
 196

______. Educação e gênero: parceria necessária para a qualidade do ensino. In: 

Gênero e Educação : Caderno de apoio para a educadora e o educador. São 

Paulo: Secretaria Municipal de Educação – Coordenadoria Especial da Mulher, 

2003. 

______. & RIDENTI, S. “Relações de gênero e escola: das diferenças ao 

preconceito” In: AQUINO, J. G. Diferenças e Preconceito na Escola : 

alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus Editorial, 1998 

VILLE-ÉCOLE - Integration Enjeux – Migrants-Formation. Rapports de sexe, 

Rapports de genre – entre domination et émancipation. Paris: CNDP, n. 128, 

março de 2002. 

______. Pratiques Langagières Urbaines – enjeux identitaires, enjeux cognitifs. 

Paris: CNDP, n. 130, setembro de 2002. 

______. Culture (s): entre fragmentation et recompositions. Paris: CNDP, no. 133, 

junho de 2003. 

______. La Discrimination Ethnique – réalité et paradoxes – entretien avec Jean 

Bauderot. Paris: CNDP, no. 135, dezembro de 2003. 

VOIX et Images de France: méthode rapide de français: 1er. dégré - livre de l´élève. 

Réalisé par le Centre de Recherche et d´Étude pour la diffusion du français 

(C.R.E.D.I.F.) – Paris: Didier, 1971. 

______. Première Partie – livre du maître. Réalisé par le Centre de Recherche et 

d´Étude pour la diffusion du français (C.R.E.D.I.F.) – Paris: Didier, 1971. 

WELZER-LANG, D. Les hommes aussi changent.  Paris: Ed. Payot & Rivages, 

2004. 

______. (org.) Nouvelles approches des hommes et du masculin . Toulouse: 

Presses, 2000. 

ZARATE, G. Représentations de l´étranger et didactique des lan gues.  Paris: 

Didier, 2004. 

 

 

 

 



 195

SAFFIOTI, H. I. B. Gênero, Patriarcado, Violência . São Paulo: Ed. Fundação 

Perseu Abramo, 2004. 

SAYÃO, Y. Orientação sexual na escola: os territórios possíveis e necessários. In: 

Sexualidade na Escola : alternativas teóricas e Práticas. São Paulo: Summus 

editorial, 1997.  

SCHPUN, M.R. (Org.). Masculinidades . São Paulo: Boitempo Editorial, 2004.  

SCOTT, J. W. Gender and the Politcs of History.  New York: Columbia University 

Press, 1999. 

______. Entrevista com Joan Wallach Scott. In: Estudos Feministas  n. 1. São 

Paulo: Anpocs, 1. sem. 1998.  

______. Politics of the veil . New Jersey: Princeton University Press, 2007 

SOUZA, C. P. Os homens e o magistério: as vozes masculinas nas narrativas de 

formação. In: A Vida e o ofício dos Professores:  formação contínua , 

autobiografia e pesquisa em educação. São Paulo: Ed. Escrituras, 2002.  

VALENTE, W.R. Livros didáticos e a história da matemática escolar no Brasil (1730-

1930). In: II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. 

Atas, vol. 2. São Paulo: FEUSP, 2000. 

VEI ENJEUX n. 128 - Rapports de sexe, Rapports de Genre entre domination ett 

émancipation. Paris: CNDP, mars, 2002. 

VEI ENJEUX n. 1308 – Pratiques langagiéres urbaines – enjeux identitaires, enjeux 

cognitifs. Paris: CNDP, septembre, 2002. 

VEI ENJEUX no. 133 – Culture(s): entre fragmentation et recompositions Paris: 

CNDP, juin, 2003. 

VIANNA, C. Os nós do “nós”:  crise e perspectiva da ação coletiva docente em São 

Paulo. São Paulo: Ed. Xamã, 1999. 

______. Sexo e Gênero: masculino e feminino na qualidade da educação escolar. In: 

Sexualidade na Escola : alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus 

editorial, 1997.  

______. O sexo e o gênero da docência. In Cadernos Pagu,  v. 17/18. Campinas: 

Núcleo de Estudos de Gênero – Unicamp, p 81-103, 2001/02. 



 194

Municipal de Educação. Multiplicidades Culturais e Representações . São 

Paulo: Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (FAFE), n. 1, 2005. 

