível tecnológico, em que alguns indivíduos vivem neste final do século 

(BRASIL, 1998, p. 23). 

 

 

Porém, também verificamos um aumento na representatividade do ensino de 

língua espanhola neste período escolar. Esse crescimento decorre da obrigatoriedade da 

oferta do ensino de língua espanhola nestes anos escolares, haja vista a lei n° 11. 

161/2005 estabelecer a inclusão do espanhol no currículo do ensino médio. Cabe 

ressaltar que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (lei 9.394/1996) já 

dispunha, em seu art. 36, sobre a oferta de ensino de uma língua estrangeira obrigatória 

e uma segunda, de caráter facultativo, de acordo com as disponibilidades da instituição. 

Nesse âmbito, os PCN's de língua estrangeira já assinalavam o papel do ensino 

do espanhol, enfatizando que este:  

 

 

[...] cresce em função do aumento das trocas econômicas entre as nações que 

integram o Mercado das Nações do Cone Sul (Mercosul). Esse é um 

fenômeno típico da história recente do Brasil, que, apesar da proximidade 

geográfica com países de fala espanhola, se mantinha impermeável à 

penetração do espanhol (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

 

Destarte, embora os dados relativos ao ensino de francês ainda não sejam 
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muito expressivos, se comparados ao ensino de inglês e de espanhol, verificamos que 

alguns destes licenciandos tiveram contato com o francês em instituições públicas e 

privadas. Assim, no que diz respeito ao ensino de FLE, os PCN's (1998, p. 23) apontam 

que o francês “desempenhou e desempenha importante papel do ponto de vista das 

trocas culturais entre o Brasil e a França e como instrumental de acesso ao 

conhecimento de toda uma geração de brasileiros.” Com isso, podemos dizer que a 

escolha das línguas estrangeiras para o ensino médio fundamenta-se nos fatores 

históricos, nos relativos às comunidades locais e à tradição. Portanto, sejam quais forem 

as razões que influenciam essa escolha, acreditamos na relevância deste ensino para a 

intensificação do processo de interação entre as culturas, enriquecendo a formação de 

cada indivíduo. 

 Ainda nesse contexto, alguns dos licenciandos afirmaram ter estudado francês 

paralelamente ou após as séries do ensino médio. Assim, veremos abaixo, os locais nos 

quais estes licenciandos tiveram contato com a língua francesa antes de seu ingresso ao 

curso de licenciatura. 

  

Diante dos dados obtidos, verificamos que, apesar do ingresso à licenciatura de 

língua francesa não exigir conhecimento prévio da língua, alguns destes licenciandos 

estudaram francês em escolas de idiomas e outros em cursos universitários de línguas. 

Porém, esses dados ainda representam um percentual modesto associado ao ensino de 

língua francesa, tendo em vista que a maioria dos estudantes ingressa no curso de 

licenciatura sem saber se expressar em francês. 

Nesse âmbito, cabe indagarmos se a universidade teria o papel de ensinar a 
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lecionar ou de ensinar a língua estrangeira. Acreditamos que, no caso da licenciatura em 

francês, a universidade teria essas duas funções, visto que possui a missão de transmitir 

os valores didáticos através das disciplinas associadas ao ensino (licenciatura) e do 

estágio supervisionado, bem como o ensino da língua e da cultura da língua francesa, 

durante quatro a cinco anos de estudos, para habilitação do magistério nesta língua. 

 

6.2 Perfil dos licenciandos de FLE durante a licenciatura 

 

Com base no perfil acima, verificamos que poucos dos licenciandos de FLE 

desta pesquisa tiveram contato com o francês nos ensinos fundamental e médio, em 

virtude das políticas linguísticas educacionais regulamentadas para os anos iniciais de 

sua escolarização. Desse modo, pretendemos analisar a maneira pela qual ocorreu o 

ingresso a este curso de licenciatura, a fim de examinarmos o início de sua formação.. 

Para tanto, sugerimos as seguintes questões: 

 

 O curso de Letras (Português-Francês) foi sua primeira opção no 

Vestibular ou no ENEM?  Em caso negativo, justifique. 

 Você estudou ou estuda francês paralelamente ao curso de licenciatura? 

Em caso afirmativo, especifique onde. 
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A respeito desse perfil, podemos perceber que o magistério em língua francesa 

consistiu na primeira motivação destes licenciandos ao optarem pelo curso de 

licenciatura em francês. Esse aspecto é relevante, visto que esse fato demonstra uma 

real simpatia pela língua, podendo ter sido motivada por diversos fatores. Com isso, esta 

questão nos remete a questões relacionadas à revitalização do ensino de francês 

oferecido na educação básica. 

Assim, esta revitalização poderia ser suposta a partir da formação do professor 

de FLE, considerando que ele deverá desenvolver competências necessárias associadas 

ao ensino de francês. Desta forma, vimos que essas competências consistem em 

“capacidades reconhecíveis de ação fundamentadas em bases de conhecimento e de 

tomada de decisões” (ALMEIDA FILHO, 2006, p. 11). Portanto, compreender que 

muitos dos licenciandos entrevistados decidiram, primeiramente, pela docência em FLE, 

significa refletir e propor cada vez mais ações formativas para estes futuros educadores, 

valorizando sua motivação e aprimoramento profissional. 

Essa motivação possui diversas expectativas em relação ao curso de 

licenciatura, onde os licenciandos desenvolverão suas capacidades em uma outra 

cultura. No que atine aos estudos de francês, sabemos que essas competências tratam 

dos aspectos linguísticos e culturais da língua francesa. Logo, para entendermos a 

respeito destas expectativas em referência aos cursos de licenciatura, apresentaremos o 

gráfico a seguir: 

 

 
  

Com base nesse gráfico, observamos que um número expressivo de 

licenciandos não realizam estudos de francês paralelo aos estudos do curso de 

licenciatura. Com isso, podemos considerar que a formação inicial em francês nestas 
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universidades públicas seja satisfatória, ressaltando que a maioria destes licenciandos 

nunca teve nenhum contanto com a língua francesa nos primeiros anos de sua 

escolarização, desenvolvendo suas competências linguístico-comunicativas na própria 

licenciatura. 

Por outro lado, outros licenciandos afirmaram estudar francês em cursos de 

línguas por sentirem dificuldades na aprendizagem de língua francesa ou por buscarem 

aperfeiçoamento na mesma. Porém, este fato não significa dizer que o ensino desta 

língua nas universidades seja precário; ao contrário, este aspecto representa uma 

conscientização profissional, corroborada por Almeida Filho (1993), o qual afirma que o 

professor deve conscientizar-se de suas responsabilidades e de seu potencial. Assim, o 

licenciando deve se autoavaliar, bem como o seu percurso profissional já na sua 

formação inicial em língua francesa. 

 

6.3 Perfil dos licenciandos de FLE ao final da licenciatura 

 

Neste perfil, procuramos saber junto aos licenciandos de FLE a respeito da 

importância da formação continuada. Então, considerando o término de sua formação 

inicial do curso de licenciatura em língua francesa, visamos a fazer um levantamento se 

os licenciandos já possuiriam o entendimento de uma competência profissional 

(Almeida Filho, 1993), isto é, a conscientização de um desenvolvimento profissional 

permanente. Desse modo, submetemos a seguinte questão: 

 

 Considerando as disciplinas de língua, literaturas e didática em francês, 

cursadas ao longo da faculdade, você sente necessidade de 

complementar seus estudos? Em caso afirmativo, justifique sua 

resposta. 
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De acordo com os dados acima, podemos observar que os licenciandos 

entrevistados das três universidades públicas confirmaram ser indispensável à 

complementação dos estudos de francês, pois, segundo eles, “não há tempo para se 

aprender tudo na faculdade, a formação é um processo contínuo etc.” Esse fato reforça o 

entendimento de que a maioria dos futuros professores de FLE compreendem pela 

continuidade de seus estudos enquanto docente de uma língua estrangeira. 

Esta necessidade torna-se mais pertinente, se observarmos que no primeiro 

perfil a maioria dos licenciandos não teve contato com o francês nos ensinos 

fundamental e médio e que, no segundo perfil, embora o curso de licenciatura de língua 

francesa seja considerado satisfatório, alguns dos licenciandos estudam francês 

paralelamente a este curso em virtude de suas dificuldades de aprendizagem. 

Desse modo, esses dados justificam a importância da formação continuada e da 

oferta de ações formativas para estes futuros professores de francês, em razão do ensino 

do idioma em instituições de ensino, consideradas modelos de ensino democrático e de 

qualidade. Além do mais, vimos que a relevância da formação continuada está 

explicitada nos parâmetros oficiais de língua estrangeira, associada ao papel do 

educador, enfatizado pelos PCN's (1998). 

 

6.4 Perfil da formação continuada dos professores de FLE 

 

Apresentaremos nesse perfil, os dados representativos da formação de 

professores de francês, com o intuito de reconhecermos a relevância, a participação, as 

modalidades de formação continuada realizada por eles e as competências necessárias 

para o exercício desse magistério. Para esse perfil, aplicamos um questionário junto a 15 
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professores, visando a compreender suas concepções a respeito de formação continuada, 

suas motivações e desinteresses, pois acreditamos que a compreensão destes dados 

possa contribuir para a reflexão de oferta de futuras ações formativas e para o 

aprimoramento desses docentes. Com isso, propusemos cinco questões, as quais nos 

permitiram examinar os objetivos acima descritos. São elas: 

 

 Informe sobre sua formação acadêmica; 

 Especifique a(s) área(s) de conhecimento de sua formação; 

 Em sua opinião, qual é a importância da formação continuada para os 

professores de FLE e para o ensino de língua?  

