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Introdução 

Esta PCC foi proposta, em 2017, num ano em que o mundo não havia ainda sido 

assolado pela pandemia da Covid-19 e, portanto, no qual ainda não conhecíamos a 

modalidade do Ensino remoto emergencial (ERE). Resolvemos, então, adaptar o projeto 

de modo a abranger essa novidade, que, segundo alguns especialistas, pode continuar 

presente na práxis docente por longos anos. 

O professor português José António Moreira tem se destacado no tocante a essa 

nova modalidade que vivenciamos. Ele defende, graças à amplitude dessa prática, o uso 

do conceito "educação digital onlife" (MOREIRA, 2020). Em sua perspectiva, esse 

conceito remete ao fato de a formação não se restringir a ambientes formais de 

educação, mas compreender contextos formais, não formais e informais. O emprego do 

termo digital se justifica pelo suporte da rede à educação. Em resumo, a formação 

abrange todos os aspectos da vida. Portanto, os professores devem valorizar e ajudar a 

desenvolver as competências transversais dos estudantes.  

À vista disso, acreditamos que os documentos autênticos seriam uma excelente 

possibilidade de os docentes de língua francesa trabalharem com mais propriedade os 

temas transversais. Apesar de tentarem uma contextualização, os manuais didáticos são 

ainda muito focados em estruturas linguísticas, que obviamente merecem um lugar de 

destaque na formação de futuros professores de idiomas. Entretanto, o ensino da língua 

não deve circunscrever-se a elas, sob pena de tornar-se puramente tecnicista e sem 

propiciar discussões relevantes sobre as línguas que ensinamos e aprendemos.  

Nesse sentindo, acreditamos estar contribuindo com uma formação mais 

autônoma e emancipadora de nossos discentes ao orientá-los para a elaboração de seus 

próprios materiais de trabalho, pois isso lhes permitirá personalizar melhor suas aulas e 

de adaptá-las ao perfil e aos objetivos de cada um de seus grupos.  



A confecção de material deve ser algo bem pensado pelos professores. Os 

objetivos a serem alcançados devem estar bem definidos para que se escolha o material 

mais adequado e para que a forma de o trabalhar seja a mais apropriada possível.  

 

Justificativa e Fundamentação Teórica 

 

Nosso projeto se encontra na área da formação docente. Uma das principais tarefas do 

fazer pedagógico é elaborar materiais interessantes e que atendam às necessidades dos 

alunos com os quais trabalhamos. Acreditamos ser relevante a proposição deste projeto 

para auxiliar nossos estudantes na prática de se apropriar de um documento autêntico a 

fim de transformá-lo em um instrumento didático. Cumpre dizer que a modalidade 

remota exige uma abordagem diferente. Conforme Moreira, Henriques e Barros (2020), 

não se pode apenas transpor nossa prática pedagógica presencial. Isto configuraria 

nosso ensino como transmissivo. Em sua concepção: “Mais do que a transferência de 

práticas presenciais urge agora criar modelos de aprendizagem virtuais que incorporem 

processos de desconstrução e que promovam ambientes de aprendizagem colaborativos 

e construtivistas nas plataformas escolhidas” (MOREIRA, HENRIQUES, BARROS, 

2020, p. 352). Em outro estudo, Moreira et al. acrescentam: “[a] tecnologia sozinha não 

muda as práticas pedagógicas, sendo que para maximizar os benefícios da inovação 

tecnológica, principalmente os que se referem às TD [tecnologias digitais], importa 

alterar a forma como se pensa a educação” (2020, p. 6). 

Para chegar a um material bem pensado e bem elaborado, passaremos, após a 

discussão teórica, pelas seguintes etapas: seleção do material a ser didatizado (para 

tanto, consideraremos os interesses dos alunos e suas necessidades e a(s) 

competência(s) a ser(em) trabalhada(s); a perspectiva accional; a pedagogia 

diferenciada; os tipos de interação pretendidos; a interdisciplinaridade); análise atenta 

do material; verificação de seu uso para alcançar determinado objetivo; verificação de 

todas as possibilidades de exploração; conferência da confiabilidade da fonte; análise da 

compatibilidade do material com o nível dos alunos; redação (elaboração) da instrução.  