______. Gênero, Sexualidade e Discriminação . São Paulo: Fundação de Apoio à 

Faculdade de Educação (FAFE), n. 2, 2005. 

______. Sobre o multiculturalismo . São Paulo: Fundação de Apoio à Faculdade de 

Educação (FAFE), n. 3, 2005. 

______. Histórias de Vida, autobiografias e projetos de For mação . São Paulo: 

Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (FAFE), n. 4, 2005. 

______. Secretaria Municipal de Educação. Gênero e Educação: Caderno de apoio 

para a educadora e o educador. São Paulo: Secretaria Municipal de Educação – 

Coordenadoria Especial da Mulher, 2003. 

PUREN, C. Histoire des Méthodologies de l’enseignement des la ngues . Paris: 

Nathan/CLE International, 1988. (Collection Didactique des Langues Etrangères). 

______. La didactique des langues à la croisée des méthodes . Essai sur 

l’éclectisme, Paris: Didier, 2000. 

Quadro Europeu de Referência para o ensino de  Línguas: aprendizagem, ensino, 

avaliação. Porto: Asa Editores, 2001  

RIDENTI, S. & VIANNA, C. Relações de gênero e escola: das diferenças ao 

preconceito In: Diferenças e Preconceito na Escola : alternativas teóricas e 

práticas. São Paulo: Summus Editorial, 1998. 

ROUDINESCO, E. A família em desordem . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2003. 

RODRIGUEZ, C. M. “Afetividade e inconsciente na didática de línguas” In D.E.L.T.A.  

São Paulo, vol.10, n. 1, fev/94, p. 07-19. 

ROSEMBERG, F. La famille dans les livres pour les enfants . Paris: Ed. Magnard 

e Ed. de l´école, 1976. 

______.Raça e desigualdade educacional no Brasil. In: Diferenças e Preconceito 

na Escola: alternativas teóricas e práticas.  São Paulo: Summus Editorial, 

1998. 

ROUSSEAU, J. J. Emílio ou da educação . São Paulo: Martins Fontes, 1999. 



 193

LAURIA, M.P.P. Livro didático de português:  entre olhares a concepções de 

ensino, os trilhos da lei e as sendas do texto. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo: FEUSP, 2004. 

Le Petit  Larousse Illustré. Paris : Ed.  Larousse, 2005 

LOURO, G. L. Gênero, Sexualidade e Educação – uma perspectiva pós-

estruturalista. Rio de Janeiro: Ed. Vozes,  2003. 

MARTINEZ, P. La Didactique des Langues Étrangères . Paris: PUF, 1998. 

MOIRAND, S. Enseigner à communiquer en langue étrangère . Hachette, Paris, 

1982. 

______. Audio-visuel intégré et communication(s) In: Langue Française,  n. 24. 

Paris: Ed. Larousse, p.5-26, 1974. 

______. L´enseignement de la langue comme instrument de communication: état de 

la question”. In: Bulletin de l´Acla  , vol. 3, n. 2, 1981. 

MOITA LOPES, L. P. (Org.) Discursos de Identidades . Campinas: Mercado de 

Letras, 2003. 

______. Identidades Fragmentadas . Campinas: Mercado de Letras, 2002. 

MOSCOVICI, S. Psychologie Sociale . Paris: PUF, 2003. 

MOSCONI, N. Femmes et savoir : la société, l´école et la division sexuelle des 

savoirs. Paris: ED. L´Harmattan, 1994. 

______. Égalité des sexes en éducation et formation . Paris: PUF, 1998.  

NEGRÃO, E & AMADO, T. A imagem da mulher no livro didático: estado da arte. 

São Paulo: DPE/FCC, n. 2, 1989. 

NICHOLSON, L. Interpretando gênero. In: Revista Estudos feministas . Rio de 

Janeiro: UFRJ, ano 8, , 2o. semestre de 2000, p. 9-42. 

PERROT M. , PISIER, E. ; LADJALI, C., et al. Quelle mixité pour l'école?  Paris: 

Albin Michel, SCEREN-CNDP/Paris, 2004. (Les débats du CNP). 

PORCHER, L. Motivations ou raisons d’apprendre. In: Bulletin de l’Association des 

professeurs de Langues Vivantes . Paris: 1985, p. 105-112. 