 Quais as modalidades de formações das quais já participou? 

 Em sua opinião, marque quatro competências necessárias para o 

professor de FLE; 

 Em sua opinião, que tipo de formação continuada mais lhe interessa? 

 

Gráfico 7: Formação acadêmica 

 

 

  

Primeiramente, insta salientar que os professores de FLE entrevistados 

lecionam em instituições públicas federal, estadual e municipal, colégios de ensino 

privado e cursos de línguas, sendo elas: Colégio Pedro II, filiais da Aliança Francesa, 

escolas situadas no município de Niterói, Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(FAETEC) e Colégio São Bento.  

Além disso, verificamos que a maioria destes docentes (55%) possui até 10 

anos de experiência, ou seja, constata-se uma porcentagem significativa de docentes que 

há pouco se inseriram no magistério, reforçando a necessidade da oferta de formações 
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continuadas para os docentes de FLE. Com efeito, esta experiência associa-se à 

competência implícita, proposta por Almeida Filho, constituindo-se um dos elementos 

pertinentes ao perfil do professor de LE e a sua contribuição à prática docente. 

No que tange à formação acadêmica, podemos observar que metade desses 

docentes possui curso de especialização, representando um número expressivo de 

professores que deram prosseguimento à sua formação inicial. Outros afirmaram terem 

concluído sua formação nos cursos de mestrado e doutorado. Esses dados, portanto, 

reforçam o comprometimento dos docentes em relação à sua competência profissional, 

em que Almeida Filho destaca a consciência de um profissional envolvido com as 

questões de sua prática docente. 

Neste âmbito, os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

(especialização, de mestrado e doutorado) podem constituir um espaço para a formação 

continuada do professor de FLE. No que diz respeito aos cursos de especialização que 

encontramos no Rio de Janeiro para a área de francês, embora esses cursos possuam a 

mesma duração de um curso de mestrado (2 anos) e uma certificação menos apreciada 

nas provas de concurso, eles atraem um grande público de professores em razão da 

pouca oferta de cursos oferecidos na área. No gráfico a seguir, apresentamos as áreas de 

formação (lato sensu e strictu sensu) percorrida pelos professores de língua francesa que 

investigamos. 

 

Gráfico 8: Áreas de conhecimento da formação de professores de FLE 

 

 

 

 

No intuito de reconhecermos as áreas de conhecimento predominantes na 

formação de pós-graduação dos professores de FLE, verificamos que quase a metade 
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dos entrevistados possui formação em língua e literatura francesa. Outras áreas, tais 

como tradução, literaturas francófonas e ensino de língua representam dados 

equivalentes no âmbito da formação destes professores. E destaca-se a pequena 

expressividade associada à área de formação em Linguística Aplicada, de acordo com os 

entrevistados. Dessa forma, percebemos que a maioria dos professores realizou uma 

formação na área de língua e literatura francesa, não contemplando necessariamente os 

estudos das demais variantes francófonas. 

No gráfico abaixo, apresentamos a opinião dos professores sobre a importância 

da formação continuada. 

 

Gráfico 9: A relevância da formação continuada em FLE 

 

 

 

Considerando o fato de que todos os professores de FLE já participaram de 

alguma formação continuada, e ratificando que esta realização dialoga com o conceito 

de competência profissional explicitada por Almeida Filho, verificamos que mais da 

metade dos entrevistados acreditam que a formação continuada caracteriza um momento 

de atualização das práticas pedagógicas. Outros ainda creem que esta formação consiste 

em um espaço de aperfeiçoamento da língua e cultura, e um pequeno número a 

considera relevante para o plano de carreira. Desse modo, podemos dizer que a primeira 

concepção estaria relacionada explicitamente ao ensino de FLE e a segunda aos 

conhecimentos culturais-cognitivos de uma língua estrangeira. 

 

Por outro lado, vimos que a concepção de formação continuada, segundo o 

educador António Nóvoa (1992), consiste no conjunto de ações elaboradas a partir de 
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demandas após a formação inicial, cujas ações constituem-se em dois modelos: 

estrutural (caráter institucional e universitário: cursos, programas de mobilidade, etc.) e 

construtivo (caráter informal: prática de oficinas, dinâmicas de debates, etc.). Dessa 

forma, trataremos desses modelos a partir do gráfico a seguir a respeito das modalidades 

de formação continuada de FLE. 

 

Gráfico 10: Modalidades de Formação Continuada 

 

 

 

De acordo com o gráfico acima, podemos dizer que as modalidades de 

formações continuadas realizadas pelos professores de francês consistem em cursos, 

ateliers, jornadas, programas de mobilidade etc. Nesse sentido, estas diferentes 

formações também compreendem a classificação estabelecida por Nóvoa (1992) a 

respeito dos modelos estrutural e construtivo. Vimos que o primeiro modelo constitui as 

modalidades oferecidas nos âmbitos institucional e universitário, possuindo um controle 

de frequência e desempenho; e o segundo as no âmbito da cooperação e interação entre 

os participantes. 

   Se analisarmos estas modalidades à luz dos estudos de Cooper (1997), 

veremos que elas respondem às questões Como? e Quem?, dentre as demais questões 

apontadas pelo autor para se analisar uma política linguística. Assim, analisando o 

gráfico, percebemos certa equivalência entre as modalidades de cursos oferecidos pela 

França e pela Aliança Francesa, que caracterizam o mesmo agente político responsável 

pela oferta dessas formações, neste caso, o governo francês, constituindo um modelo 

estrutural institucional, malgrado não necessariamente proveniente de uma instituição 

universitária. Notamos ainda uma similaridade entre os percentuais referentes aos 
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cursos propostos pela Associação de Professores e outros, exemplificados pelas jornadas 

de formações, palestras e ateliers, oferecidas pelo município de Niterói e pelo Colégio 

Pedro II, associados aos governos do Rio de Janeiro, caracterizando o modelo 

construtivo de formação continuada. 

Neste âmbito, a participação dos docentes nessas modalidades demonstra a 

imprescindibilidade de se aperfeiçoarem cada vez mais. Essa necessidade representaria 

a busca por competências, as quais Almeida Filho (2006) denomina de capacidades 

reconhecíveis de ação, fundamentadas em bases de conhecimento. Com isso, 

observaremos a seguir, as competências necessárias ao professor de FLE, segundo os 

docentes de francês entrevistados nesta pesquisa. 

 

Gráfico 11: Competências necessárias ao professor de FLE 

 

 

 

Levando em consideração o perfil e as competências necessárias ao professor 

de FLE, verificamos que as quatro competências mais relevantes para esses docentes 

dizem respeito às competências implícita, linguístico-comunicativa, teórico-aplicada e 

afetiva, tendo em vista que Almeida Filho (2006) nos propõe a competência profissional 

como sendo uma das habilidades necessárias a esses educadores. 

Essa competência refere-se à conscientização do professor das suas 

responsabilidades e importância social no exercício do magistério. Entretanto, os 

docentes entrevistados acreditam que uma das competências mais relevantes se refere à 

afetividade, isto é, à capacidade de criação de um ambiente interpessoal favorável à 

aprendizagem de FLE. Isso se deve, pois, para a maioria deles, a importância da 
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afetividade é fundamental, pois este fator poderá contribuir para o estabelecimento de 

uma relação educativa favorável à aprendizagem de língua francesa. 

Quanto às competências profissional e tecnológica, de acordo com o percentual 

representado no gráfico, nota-se que poucos docentes as consideraram habilidades 

relevantes para o perfil do professor de francês, embora, atualmente, o ensino de línguas 

possa dispor das funcionalidades tecnológicas. Desse modo, encontramos uma 

disparidade entre as competências necessárias ao educador de LE, estabelecidas por 

Almeida Filho, em relação às competências definidas pelos professores de FLE, pois, 

para esses docentes, sentimentos de afeição, simpatia e boa convivência se destacariam 

na prática docente de francês, em virtude de um ensino cujo status é oriundo de um 

prazer ou motivação subjetiva. Com base nessa motivação, também perguntamos aos 

professores de língua francesa quais seriam os interesses no âmbito de formação 

continuada de francês mais convenientes aos seus interesses e ilustramos esses dados a 

partir do gráfico abaixo: 

 

Gráfico 12: Modalidades de Formação Continuada mais interessantes 

 

 

 

Quanto às ações formativas oferecidas pelos agentes responsáveis, as 

formações mais interessantes, na opinião dos docentes entrevistados, dizem respeito aos 

programas de mobilidade oferecidos pela França, que permitiriam uma vivência e 

experiência no país de origem da língua, bem como um contato direto com a cultura 

francesa, e pelas formações sobre o ensino/aprendizagem de língua francesa.  

Com isso, podemos afirmar que a política de difusão da língua francesa deve 

corresponder aos interesses dos professores de FLE do Rio de Janeiro, pois esta política 
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visa à difusão da língua francesa por meio do ensino e da formação de professores, isto 

é, da formação continuada para os docentes de FLE, proporcionando uma experiência 

profissional e pessoal enriquecedora. Por outro lado, esta política reforça o status da 

língua francesa falada na França, podendo ocasionar uma desvalorização de outras 

variedades linguísticas do francês. 