Trabalhar com este tipo de material e, sobretudo, com material preparado pelo 

próprio professor da turma agrega muitos pontos positivos ao ensino-aprendizagem. O 

uso de suporte autêntico em sala de aula possibilita ao professor trabalhar com as mais 

distintas variedades linguísticas. Em geral, os métodos de FLE são concebidos na 

França e, por conseguinte, a variante privilegiada é o francês falado na capital francesa 



em detrimento aos demais, que quando muito ganham um espaço limitado no livro, 

sempre a título de exemplo. O emprego de material autêntico permite a convivência das 

outras variantes de menor prestígio, o que estimula o professor a debater os aspectos 

sociológicos, a discutir o porquê de determinada variedade ter sido eleita como standard 

e a importância de se conhecer e se respeitar todas as variantes linguísticas do francês e 

dos demais idiomas. 

Ao idealizarmos um trabalho sociolinguístico, não devemos ter em mente apenas 

as variantes que representam os diversos países francófonos, faz-se necessário, 

igualmente, 
[…] offrir du français véritable : la langue française, comme toutes les 
langues, possède des règles linguistiques, syntaxiques…et les manuels de 
FLE les présentent de façon la plus conforme que possible au français 
standard. Les apprenants sont ainsi confrontés à une langue normée, à un 
français correct voire même parfois à un niveau de langue soutenu. Or, le 
français est aussi utilisé de façon spontanée, non officiel ; les Francophones 
peuvent aussi parler en hésitant, en faisant des pauses, en abrégeant, en ayant 
recours à des répétitions inutiles, à des paraphrases, en faisant usage de 
différents registres langagiers. Ainsi et comme dans toutes les langues le 
français est une langue non pas homogène mais variable que les documents 
authentiques exposent très bien lorsqu’il est question de document oral et/ou 
visuel. Cette variabilité que nous appelons « français véritable » permet à 
l’apprenant de langue de comprendre que le natif peut comme lui se tromper, 
chercher un mot, hésiter et ceci non seulement le rassure pour la suite de son 
apprentissage mais aussi lui permet d’accéder au langage non formel pas 
toujours disponible dans les manuels mais pourtant utilisé par le natif 

 

O emprego de material autêntico potencializa, igualmente, a discussão sobre 

aspectos culturais dos vários países francófonos. Ao se analisar os livros didáticos de 

francês, notamos o quão pouco os aspectos culturais e interculturais são levados em 

consideração no momento da concepção dos livros. A cada dossier aparecem duas 

páginas, muitas vezes descontextualizadas, apenas para cumprir uma exigência do 

CECR. Ademais, as informações culturais amiúde se restringem unicamente à França. 

Como a língua não se separa da cultura, o uso real da língua favorece as discussões 

(inter)culturais. E o uso real da língua, também, reside em uma das inúmeras vantagens 

de se usar documentos autênticos. Tal emprego permite « à l’apprenant de se livrer à 

une « consommation » sociale du document et non à une consommation scolaire : 

comprendre un document, c’est comprendre les intentions qui ont présidé à sa 

composition, réagir comme on l’aurait fait dans la réalité par un comportement qui 

répond justement à ces intentions » (Delhaye cité par Anadolu). 

Este estudo tem como objetivo a preparação de nossos alunos para sua prática 

atual e futura. Apesar de sabermos da limitação deste projeto, esperamos que o seu 



desenvolvimento contribua para que nossos alunos se sintam preparados para exercer 

sua profissão com autonomia, desenvoltura e criticidade ao saírem da universidade.  

Nosso trabalho será baseado nas reflexões feitas por Veda Aslim-Yetis e 

Eftychia Damaskou e nas de Moreira et al. concernentes ao ensino digital. 

 

 

 
Objetivos 
 

• Incentivar nossos alunos a elaborarem seu próprio material. 
• Discutir o ensino remoto e suas diferenças em relação à modalidade presencial. 
• Conceber materiais específicos para o ERE (ensino remoto emergencial). 
• Discutir textos sobre didatização de material autêntico para saber como fazê-lo. 
• Confeccionar um portfólio com o material elaborado. 

 
 
Metodologia 

 
Primeiramente, discutiremos as diferenças do ensino remoto e da modalidade 

presencial. A seguir, será feito um estudo teórico sobre a elaboração de materiais para o 

ensino de FLE a partir de documentos autênticos. Os alunos serão divididos em duplas e 

cada dupla escolherá cinco suportes autênticos diferentes para proceder à didatização do 

material. Os alunos, em pares, confeccionarão seus materiais. Nos últimos encontros, os 

alunos socializarão as atividades desenvolvidas com os demais colegas. Como 

resultado, teremos um portfólio comum do grupo para futura aplicação em salas ERE de 

FLE.  
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