______. L´Enseignement des Langues Étrangères. Paris: Ed. Hachette, 2004. 

PREFEITURA DA CIDADE SÃO PAULO. Cadernos Temáticos da Secretaria 



 192

GAONAC'H, D. - Théories d'apprentissage et acquisition d'une langu e 

étrangère , Paris: Hatier-Credif, 1987. (Collection Langues et apprentissage des 

langues). 

GAUDRON, C. ; LABREL, F. ; LE CAMUS, J. Le rôle du père dans le 

développement du jeune enfant . Paris: Ed. Nathan, 1997. 

GÊNERO. In: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2004, p. 1441. 

GERMAIN, C. Évolution de l ´Enseignement des Langues 5000 ans . Paris: CLE 

International, 1993. 

______. L´Approche Communicative en Didactique des Langues . Québec: CEC, 

1993-B. 

GIDDINGS, P. Search of sisterhood: delta, sigma, theta and the c hallenge of the 

black sorority movement . New York: HarperCollins Publisher, 2006. 

GUBERINA, P. La méthode audio-visuelle structuro-globale. In: Revue de 

Phonétique Appliquée,  n. 1, p. 35-64, 1965. 

______. La parole dans la méthode structuroglobale audio-visuelle, In: Le Français 

dans le Monde,  n. 103, pp. 49-54, 1974. 

GUIRADO, M. Sexualidade, isto é, intimidade, redefinindo limites e alcances para a 

escola. In: Sexualidade na Escola:  alternativas teóricas e Práticas. São Paulo: 

Summus editorial, 1997.  

______. Diferença e alteridade: dos equívocos inevitáveis. In: Diferenças e 

Preconceito na Escola:  alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus 

Editorial, 1998. 

HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa . Rio de Janeiro:  Ed. 

Objetiva, 2004 

JODELET, D. (Org.). Les répresentations sociales.  Paris: PUF, 2003. 

KUNDMAN, M. S. Ensinando e Aprendendo Francês em nível  universitá rio . 

Tese de Doutoramento. São Paulo: FFLCH-USP, 1994. 

LAQUEUR, T. Inventando o Gênero:  Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. 

Tradução de Vera Whately. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. 



 191

DOMINIQUE, P.; GIRARDET, J.; VERDELHAN, Michel; VERDELHAN, Michèle. Le 

Nouveau Sans Frontière : méthode de français 1. Paris: CLE International, 1988. 

DU BOIS, W. E. B. The souls of Black Folk . Nova Iorque: Barnes & Nobles Inc., 

2003. 

DURAND, M. C. La maîtrise du langage et de la langue française à l´école  – 

comprendre un siècle d ´évolution. Montpellier: CRDP, 2004. 

DURU-BELLAT, M. L´école des filles:  quelle formation pour quels rôles sociaux. 

Paris: dans Ed. L´Harmattan, 1990. 

FARIA, N.; NOBRE, M. O que é ser mulher? O que é ser homem? Subsídios para 

uma discussão das relações de gênero. In: Gênero e Educação : Caderno de 

apoio para a educadora e o educador. São Paulo: Secretaria Municipal de 

Educação – Coordenadoria Especial da Mulher, 2003. 

FERNÁNDEZ, A. A Mulher Escondida na Professora : uma leitura psicopedagógica 

do ser mulher, da corporalidade e da aprendizagem. Tradução de Neuza Kern 

Hickel. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 

______. A Inteligência Aprisionada : abordagem psicopedagógica clínica da 

criança e sua família. Tradução de Iara Rodrigues. Porto alegre: Arte Médicas. 

1991. 

FOUCAULT, M. Histoire de la Sexualité I : la volonté de savoir. Paris: Ed Gallimard, 

1976. 

______. Histoire de la Sexualité II: l ´usage des plaisirs. Paris: Ed. Gallimard, 1984. 

______. Histoire de la Sexualité III: le souci de soi. Paris: Ed. Gallimard, 1984. 

______. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Ed Graal, 1986.  

FRANÇAIS LE MONDE, n. 326. Paris: CLE International, março-abril, 2003.  

FREUD, S. Lo Inconsciente. In: Obras Completas , vol. 2. Madrid: Editorial Biblioteca 

Nueva, 1981. p. 2061-2082. 

______. La Vie Sexuelle . Paris: Puf, 1969. 

GANDIN, L. A. e HYPOLITO, A. M. Educação em Tempos de incertezas.  Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003. 