Ademais, verificamos um número modesto de professores que julgam 

interessante realizar uma formação continuada sobre língua/cultura francófona e em 

instituições de ensino francófono. Deste modo, cabe ressaltar a oferta de programas de 

mobilidade oferecidos pelo governo do Canadá; porém este programa está suspenso 

atualmente, em virtude, porventura, do reflexo de uma crise econômica. Devemos 

observar, ainda, que nenhum professor expressou interesse por formações de ensino de 

FLE à distância. Por tudo isso, identificamos uma geração de docentes, cuja maioria deu 

prosseguimento à sua formação continuada em FLE, engajando-se nas diversas 

modalidades formativas de FLE, ávidos por conhecimentos e formações cada vez mais 

dinâmicas e voltadas ao contexto da sala de aula. 

Isto posto, esses dados reforçam a importância da oferta de ações formativas 

para que esses professores possam lecionar cada vez mais críticos e seguros de suas 

práticas docentes. Assim, no capítulo a seguir, elencamos os principais agentes que 

atuam na formação continuada de professores de francês. 
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7 AGENTES DE POLÍTICA E PLANEJAMENTO LINGUÍSTICO PARA A 

FORMAÇÃO CONTINUADA EM FLE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Neste capítulo, descreveremos e analisaremos os agentes que identificamos 

como principais responsáveis pela formação continuada para os professores de FLE. 

Para essa análise, utilizamos as propostas de Cooper (1989), que identificou 

uma questão comum a todas as políticas linguísticas, sendo ela: “Quem planeja o quê, 

para quem e como?”. Subentende-se daí que há, pelo menos, quatro instâncias 

envolvidas em políticas e planejamento linguístico: o agente interventor, o campo de 

intervenção, o público-alvo e a implementação. Vejamos o quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Agentes e ações formativas para a formação continuada de professores 

de Francês Língua Estrangeira. 

 

QUEM? O QUÊ? PARA  QUEM? COMO? 

Governo 

Francês 

Formação e 

Programa de 

Assistentes de 

Línguas na França 

(CIEP - Centro 

Internacional de 

Estudos Pedagógicos 

- e o Serviço de 

Cooperação e Ação 

Cultural - SCAC) 

Estudantes 

Estrangeiros, tendo 

realizado 2 anos de 

estudos em qualquer 

curso universitário e 

possuindo o nível  B1 

em língua francesa, 

conforme o CECR 

Trabalho Temporário de 

docência na língua materna do 

estrangeiro na França em 

Instituições de ensino de nível 

elementar secundário e 

superior 

Jornadas 

Pedagógicas pelas 

Editoras Francesas 

(Hachette, CLE 

International, 

Maison de Presse) 

Professores de FLE Cursos e Palestras 

Plano de 

Profissionalização 

Anual (Aliança 

Francesa) 

Professores da 

Aliança Francesa/RJ 
Formação durante 6 meses 

Profissionalização 

em FLE 

(CNED) 

Professores da 

Aliança Francesa 

Formação continuada à 

distância, durante 4 meses 
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Quadro 1: Agentes e ações formativas para a formação continuada de professores 

de Francês Língua Estrangeira. 

 

QUEM? O QUÊ? PARA  QUEM? COMO? 

Governo 

Francês 

Bolsas para 

Formação de 

Professores 

(Azurlingua: École 

de Français/Nice-

Côte d’Azur) 

Licenciandos de FLE 

na UFF e Professores 

de FLE associados à 

APFERJ. 

Formação de 6 meses para 

licenciandos e de curta 

duração para professores 

As 

universidades 

públicas e a 

Associação de 

Professores de 

Francês do 

Estado do Rio 

de Janeiro  

Cursos de                    

Especialização 

(UFF e UERJ) 

Professores de FLE 

Curso de Língua Francesa e 

Literaturas Francófonas, de 

Tradução em Língua Francesa 

e Ensino/Aprendizagem de 

Língua Francesa 
Formação 

(APFERJ em 

parceria com 

universidades e 

universidades 

francófonas) 

Professores e 

Estudantes de FLE 

 

Ateliers, formações, 

congressos, etc. 

 

 

 

Programa de Assistentes de Brasileiros na França (CIEP e SCAC) 

 

Esse programa é oferecido pelo Centre International d’Études Pédagogiques 

(CIEP), vinculado ao Ministério da Educação Nacional Francesa. Essa instituição atua 

nos âmbitos da cooperação educacional, no apoio à difusão da língua francesa e na 

mobilidade internacional de estudantes, oferecendo possibilidades de formação e 

profissionalização, visando ao desenvolvimento das competências linguísticas. 

É um programa aberto a estudantes brasileiros entre 20 a 30 anos de idade, 

matriculados na licenciatura em Letras ou em qualquer outro curso na área de ciências 

humanas em universidade brasileira, que tenham completado pelo menos dois anos de 

estudos superiores no momento de sua chegada à França e que possuam um bom 

conhecimento da língua francesa, correspondente ao nível B1 do Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas. 

De acordo com a proposta do programa, seu objetivo é oferecer a oportunidade 

a estudantes estrangeiros de se familiarizarem com a língua e a cultura francesa, 

levando-os às escolas e aos estabelecimentos franceses. Esse programa é oferecido em 

60 países, contemplando 15 línguas, como, por exemplo, o alemão, inglês, espanhol, 

português, russo, chinês, italiano, polonês etc. 
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Portanto, identificamos o CIEP como um dos agentes responsáveis pela 

implementação de políticas linguísticas associadas à formação continuada de FLE, visto 

que este agente intervém em prol de estudantes universitários, por meio desse programa, 

que é regulamentado por editais, A partir daí, poderíamos nos perguntar por que a 

França oferece tal programa a estudantes estrangeiros? A reposta se justifica no âmbito 

de seus esforços para promover sua língua. O país destacou a aprendizagem de línguas 

como uma prioridade fundamental e por isso financia esse programa. 

Desta forma, reconhecemos também o SCAC como um destes agentes, tendo 

em vista que sua missão constitui na difusão do francês no mundo por meio de parcerias 

com instituições francesas e as Alianças Francesas, tal como o CAVILAM (instituição 

francesa especializada no ensino da língua francesa), localizada na cidade de Vichy, na 

França que oferece bolsas para formação de professores. Porém, atualmente, esta oferta 

se encontra suspensa. Além disso, vimos que esse programa de línguas corresponde aos 

interesses dos professores de FLE entrevistados, ressaltando a vivência em um país de 

cultura francesa. Por outro lado, esta oferta de formação serve para manter e legitimar o 

poder de um grupo mais forte. Podemos afirmar que a França visa a essa legitimação, 

tendo em vista a missão do CIEP “est au service de l’éducation et du français dans le 

monde
2
”. Fica evidente que a política para a formação de docentes de FLE oferecida 

pelo CIEP consiste no planejamento de status, difundindo o francês no mundo e gerando 

falantes de francês. 

 

Editoras Francesas (Hachette, CLE International e Maison de Presse) 

 

Em geral as editoras se especializam em um tipo de publicação e área: livros, 

partituras, livros didáticos, obras de referência, jornais, discos ou outros. Essas 

variedades de publicações podem supor mudanças referentes à imagem de uma língua. 

Nesse sentido, editoras, tais como a Hachette, CLE International e Maison de Presse são 

consideradas agentes de ações formativas para a formação dos professores de FLE, visto 

que são responsáveis por publicações de dicionários, livros didáticos, obras traduzidas e 

etc. 

Para esse entendimento, Cooper (1997) ressalta que estas publicações retratam 

um exemplo nítido de planificação linguística como marketing. O autor afirma que tal 

                                                 
2
  CIEP. Missions Du CIEP. Disponível em: <http://www.ciep.fr>. Acesso em: 14 dez. 2015. 

http://www.ciep.fr/
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conceito pode soar estranho, uma vez que não estamos acostumados a ver o uso da 

língua, sua estrutura e aquisição como produtos que possam ser “vendidos”. Porém, ele 

afirma que, assim como os marqueteiros, os planificadores linguísticos devem 

reconhecer, identificar ou desenvolver produtos pelos quais o consumidor ideal se 

sentirá atraído. O francês como idioma de cultura é uma assertiva que tem se repetido 

em diferentes contextos e que, pouco a pouco, parece convencer o público de sua 

autenticidade. De acordo com este autor, a promoção de um idioma consiste em 

persuadir o público para que se ensine, aprenda ou aperfeiçoe o idioma em questão. 

Nesse sentido, as editoras francesas agem sobre dois públicos: o mais 

importante e numeroso, que são as instituições e cursos que ensinam francês, e o 

segundo, menor, mas de papel crucial, os professores de FLE. Assim, as estratégias de 

promoção do idioma devem passar pela necessidade e conveniência de aprender francês 

e também pela possibilidade de capacitação para ensiná-lo. 

Situar as editoras francesas como agentes de políticas públicas no marco 

teórico desenvolvido por Cooper (1997), nos leva a concluir que o francês consiste em 

um “produto” de caráter multiuso, que serviria a todos na comunidade global e 

pertenceria a todos na comunidade francófona (sem barreiras, sem fronteiras), sendo 

difundido e comercializado no mundo afora por tais editoras, por meio da cultura 

(produto), e legitimando a origem desta cultura “made in France”.  