 190

______. No coração da sala de aula: Gênero e trabalho docen te nas séries 

iniciais. São Paulo: Xamã, 1999. 

CATANI, D. B. Práticas de formação e ofício docente. In: A Vida e o ofício dos 

Professores: formação contínua, autobiografia e pes quisa em educação . 

São Paulo: Ed. Escrituras, 2002.  

CECARELLI, P. R. (Org.) Diferenças Sexuais . São Paulo: Ed. Escuta, 1999. 

CHARLOT, B.; BAUTIER, E; ROCHEX, J.Y. École et savoir dans les banlieus…et 

ailleurs . Paris: Ed. Bordas, 2000. 

CHARTIER, R. A ordem dos livros: Leitores, autores, bibliotecas na Europa entre 

os séculos XIV e XVIII. Brasília: Ed. UNB, 1999. 

______.  A aventura do livro: do leitor ao navegador.  São Paulo: Editora Unesp, 

1998. 

CHERVEL, A. La Culture Scolaire: une appreche historique . Paris: Ed. Belin, 

1998. 

CONNELL, R. W. Políticas da masculinidade. Revista da Educação & Realidade, v. 

20, n. 2. Rio Grande do Sul: Faculdade de Educação da UFRGS, p.185-206, 

1995. 

CORNEAU, Guy. Pai Ausente Filho Carente : o que aconteceu com os homens? 

Tradução de Lucia Jahn. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1993. 

COURTILLON, J. Élaborer um cours de Fle . Paris: Ed. Hachette, 2003. 

______; RAILARD, S. Archipel: Français Langue Étrangère . Livre 1. Paris: Didier, 

1982. 

DE CARLO, M. L´interculturel.  Paris: CLE International, 2004. (Collection 

didactiques des langues étrangères). 

DICTIONNAIRE Bordas. L`apport freudien – Élements pour une encyclopédie de la 

psychanalyse. Sous la direction de Pierre Kaufmann. Paris: Bordas, 2003. 

DI GIURA, M.; KANNEMANN-POUGATCH, M.; JENNEPIN, D.; TREVESI, S. Café-

Crème : méthode de français 1. Paris: Hachette, 1997. 



 189

______. Livro Didático e o conhecimento Histórico: uma história do saber 

escolar, 1993. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: FFLCH/USP, 1993. 

BOURDIEU, P. La domination masculine . Paris: Ed. Seuil, 1998. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio:  Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2006. 

______. Parâmetros Curriculares Nacionais:  terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental: Língua Estrangeira. Brasília: MEC, 1998.  

______. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental: Temas Transversais. Brasília: MEC, 1998.  

BUENO, O., CATANI, D. B. e SOUZA, C. P. A Vida e o ofício dos Professores: 

formação contínua, autobiografia e pesquisa em educação. São Paulo: Ed. 

Escrituras, 2002.  

BUTLER, J. Problemas de Gênero – feminismo e subversão da identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

CAPPELE, G.; CAPELLE, J.; COMPANYS, E. La France en direct 1 - version 

romane. Rio de Janeiro: Livro Técnico S/A, 1981. 

CARONE, I. Igualdade versus Diferença: um tema do século. In: Diferenças e 

Preconceito na Escola: alternativas teóricas e prát icas.  São Paulo: Summus 

Editorial, 1998. 

CARREFOURS DE L´ÉDUCATION, n. 17. Amiens: CRDP – Académie d´Amiens, 

2004.  

CARREFOURS DE L´ÉDUCATION, n. 18. Amiens: CRDP – Académie d´Amiens, 

2004. 

CARVALHO, M. P. Gênero e Política educacional em tempos de incerteza. In: 

Educação em Tempos de incertezas.  Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

______. Vozes masculinas numa profissão feminina: o que tem a dizer os 

professores.” In: II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO. Atas, vol. 2 . São Paulo: FEUSP, 2000. 



 188

5. Referências Bibliográficas: 

 

ABRIC, J. C. Pratiques sociales et répresentations . Paris: PUF, 2003. 

AQUINO, J. G. (Org.). Diferenças e Preconceito na Escola: alternativas teóricas e 

práticas. São Paulo: Summus Editorial, 1998. 

______. Sexualidade na Escola: alternativas teóricas e Práticas. São Paulo: 

Summus Editorial, 1997.  

ARCHER, J.; LLOYD, B. Sex and Gender . Cambridge: Cambridge University Press, 

2002. 