 

Plano de Profissionalização Anual e Formação Profissionalizante em FLE 

(PRO-FLE) 

 

O plano de profissionalização anual consiste em um curso de formação 

semestral oferecido aos professores da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, visando ao 

aprimoramento profissional desses docentes. Este curso de formação é organizado em 

três eixos, sendo eles: didático; cultura e civilização francófona; e metodologia e 

aperfeiçoamento linguístico a partir de documentos do DELF B2 e C1. Analisando esta 

formação continuada sob o viés da política linguística, identificamos que a Aliança 

Francesa intervém como agente político, haja vista promover uma sequência de ações 

sobre diversos aspectos da língua francesa para os professores, por intermédio de 

encontros semanais, influenciando o agir e a prática pedagógica desses docentes. 

Outro exemplo desta prática é a formação profissionalizante em FLE, que é um 

curso de didática à distância, compreendido por três módulos: construção de  unidade 



61 

 

 

didática, elaboração de uma sequência pedagógica e avaliação. Esse curso é realizado 

em quatro semestres, sob a orientação de um professor tutor, cabendo ao professor da 

Aliança Francesa a escolha de um dos módulos acima citados. Essa formação é custeada 

parcialmente pelo Centro Nacional de Ensino à Distância (CNED), que é uma 

instituição francesa pública nacional de caráter administrativo. Assim, identificamos 

mais uma vez a Aliança Francesa como agente político juntamente com o CNED, 

propondo curso de formação profissionalizante aos professores desta instituição, 

mediante seções interativas online, objetivando desenvolver competências profissionais. 

Porém, vimos que esta oferta de formação à distância não corresponde aos 

interesses dos professores de FLE entrevistados, não há nenhum dado representativo 

para essa formação. Com isso, levando em consideração as formações oferecidas pela 

Aliança Francesa, podemos dizer que estas consistiriam em formações endógenas, 

devido a suas ações formativas serem direcionadas a um público específico: professores 

da Aliança Francesa do polo regional do Rio de Janeiro. Essa formação endógena 

representa o domínio de conhecimentos destinados a um grupo, isto é, o processo de 

aperfeiçoamento do professor é construído por meio do desenvolvimento de saberes 

pertencentes a uma coletividade, a uma marca, a um produto, a uma gestão etc. 

Sendo assim, algumas ações formativas para formação continuada de FLE são 

pautadas na construção de conhecimentos integrantes de uma comunidade, almejando o 

aprimoramento de seus professores e de suas práticas docentes. Nesse sentido, ambas as 

ações formativas direcionadas à formação continuada de FLE acima destacadas 

integram as ações de políticas linguísticas da França no âmbito do status e da forma da 

língua francesa no mundo. 

Do ponto de vista formativo, essas ações enfatizam a competência teórico-

aplicada, designada por Almeida Filho (1993), a capacidade que se refere às concepções 

teóricas de ensinar e aprender línguas, buscando o aprimoramento da prática docente do 

professor. A partir disso, estas políticas linguísticas nos mostram que o estudo de seus 

objetos não é apenas a língua ou as línguas, mas a comunidade social em seu aspecto 

linguístico, evidenciando a articulação dos interesses e propósitos educacionais do país 

com as políticas linguísticas, pois sabemos que as ações didáticas podem ser também 

consideradas ações políticas, visto que estas visam à manutenção da língua francesa. 

 

Azurlingua: École de Français 
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Azurlingua é uma instituição de ensino especializada na aprendizagem de FLE, 

situada em Nice e reconhecida pelo governo francês, conveniada a diversos órgãos e 

instituições no âmbito do ensino/aprendizagem de língua francesa. Essa instituição 

oferece cursos para formação de professores, divididos em dois módulos, sendo eles: 

didática e metodologia de FLE.   

Desse modo, identificamos mais uma ação formativa de política linguística, 

visto que temos um agente político, neste caso, a escola de francês Azurlingua que 

oferece estágios pedagógicos por meio de módulos e ateliers, durante um mês ou 15 

dias, direcionados ao professor. Essa oferta insere-se na política linguística da França,  

por promover sua língua nacional no mundo, intervindo tanto no status da língua quanto 

na forma, já que há oferta de cursos de fonética, de competência oral, de competência 

escrita e etc. 

Podemos observar que a França representa um dos agentes fomentadores de 

formação de professores de maior expressão. Esse interesse na formação pode ser 

explicado pela política linguística do país para a difusão da sua língua e, principalmente, 

de uma variedade do francês. Essa política permite à França continuar ocupando uma 

posição central nas aulas de seu idioma como um dos poucos e, em até algumas 

circunstâncias, o único país de cultura da língua francesa, pois, no âmbito do ensino de 

FLE, essa posição tem um significado de forte legitimação do status. 

Todavia, acreditamos que instituições de ensino, sobretudo, instituições 

universitárias deveriam preparar alunos, professores e licenciandos para as diferentes 

culturas do francês, assim como a Universidade Federal Fluminense (UFF), no estado 

do Rio de Janeiro, onde oferece o curso de especialização em literaturas francófonas, o 

qual visa a desenvolver o espírito crítico dos professores, ainda que, por vezes, em vão, 

já que esses docentes acreditam no mito de que “falar francês” significa imitar o falar 

parisiense. 

 

Cursos de Especialização direcionados à formação continuada do 

Professor de FLE, no Rio de Janeiro. 

 

Estes cursos são oferecidos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF), visando ao aprimoramento dos 

profissionais graduados e licenciados em Letras e em áreas conexas, destacando o 

desenvolvimento da pesquisa acadêmico-científica nas diferentes áreas dos estudos em 
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Letras como o referencial para este aprimoramento. Essas instituições oferecem cursos 

de tradução em língua francesa e língua e literaturas francófonas. Ressaltamos ainda que 

a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) oferece curso de especialização 

sobre ensino e aprendizagem de FLE. Neste sentido, não consideramos os cursos strictu 

sensu, tendo em vista que estes cursos podem ou não possuir cursos específicos 

relacionados à língua francesa. 

Deste modo, identificamos os cursos latu sensu em língua francesa associada às 

questões de uma política linguística, considerando seu caráter intervencionista sobre o 

status, a forma e o ensino de língua francesa. Os cursos de especialização enquanto 

ações formativas configuram formas relevantes de exercitar o pensamento, decisões 

referentes à prática docente e reflexão crítica, como, por exemplo, o curso de formação 

continuada direcionado às literaturas francófonas, que pode representar o 

posicionamento de um grupo social em relação à língua francesa. 

Outro exemplo de ação formativa é o curso de especialização direcionado ao 

ensino/aprendizagem de FLE, em que são discutidas temáticas acerca de metodologias, 

competências, avaliações etc., ou seja, uma ação direcionada às questões que 

compreendem a prática docente. Nesse sentido, as escolhas que irão permear esta 

prática podem caracterizar uma intervenção sobre o status e a forma da língua, já que 

poderão estar fundamentadas por meio de alguma orientação pedagógica, tal como 

PCN's, QECR, OCEM, regimentos internos etc., influenciando o comportamento deste 

grupo (professores de FLE) para a manutenção da língua francesa. 

Desta forma, é nesse sentido que as universidades investem esforços para o 

encaminhamento mais adequado às atuais necessidades de ensino e aprendizagem de 

língua. Pois, fazer linguística é fazer política também, porque quando descrevemos a 

língua em sua estrutura ou refletimos sobre sua cultura, agimos sobre a língua e sobre 

aqueles que tratam deste assunto. Com isso, as diferentes instituições de ensino superior 

escolhem o melhor formato para atender às exigências dos órgãos superiores 

educacionais, almejando o desenvolvimento da produção científica do país. Assim, faz-

se necessário observar a maneira pela qual as instituições de ensino configuram seus 

cursos, já que estes resultam de escolhas linguísticas, intervindo na aprendizagem de 

FLE. 

Por isso, acreditamos que os cursos de especialização são tão relevantes quanto 

os cursos de mestrado e doutorado para a formação continuada do professor de FLE, 

tendo em vista sua especificidade e o reconhecimento de 50% dos professores 
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entrevistados terem concluído um curso de especialização associado à língua francesa; 

porém acreditamos que esses cursos poderiam ter uma redução no seu período de 

conclusão, já que o curso de mestrado também é realizado em 2 anos. 

Por outro lado, as especializações voltadas para o ensino de FLE ainda são 

incipientes no meio acadêmico, visto que as políticas linguísticas educativas brasileiras 

ainda priorizam a oferta de uma única língua estrangeira obrigatória nos anos escolares, 

não levando em consideração uma visão plurilíngue para o ensino de LE. 

No que diz respeito ao ensino plurilíngue, Beacco (2003) salienta que devemos 

considerar dois aspectos. O primeiro consistiria na definição de plurilinguismo como 

competência, ou seja, a capacidade de todo locutor de aprender e se expressar nas 

diversas competências de uma língua; e o segundo teria o sentido de valor, considerando 

a funcionalidade da língua, seja a função profissional, cultural ou social. 

Levando em conta a formação continuada de professores relacionada ao 

plurilinguismo, o autor especifica que as políticas linguísticas educativas fundamentam-

se sob duas condutas. A primeira delas demonstra que a formação plurilíngue valoriza e 

desenvolve repertórios plurilíngues, associando-se ao conceito de competência; e a 

segunda diz respeito à educação com fulcro no plurilinguismo, que constitui uma das 

formas da manutenção da diversidade linguística. Nesse sentido, acreditamos que a 

formação continuada de professores de FLE estaria associada a essas duas concepções 

de plurilinguismo, pois nesta formação os agentes identificados como responsáveis de 

ações formativas desenvolvem repertórios plurilíngues na comunicação oral e escrita e 

em diversas modalidades. 

Desse modo, integrar o princípio de plurilinguismo à formação continuada de 

professores de FLE significa agregar diferentes experiências e valores, representando 

um posicionamento político de manifestação da diversidade humana, de uma 

pluralidade comunicativa e cultural. Assim, esperamos que o plurilinguismo se 

constitua, verdadeiramente, como objetivo das políticas linguísticas educativas 

direcionadas ao ensino e às ações formativas para os professores de língua estrangeira. 

 

Associação de Professores de Francês do estado do Rio de Janeiro 

(APFERJ) 

 

Essa associação consiste na reunião de estudantes e docentes de língua 

francesa, estimulando e apoiando a docência e a pesquisa nos estudos de francês, 



65 

 

 

visando à promoção e à troca de ideias e experiências entre professores, pesquisadores e 

interessados na prática docente e na formação científica do aluno. Cabe ressaltar que 

para a realização desses objetivos, as associações promovem encontros, cursos, 

conferências, reuniões científicas, seminários e outras atividades interdisciplinares, que 

têm contribuído para a integração dos professores e pesquisadores envolvidos. Essas 

ações promovidas pela associação também constituem meios de formações para os 

educadores de FLE. É Leffa (2001) quem ainda discute o papel das associações nesta 

formação, visto que elas promovem a interação entre seus associados, através de 

diferentes iniciativas, como eventos, publicações, formação de comissões e 

encaminhamento de moções junto às autoridades educacionais e governamentais. No 

caso de línguas estrangeiras, o apoio de órgãos do exterior tem sido bastante frequente, 

o que contribui muito para a formação continuada do professor. 

Nesse sentido, podemos observar a importância da atuação dessas associações, 

haja vista que, além da elaboração do plano de atividades, competem às associações de 

professores de FLE as tomadas de decisão sobre questões educativas e linguísticas 

fundamentais e propostas de alteração de estatutos. No âmbito dos estudos de política 

linguística, podemos considerar que o papel da APFERJ constitui um exemplo de 

intervencionismo linguístico, já que privilegia a difusão e o incentivo de práticas 

linguísticas e pedagógicas de FLE, mediante parcerias com governos francófonos, que 

visam à promoção de sua língua por meio de cursos de formação, ateliers em que os 

mecanismos se concentram no aumento das oportunidades de aprendizagem, congressos 

nos quais questões de ordem política são discutidas e definidas por estudantes e 

professores, por meio da ampla conscientização de temas no âmbito da língua francesa. 

 

7.1 Análise das ações formativas para a formação continuada de FLE: avaliando as 

políticas linguísticas 

 

Conforme o quadro 1, podemos dizer que a França investe mais em ações 

político-línguísticas se compararmos ao nosso Estado, visto que estas ações fazem parte 

de uma política com planejamento, ou seja, uma política ideal, conforme Chaudenson 

(1996). Trate-se de um país constituído de instituições e organismos que promovem o 

ensino de FLE direcionado aos professores. 

A política de promoção da língua francesa no exterior está explicitada como 

um dos aspectos constituintes do decreto n.° 89-403, de 02 de junho 1989, que 
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estabelece a criação da Délégation Générale de la Langue Française (DGLF), órgão 

responsável por uma política global para a difusão do francês. Com isso, a França 

reforça sua política de promoção de sua língua e, consequentemente, se equipa com um 

número impressionante de estruturas, organismos e comissões que intervêm no domínio 

da língua, tais como: AF (Aliança Francesa), SCAC (Serviço de Cooperação de Apoio a 

Cultua), BELC (Bureau d’Études pour la Langue et la Civilisation Française à 

l’Étranger), CREDIF (Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du Français), 

DGLF (Délégation Générale de la Langue Française) e etc. 

Considerando as ações formativas linguísticas encontradas no Rio de Janeiro, 

estas consistem em cursos de formação voltados para o aperfeiçoamento ou para a 

cultura da língua relacionados ao ensino. Todas estas ações político-linguísticas são 

modalidades de um planejamento cuja política está pautada na educação, mais 

especificamente na intervenção de línguas estrangeiras, atrelada ao ensino de línguas, 

isto é, à política linguística educacional, cuja finalidade é a qualidade do ensino de LE e 

a melhoria do aperfeiçoamento profissional dos professores. 

Dessa forma, para desenvolver esse aperfeiçoamento, as universidades públicas 

oferecem cursos de especialização direcionados à língua/cultura francesa, e a associação 

de professores propõe cursos de formação acerca de diversos temas. Nesse sentido, 

analisamos que estas ações político-linguísticas estabelecem uma nítida relação entre 

decisão (promoção e aprimoramento da língua e cultura francesa), objetivo (melhoria do 

aperfeiçoamento dos docentes) e implementação (cursos de especialização), 

constituindo, assim, uma política linguística para a formação continuada de professores 

de FLE. 

Nesse âmbito, aplicamos um questionário junto a alguns dos agentes 

responsáveis pela oferta de ações formativas, a fim de analisarmos seu papel e suas 

avaliações a respeito da formação continuada em FLE, tendo em vista a importância de 

reconhecermos as instâncias que compreendem um planejamento linguístico (Cooper, 

1997). 

 

Pergunta 1: Qual é a importância da formação continuada para os professores de 

FLE para o ensino da língua? 

 

* Professor 1: Quando falamos em formação continuada, assumimos a 

posição de que a formação docente não pode ser considerada como algo que 



67 

 

 

se finda, que fica pronto e acabado. Portanto, falar em formação continuada é 

acreditar num processo que está sempre em curso. Assim, sua importância se 

dá, principalmente, pelo fato de manter o profissional atualizado em relação 

às discussões que permeiam sua área de atuação, o que pode contribuir para 

que se aprimore constantemente. Quanto mais atualizado, maior a 

possibilidade de o professor repensar suas práticas didáticas e reformular suas 

ações pedagógicas dentro do contexto de ensino-aprendizagem. Isso permite 

que o professor esteja sempre numa relação dinâmica com o que ensina, para 

quem ensina, como ensina, com que meios, com que métodos, com que 

objetivos. Enfim, a formação contínua é importante para que o professor 

exerça sempre sua capacidade de reflexão sobre seu próprio trabalho. 

 

* Professor 2: A formação continuada permite aos professores questionar suas 

práticas. Trata-se de um momento de trocas que favorece a aquisição de novos 

conhecimentos e pode, sobretudo, permitir trazer um novo olhar no que diz 

respeito ao ensino/aprendizagem de FLE. 

 

* Professor 3: A formação continuada é essencial. O professor não deve parar 

de se atualizar. A rigor, o ideal é que sempre busque novos desafios, 

pesquisando, lendo, estudando. É importante que compartilhe ideias com 

colegas e procure trabalhar em grupo, quando possível. 

 

Considerando as respostas acima, fica evidente que a formação continuada para 

professores de FLE, conforme os agentes vistos, é fundamental para as práticas 

pedagógicas por diversas razões, tais como o aprimoramento das práticas pedagógicas 

do professor de FLE, reformulação de suas ações dentro do contexto de 

ensino/aprendizagem, atualização em relação às discussões na área de educação, etc. 

Observamos que este conceito de formação continuada, segundo esses agentes, 

corresponde exatamente ao mesmo conceito identificado pela maioria dos docentes de 

FLE no Rio de Janeiro (atualização das práticas pedagógicas para o ensino de língua 

francesa), revelando o mesmo desejo e interesse da atual geração de professores de 

francês associado à sua prática docente. 

Nesse sentido, percebemos também que a formação continuada é uma prática 

inerente à profissão docente, sobretudo, no que diz respeito ao ensino de língua 
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estrangeira, visto que esta prática dinamiza a relação entre os professores, alunos e a 

língua em contexto, permitindo novos olhares, percepções e trocas a respeito do ensino 

de língua francesa. 

No âmbito da política linguística para formação continuada, os docentes que 

trabalham com a língua francesa exercem uma autoridade coletiva sobre as decisões que 

afetam a aprendizagem dos alunos e a mudança escolar. Essas decisões influenciam e 

protegem interesses individuais e coletivos, através de ações realizadas em 

consequência de formações continuadas, quando os docentes acabam assumindo novos 

papeis profissionais, como o de analista pedagógico, o qual, analisa, decide e intervém 

no processo de ensino/ aprendizagem. 

 

Pergunta 2: Qual o papel do agente político para a formação continuada do 

professor de FLE? 

 

* Professor 1: É parceira das universidades na formação continuada dos 

professores. Recebe o apoio financeiro do Consulado da França para custear 

alguma atividade de formação continuada, promovendo diversos tipos de 

encontros, dos quais podem participar professores associados e alunos de 

Letras associados, visando à discussão e à atualização didática. 

 

* Professor 2: Prever vários momentos de formação para assegurar um 

seguimento pedagógico no quadro de procedimento de qualidade. 

 

* Professor 3: Oferecer cursos de Bacharelado e Licenciatura em Letras 

(Português/Francês), cursos de Especialização em ensino de FLE e tradução. 

Desenvolver pesquisas na área de Linguística ou Literatura Comparada. 

 

Com base nesse questionamento, verificamos que o papel dos agentes consiste 

na elaboração da oferta de ações formativas dinâmicas e conscientes referentes ao 

exercício do magistério. Porém, podemos observar que as duas primeiras instituições 

(APFERJ e AF) relacionam essa oferta à prática docente, isto é, às ações formativas 

fundamentadas em conteúdos pedagógico-didáticos (SAVIANI, 2009), demonstrando 

um papel formador associado à competência teórico-aplicada, definida por Almeida 

Filho (2001). Pois, esse fato revela uma preocupação à formação de professores 
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direcionada ao ensino/aprendizagem de língua francesa. 

Por outro lado, a terceira instituição (UERJ) aponta um papel formador 

associado ao desenvolvimento de conteúdos culturais-cognitivos e pedagógico-

didáticos, devido ao caráter linguístico e cultural da oferta de ações formativas. Desse 

modo, esse papel fundamenta-se em uma formação continuada, voltada aos 

conhecimentos de língua e literatura também propostos pelo CNE para a formação 

inicial dos professores de FLE. 

 Assim, acreditamos que estes papeis, além de consistirem em ações formativas 

essenciais para a formação continuada de FLE, deveriam reforçar suas parcerias com 

consulados, universidades e associação de professores, articulando novos momentos de 

formação, oferta de cursos e de bolsas de estudos, organização de congressos, etc.; pois 

a participação e o engajamento dessas instituições constituem ações político-linguísticas 

capazes de engajar e motivar os docentes em um processo formativo dinâmico e de 

qualidade. 

 

Pergunta 3: Que tipo de formação é oferecido? Para qual público? 

 

* Professor 1: Vendredi Pédago: trata-se de um encontro mensal que funciona 

como uma oficina pedagógica; Séminaire de Rentrée: acontece a cada início 

de ano para compartilhar experiências diversas de ensino e aprendizagem de 

francês; Curso de Extensão: realizado em parceria com a UFF, reúne 

especialistas em francês que trazem à discussão temáticas variadas, como, por 

exemplo, literatura em aula de FLE, uso pedagógico das TIC, metodologias de 

ensino-aprendizagem de FLE...); e Bain Linguistique: geralmente, acontece 

uma vez ao ano, durante um final de semana, dando espaço a atividades 

lúdicas de imersão em francês. 

 

* Professor 2: Há vários tipos: os professores recém-contratados, todos os 

professores da instituição, os coordenadores pedagógicos, os professores que 

recebem bolsas para o estrangeiro, os professores convidados de outras 

Alianças Francesas ou de outras instituições. 

 

* Professor 3: A formação dirige-se principalmente para aqueles que desejam 

se tornar profissionais e/ou professores de Letras. O público do Bacharelado 
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e/ou Licenciatura é composto em sua maioria de jovens que complementaram 

o Ensino Médio. Na graduação são oferecidas disciplinas de Língua, 

Literatura, Cultura, Práticas Metodológicas, Estágio. O aluno pode se tornar 

bolsista em Cursos de Extensão (abertos para a Comunidade) ou de Monitoria. 

Ele também pode desenvolver pesquisa com bolsa de Iniciação Científica. Há, 

portanto, diversas atividades que vão prepará-lo para o exercício do 

magistério. A formação também inclui disciplinas no Colégio de Aplicação e 

na Faculdade de Educação. No nível da Pós-Graduação, o público é composto 

de profissionais desejosos de desenvolver pesquisas ou de aperfeiçoamento. 

 

 Essa pergunta nos mostra que as ações oferecidas para essa formação são 

diversificadas e flexíveis, pois há encontros pedagógicos, cursos de extensão, bolsas de 

estudo na França, cursos de especialização, embora ainda não sejam suficientes. 

Acreditamos que formações direcionadas ao ensino precoce, utilização das TICE's, 

ensino bilíngue, ensino de FOS (Français sur objectifs spécifiques) etc. poderiam ser 

aprofundados nas formações. 

          Outro aspecto analisado refere-se ao público desejável, isto é, para quem?, 

segundo Cooper (1997), essas modalidades de ações político-linguísticas são 

elaboradas. Fica claro que essas intervenções são direcionadas aos professores de FLE 

e/ou licenciandos de língua francesa ou estudantes, etc. Esse público pode variar de 

acordo com alguma restrição, como, por exemplo, professores pertencentes a uma 

instituição ou professores associados. Todavia, isso não compromete a oferta das 

formações, já que, em princípio, são ações formativas para os que possuem interesse 

pela língua francesa. 

Isto posto, podemos observar que as intervenções linguísticas não são elaboradas 

unicamente em sentido vertical (política in vitro) ou em sentido horizontal (política in 

vivo), mas também podem ser agrupadas em redes, tendo em vista que algumas destas 

políticas são elaboradas por grupos sociais, tais como associação, cursos de língua, etc. 

 

Pergunta 4: Como você avalia a formação continuada do professor de FLE no Rio 

de Janeiro? 

 

* Professor 1:  Terminei a faculdade em 2002 e logo me ingressei no mercado 

de trabalho. No início da carreira no magistério, eu tinha a impressão de ter 
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mais acesso às formações continuadas (seja porque eram muito mais 

constantes, seja porque eu tivesse mais tempo de frequentá-las). Hoje em dia, 

tenho pouca disponibilidade para estar presente às formações contínuas 

propostas, mensalmente, às sextas-feiras. Por outro lado, vejo as universidades 

propondo muitas palestras mais ligadas ao campo da Literatura e pouco 

voltadas para o ensino de FLE. Avalio que minha formação continuada tem se 

dado muito mais por uma busca pessoal, com leituras e trocas pela Internet. 

 

* Professor 2: A instituição varia o tipo de formação proposta de acordo com 

as necessidades concretas (aquisição de novas ferramentas, materiais, tais 

como quadros interativos, mudança de métodos, etc.), mas também seguimento 

às sugestões e comentários de nossos professores. Os resultados são 

satisfatórios. 

 

* Professor 3: A associação e a Aliança Francesa, junto com as universidades 

públicas, têm posição de destaque. Há boas iniciativas para que o professor de 

FLE se mantenha atualizado. Todavia, a política nacional para as línguas 

estrangeiras é um tanto inadequada, muito calcada num pragmatismo 

comercial superficial. Aliás, a política nacional parece seguir um modelo 

internacional muito imediatista, que não respeita realmente o plurilinguismo. 

 

Nessa pergunta, é interessante observarmos como os agentes responsáveis 

pelas ações formativas avaliam suas próprias intervenções. Uma destas intervenções 

consiste em uma perspectiva objetiva, quando uma das instituições afirma propor ações 

associadas a necessidades concretas, podendo implicar em ações imediatistas 

direcionadas à prática docente. Nesse sentido, podemos observar dois tipos de 

avaliações, uma identificando uma formação de FLE fundamentada na competência 

profissional (busca consciente e pessoal) e outra pragmática (prática e objetiva). Desse 

modo, apesar de verificarmos que há boas iniciativas e ações para a formação 

continuada de FLE, percebemos que ainda existem lacunas que, por questões políticas, 

deveriam ser repensadas e discutidas pelo governo brasileiro junto aos órgãos 

envolvidos no ensino de FLE. 

 

Pergunta 5: Em sua opinião, qual é a relevância do ensino de francês nas escolas e 
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universidades? 

 

* Professor 1: O ensino de francês na escola, na minha opinião, atende a uma 

política atual de plurilinguismo. No entanto, ainda há problemas em nosso 

país na valorização do plurilinguismo na formação global do estudante, pois 

ainda estamos baseados na crença de uma língua estrangeira “mais 

importante”. Então, ainda há muito caminho pela frente, pela valorização do 

ensino-aprendizagem do maior número de línguas estrangeiras quanto for 

possível em nossas escolas. Talvez, na atual proposta de ensino integral essa 

seja uma realidade possível. Já nas universidades, os cursos de Letras 

Português-Francês e a formação pedagógica são responsáveis por garantirem 

a existência do professor que poderia assegurar a proposta apresentada 

anteriormente. Só poderemos ter uma expansão do ensino nas escolas se ela 

vier acompanhada de uma formação de mais profissionais pelas universidades. 

 

* Professor 2: Tudo depende do interesse e dos objetivos do público. O 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras traz muitos benefícios, e o aporte 

cultural é incontestável. No entanto, em minha opinião, é necessário que isto 

surja de uma necessidade ou de um interesse dos alunos. O que é imposto pode 

desmotivar. 

 

* Professor 3: O francês já teve maior importância. Perdeu bastante terreno 

para o espanhol devido ao Mercosul. Salvo algumas exceções pontuais, tem 

sido excluído das escolas municipais e estaduais. Escolas de elite, escolas 

privadas, colégios de aplicação, Pedro II são os que oferecem o francês no 

Ensino Básico e Médio. Pode-se dizer que somente as Universidades Públicas 

oferecem o Francês no curso de Letras. Atualmente, o francês representa um 

diferencial para aquele que se interessa por Ciências Exatas ou Humanas, o 

estudioso que busca aprofundamento. A política federal é impositiva e 

centralizadora demais, não levando em consideração as particularidades 

regionais em relação ao ensino de línguas estrangeiras. Também o país parece 

não se importar com o seu passado; tem uma tendência imediatista 

extremamente danosa do ponto de vista cultural. 
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Nessa indagação, abordamos a questão da relevância do ensino de francês nas 

instituições escolares para compreendermos o que este ensino representa para alguns 

dos agentes responsáveis pela formação continuada de FLE.   

Acreditamos que as estratégias de promoção do idioma deveriam passar pela 

necessidade e conveniência da aprendizagem de francês e também pela possibilidade de 

capacitação para ensiná-lo. No que diz respeito às estratégias de promoção da língua, 

este ensino insere-se nas políticas de plurilinguismo, isto é, a valorização do ensino de 

línguas estrangeiras, desmitificando a crença do ensino de uma única língua estrangeira. 

Apesar dos investimentos educacionais e da elaboração de políticas associadas 

ao ensino de línguas nas instituições escolares, o governo brasileiro parece priorizar o 

aspecto pragmático e mercadológico do ensino de línguas, quer dizer, ensina-se língua 

estrangeira com o intuito do desenvolver economicamente o país. Embora esse aspecto 

seja considerado relevante para o ensino de LE, deveríamos levar em consideração o 

aspecto cultural a ser explorado em sala de aula. 

Dessa forma, podemos observar que o atual cenário de desvalorização do 

ensino de francês nas escolas ainda está associado à visão de um ensino monolíngue, 

aos investimentos educacionais escassos, etc. No entanto, ainda que encontremos este 

cenário de desvalorização, os agentes responsáveis pela formação continuada de FLE se 

empenham em promover cada vez mais ações formativas para os professores, tendo em 

vista que essas ações constituem um dos objetos de políticas linguísticas educativas. Por 

conseguinte, veremos a seguir algumas das relações entre estas políticas e a formação 

continuada. 

 

7.2 Políticas linguísticas e formação continuada de professores de FLE: quais as 

relações? 

 

 Com base nos questionários acima, verificamos que é incorreto pensar que 

política linguística seja incumbência exclusiva do Estado, pois entidades, instituições e 

grupos sociais também podem elaborar e implementar políticas linguísticas, por meio de 

resoluções, editais e até mesmo por recomendações. Esta afirmação é corroborada por 

Calvet (2002, p. 109), o qual ressalta que “não importa que grupo possa elaborar 

política linguística [...] pode-se também imaginar que uma diáspora se reunisse em um 

congresso para decidir uma política linguística”. 

 Nesse caso, observaremos que a questão das políticas linguísticas para a 
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formação continuada de professores de FLE está associada a duas razões. 

Primeiramente, a formação de professores de língua estrangeira está prevista nos PCN’s 

de língua estrangeira, afirmando que:  

 

 

É preciso, assim, que se invista na formação continuada de professores que já 

estão na prática da sala de aula, como também daqueles que estão em 

formação, de modo que possam compreender estes parâmetros para traduzi-

los nas práticas de ensinar e aprender (BRASIL, 1998 p. 109). 

 

 

Desse modo, há uma orientação pedagógica nacional para que os governos  

invistam nessa formação, ou seja, há uma escolha consciente de um governo nacional, 

caracterizando uma política in vitro, pois é o Ministério da Educação que prevê 

formação continuada direcionada ao ensino e aprendizagem. Portanto, sabemos que a 

qualidade da educação está atrelada à formação inicial e continuada de professores. 

Sendo assim, a formação continuada do professor de LE consiste tanto na 

implementação proveniente de uma política linguística educacional quanto na 

representação de posicionamentos políticos, tendo em vista o caráter interventor em sala 

de aula. 

 Outra razão diz respeito à política linguística da França. Verificamos que esta 

política consiste na promoção de sua língua e cuja implementação se fundamenta no 

ensino de FLE e na formação continuada de professores, consistindo, assim, um dos 

instrumentos da política linguística francesa. Além disso, as questões política, 

econômica e social de um país influenciarão os governos a promoverem, a modificarem 

ou até mesmo retirarem o status de uma língua e as funções sociais dessa língua para 

atenderem seus interesses ou objetivos pretendidos. Sobre essas modificações, podemos 

dizer que consistem em intervenções ou ações sobre as línguas, que fazem parte de uma 

política linguística, envolvendo a tomada de decisões e implementações. 

Rajagopalan (2012) salienta que há um consenso crescente de que há muito 

mais política em matéria de ensino de línguas do que se pensava até recentemente, pois 

a relevância da dimensão política está cada vez mais evidente nesse âmbito. Desse 

modo, no diálogo entre o ensino de línguas e a política linguística, parece haver um 

desdobramento que acarreta em uma relação bastante estreita. Podemos exemplificar tal 

afirmação por meio do estabelecimento da lei de obrigatoriedade da oferta do espanhol 

no Ensino Médio, da política linguística francesa internacional, das políticas linguísticas 

de línguas maternas etc. 
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Nesse sentido, estas políticas que perpassam o ensino de LE afetam a formação 

de professores, mais especificamente, a formação continuada. Essa formação se 

constitui mediante ações formativas fundamentadas a partir de um posicionamento 

político ou de uma tomada de decisão. Retomando as políticas linguísticas acima 

citadas, podemos observar que, para a implementação do ensino de espanhol nas 

escolas, far-se-ia necessário uma reorganização da estrutura operacional de uma 

instituição, ou seja, contratação de professores e, consequentemente, formação para 

estes docentes. Já no caso da política linguística da França, esta também investe no 

ensino, oferecendo, sobretudo, formação para os professores de FLE. 

 Nesse âmbito, para que estas políticas configurem o que Chaudenson (1996) 

classifica como política ideal (política com planejamento), o ensino de línguas estaria 

associado à relevância da formação continuada do professor, que se estabelece por meio 

de diversas modalidades (cursos, programas de mobilidade, bolsas de estudos etc.), 

caracterizando-se como ações intervencionistas sobre o status e a forma da língua. 

Embora, a palavra “política” possua seu sentido, às vezes, renegado por muitos 

docentes, o professor de línguas deve perceber as implicações políticas da profissão que 

ele exerce. Rajagopalan (2014) aponta que: 

 

 

[...] o ensino de línguas é uma atividade imbuída de conotações políticas. Não 

há como lidar com ele sem assumir uma postura política perante o mundo, a 

pátria e o papel que cabe a todos nós exercer. A sala de aula é um lugar onde, 

queiramos ou não, a política linguística desabrocha de forma sutil ou, às 

vezes, explícita […]. 

 

 

Isto posto, podemos dizer que a prática docente proveniente de formações 

continuadas pode ser considerada como intervenção linguística posta em prática. Assim, 

sugerimos, em seguida, algumas proposições que poderiam contribuir para a 

implementação de ações formativas direcionadas à formação continuada de professores 

de francês e, consequentemente, para o aperfeiçoamento de sua prática docente. 

 

7.3 Professor de FLE: uma proposta temática para sua formação continuada   

 

No Brasil, os múltiplos papéis que os professores desempenham criam uma 

situação de um trabalho complexo, anteriormente, confinada ao ensino médio e 

fundamental; porém, essa situação compreende ainda que os professores universitários 
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encontrem métodos que favoreçam suas diversas atividades docentes. Essas ações 

dizem respeito à sua produção acadêmica, sua participação em tarefas institucionais e 

burocráticas, ao desenvolvimento de suas atividades de pesquisa, à sua formação 

continuada etc. 

No que diz respeito ao professor de LE, discutimos o seu perfil para o qual 

Almeida Filho (2006) classificou quatro competências necessárias. Para tanto, essas 

competências, que consistem em capacidades de ação fundamentadas em saberes, 

compreendem três domínios cognitivos, sendo eles: o conhecimento (le savoir), a 

prática (le savoir-être) e as atitudes (le savoir-faire).  Desse modo, acreditamos que todo 

ser humano detém um saber (conjunto de conhecimentos adquiridos pelos estudos ou 

experiências), que propende a se enriquecer ou também se defasar. 

Por outro lado, a prática do professor de FLE, estabelecida pela combinação de 

dois verbos saber e fazer, relaciona o conhecimento à ação, constituindo a experiência 

deste docente. Com efeito, esta experiência é adquirida por meio de seus estudos, 

formação inicial e continuada e sua prática docente. Entretanto, o saber-fazer também 

consiste em uma prática evolutiva, visto que este saber depende de ações (formação, 

estudos, experiências) que permitam o seu desenvolvimento; pois, do contrário, essa 

prática também poderá consistir em um defasamento profissional.  

Considerando a concepção do saber-ser, este entendimento fundamenta-se na 

capacidade de utilização dos conhecimentos que o professor possui no seu contexto de 

ensino de FLE. Entretanto, esta capacidade é oriunda de suas atitudes, de seus 

comportamentos em virtude de seu público, da instituição na qual leciona, de suas 

motivações, de seu comprometimento e de seus valores sociais. Ademais, é necessário 

compreender que esta noção do saber-ser é um conceito difícil de se avaliar, visto que 

sua definição leva em conta seu caráter subjetivo. 

Em vista disso, podemos dizer que estes saberes dialogam com as 

competências propostas por Almeida Filho (2006), demonstradas no quadro abaixo: 

 

QUADRO 2: Conhecimentos e competências 

 

Conhecimentos Competências 
Saber Linguístico-comunicativa, Teórico-aplicada 

Saber-fazer Implícita 
Saber-ser Profissional 

 

Assim, embora esses conhecimentos estejam associados às competências, 
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devemos perceber que há uma interdependência entre estes saberes, pois o saber-ser 

compreende o saber-fazer e os outros saberes, resultando na reunião desses 

conhecimentos, que são complementares. Neste âmbito, esses saberes também dialogam 

com os documentos oficiais que preveem as orientações didático-pedagógicas para o 

ensino de LE, nos quais estabelecem o desenvolvimento das habilidades orais, de leitura 

e escrita. Todavia, esses órgãos não determinam o material para o ensino de francês que 

permita desenvolver essas habilidades, visto que o Programa Nacional de Livro 

Didático (PNLD) privilegia somente os livros didáticos para o ensino de inglês e 

espanhol, ficando a cargo de coordenadores e professores de FLE a escolha deste 

material para o ensino de FLE. 

Por outro lado, vimos que alguns documentos oficiais como PCN's e a LDB 

também preveem orientações para a formação continuada. Dessa forma, no que diz 

respeito às modalidades dessa formação do professor de francês, elas consistem em 

cursos temáticos, tais como a utilização das TICES nas aulas de francês, a correção da 

fonética nas aulas de língua francesa, etc. Essas formações temáticas consistem em 

cursos de curta duração e diversificados, o que permite uma reflexão mais aprofundada 

a respeito dos temas propostos, conforme a qualificação e experiência dos professores-

formadores. 

Nesse sentido, acreditamos que essa formação temática poderia estar associada 

aos gêneros textuais, com o objetivo de desenvolver as habilidades acima citadas. Em 

princípio, essa proposta, ainda que citada na literatura referente ao ensino de língua 

materna, contribui tanto para o ensino de línguas quanto para a formação continuada de 

professores de FLE. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A formação de professores de línguas estrangeiras, especificamente em língua 

francesa, se fundamenta na necessidade de mediação entre as culturas e de projetar 

novos caminhos para o desenvolvimento de aprendizes mais críticos e reflexivos, daí a 

importância de considerarmos a formação do professor de FLE como um elemento 

constitutivo de sua prática profissional. 

Por conta disso, esta pesquisa se propôs a analisar as ações político-linguísticas 

e suas modalidades de implementação, direcionadas ao aperfeiçoamento profissional de 

professores de francês, propostas pelo governo brasileiro e pelo governo francês, visto 

que essas ações intervêm na promoção (status) ou na forma (corpus) da língua francesa. 

Considerando o perfil dos licenciandos de FLE, vimos que a grande maioria 

dos estudantes teve pouco contato com a língua francesa nos ensinos fundamental e 

médio e ingressaram nas universidades sem saber falar o idioma, enfatizando a 

importância da oferta de ações formativas para estes futuros professores. No entanto, 

essas ações não se restringem a estes docentes, mas também aos docentes com certa 

experiência de magistério, pois, conforme os dados do perfil destes professores, todos 

afirmaram já terem participado de modalidades de formações continuada. 

Dessa forma, podemos dizer que esses professores participam ativamente 

dessas ações, almejando conhecimentos que contribuam para sua prática pedagógica. 

Portanto, percebemos que diante de um mundo cada vez mais heterogêneo e complexo, 

a necessidade de pensar e repensar a respeito do ensino de língua francesa nas salas de 

aula se faz emergir. 

Neste âmbito, observamos que não seria apenas o ensino de línguas uma 

questão política, mas também a formação continuada de professores de FLE, em virtude 

de parâmetros e políticas linguísticas que desenvolvem e implementam essa formação, 

visando a outros interesses relacionados à língua francesa. Encontramos documentos 

oficiais brasileiros que fomentam as formações continuadas em língua estrangeira, 

porém, no que diz respeito à formação em língua francesa, a maioria destas ações 

formativas fica a cargo de um país estrangeiro (França), que visa à promoção de sua 

língua nacional. 

Com base na política linguística da França, provida de instituições de ensino 

como, por exemplo, a escola de francês Azurlingua, fica claro que o objetivo desta ação 

político-linguística, objetiva promover o status do francês, já que esta, dentre outras 



79 

 

 

instituições, não ofereceria bolsas de estudos ou programas de mobilidade custeados 

pelo próprio governo, por questões puramente filantrópicas. Apesar dessas ações 

corresponderem também ao interesse dos professores de FLE do Rio de Janeiro, 

devemos saber que esta oferta não é uma ação humanitária, mas sim uma medida 

proveniente de uma política linguística. 

Outrossim, vimos que essa política possui tradição na França, desde o século 

XVI, sendo fortemente implementada e havendo empenho cada vez maior para esta 

difusão. A criação das Alianças Francesas no Brasil e no mundo evidencia esta estrutura. 

Este empenho também dialoga com as questões do plurilinguismo, prática recorrente no 

sistema de ensino/aprendizagem de línguas na Europa. 

Considerando as ações formativas identificadas no Rio de Janeiro, encontramos 

os cursos de especialização. Estes cursos consistem em intervenções políticas porque 

caracterizam escolhas de um grupo social (professores universitários e universidades) 

em relação à língua. Vimos, por exemplo, que somente a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) oferece curso voltado às literaturas francófonas, que apenas a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) propõe curso direcionado ao 

ensino/aprendizagem de FLE e que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

ainda não possibilita essas modalidades de cursos. No entanto, todos esses exemplos 

designam decisões dessas instituições em relação à formação continuada de FLE, 

constituindo ações formativas associadas a um posicionamento relacionado à língua 

francesa. 

Nesse sentido, poderíamos nos perguntar por que tal universidade oferece um 

referido curso e por que tal curso não é proposto em uma dada universidade. Apesar de 

não termos estas respostas, sabemos que fazem parte das escolhas desse grupo em 

relação ao ensino da língua francesa. É a partir dessa decisão que cada instituição de 

ensino contribuirá para a formação continuada deste professor, e o mesmo poderá fazer 

suas próprias escolhas de acordo com seus interesses. 

Tais escolhas já podem ser evidenciadas mediante os fluxogramas da formação 

inicial do licenciando de francês, pois as instituições de ensino superior do estado do 

Rio de Janeiro ainda não privilegiam disciplinas direcionadas às políticas linguísticas, 

tais como Introdução à Política Linguística, Programas e Ações de Políticas Linguísticas 

Contemporâneas, Tópicos Especiais em Educação: políticas linguísticas etc.; que podem 

ser cursadas, como, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(UFRGS), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) etc., onde a oferta de tais disciplinas se justificaria pela prática de 

um ensino mais crítico e conhecedor das políticas linguísticas educacionais do país. 

Dessa forma, é importante que o professor de línguas, neste caso, de francês, 

na construção de sua formação continuada, perceba a configuração dos ambientes 

linguísticos também pelo viés político, por meio de discussões a respeito da forma, do 

status, das variações e do ensino de língua francesa, haja vista acreditarmos que as 

exigências encontradas no sistema escolar derivam das ações de intervenções nas 

línguas, e que ter conhecimento de tais ações pode elucidar muitos paradoxos relativos à 

necessidade de conviver e transitar pela diversidade linguística. 

Neste âmbito, também identificamos que o interesse dos docentes de FLE 

situa-se nos programas de mobilidade e no ensino/aprendizagem de língua francesa. 

Portanto, promover mais cursos voltados para esta temática seria essencial. Ademais, 

verificamos que os educadores não possuem grande interesse pelos cursos de literaturas 

francófonas, porém, promover cursos relacionados a esta temática também valeria a 

pena, a fim de despertar novos olhares e incentivar o conhecimento por novas culturas e 

identidades. 

Outra ação político-linguística se encontra no papel da APFERJ. Esta possui 

um papel político mais explícito por promover ações de difusão da língua francesa, 

sobretudo, com cursos de formações e congressos. A APFERJ equipa e mobiliza os 

indivíduos, promovendo informações e habilidades para um engajamento junto aos 

espaços democráticos participativos e às instituições políticas. Assim, a APFERJ atua 

exercendo força para a mudança das condições sociais e políticas, atraindo todos os 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de francês no Estado e em parceria 

com as outras associações. 

Esse papel é fundamental diante um ensino de línguas que privilegia até duas 

línguas estrangeiras nos anos escolares, como proposto pelos governos brasileiros, cuja 

política linguística educacional parece ficar à sombra das questões econômicas, 

resultando em um cenário de desvalorização do ensino de língua francesa, não levando 

em conta a importância da influência da cultura francesa no Brasil, sobretudo, na cidade 

do Rio de Janeiro, no século XIX. 

Entretanto, no que diz respeito ao ensino de FLE e, consequentemente, à 

formação de professores, observamos que orientações político-pedagógicas, tais como o 

Quadro Europeu Comum de Referência para línguas parecem conduzir este ensino e as 
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competências do professor de FLE, a partir das escolhas de um grupo social (Conselho 

da Europa), que intervém sobre o status e a forma da língua que poderão ser 

reproduzidas nas salas de aulas. 

Destarte, é necessária uma ação conjunta dos governos em parcerias com as 

embaixadas, associações, universidades, professores e alunos para elaboração de ações 

formativas para a formação continuada do professor e para o ensino/aprendizagem de 

língua francesa, tais como: a opção do francês como língua estrangeira no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), mais oferta de ensino de FLE nas escolas públicas 

e, consequentemente, mais concursos para estes professores, além de ofertas frequentes 

de cursos de extensão direcionados à língua francesa, abertura de novas parcerias com 

instituições educativas francesas e etc. Por tudo isso, este trabalho também pretende 

servir de reflexão para a identificação de agentes e para a avaliação de políticas 

linguísticas educativas para outras línguas estrangeiras. 
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