AUGER, N. Manuels et stéréotypes. In: Le Français dans le monde no. 326 . Paris: 

CLE International, 2003.  

BADINTER, E. XY L’identité Masculine . Paris: Ed. Odile Jacob, 1992. 

BAPTISTA DA SILVA, S.L. O Professor Escondido no Homem: uma compreensão 

do que é possível para o masculino frente ao conhecimento. Monografia 

apresentada no curso de Especialização em Psicopedagogia – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 1998.  

______. Gênero ou Sexualidade? A masculinidade segundo a ps icanálise . 

Monografia apresentada no curso de Especialização em Psicologia Clínica: 

Teoria Psicanalítica – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005.  

BAYLON, C.; CAMPÀ, A.; MESTREIT, C.; MURILO, J. & TOST,M. Forum: méthode 

de français 1. Paris: Hachette, 2000. 

BEACCO, J.C. Les dimensions culturelles des enseignements de lan gue.  Paris: 

Hachette, 2000.  

BERARD, E. L´approche communicative: théories et pratiques. Paris: CLE 

International, 1991. 

BESSE, H. Méthodes et pratiques des manuels de langue.  Paris: Didier, 2005. 

BIRMAN, J. Cartografias do feminino . 34 ed. Rio de Janeiro: 1999. 

BITTENCOURT, C. Livros didáticos entre textos e imagens. In: O Saber histórico 

na sala de aula  . São Paulo: Editora Contexto, 1997. 



 187

A partir desta pesquisa, podemos dizer o quanto é bom sermos professores 

(as) e alunos(as), estar no espaço escolar, e nele desfrutar da possibilidade da 

indagação, do questionamento. Não só daquilo que está mais próximo, mas 

podemos fazer o esforço de ir além, olhar realmente para fora e para longe, a fim de 

que, quando voltarmos, perceber que não estamos mais no mesmo lugar de partida, 

pois essa é a função do conhecimento. Ele não pode ser apenas ilustração, 

informação, ele deve também ser digerido, desconstruído para podermos criar outros 

discursos, que certamente ajudarão a renovar nossas práticas, nossa visão de 

mundo, e diminuir as desigualdades sociais.  

Portanto se admitimos que a escola não apenas transmite conhecimentos, 
nem mesmo apenas os produz, mas que ela também fabrica sujeitos, 
produz identidades étnicas, de gênero, de classe, se reconhecemos que 
essas identidades estão sendo produzidas através de relações de 
desigualdade; se admitimos que a escola está intrinsecamente 
comprometida com a manutenção de uma sociedade dividida e que faz isso 
cotidianamente, com a participação ou omissão, se acreditamos que a 
prática escolar é historicamente contingente e que é uma prática política, 
isto é, que se transforma e pode ser subvertida; e, por fim, se não nos 
sentimos conformes com essas divisões sociais, então, certamente, 
encontramos justificativas não apenas para observar; mas, especialmente, 
para tentar interferir na continuidade dessas desigualdades (LOPES, 2003, 
p.85-86).  
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Há desdobramentos do tema central. Analisamos os métodos do ponto de 

vista das questões de identidade de gênero e de relações de gênero, passando 

inclusive pelas “visões sexistas”, mas se poderia fazer ainda uma outra pesquisa, 

servindo-se da teoria da psicanálise, avaliando esse mesmo material do ponto de 

vista da sexualidade humana. Nesse caso, masculinidade e feminilidade seriam uma 

resolução do complexo de Édipo. O resultado não seria oposto ao que foi proposto 

aqui, seria apenas mais uma forma de analisar a temática.  

Poderíamos pensar também em outras possibilidades de investigação sobre 

as relações de gênero ou questões identitárias referentes a ele. Nesta pesquisa 

analisamos alguns manuais do FLE produzidos na França. Seria bastante notório 

investigar manuais do FLE feitos no Brasil, apesar da escassez de métodos aqui 

produzidos nas duas últimas décadas. Outra possibilidade seria compará-los, 

levando-se em conta o mesmo período da investigação proposto nesta pesquisa. 

Uma outra posposta seria uma comparação entre as questões de gênero em 

manuais de FLE e em manuais de FLM (Francês Língua Materna) ou de outras 

línguas estrangeiras. Certamente com corpus diferentes, outros elementos, outras 

questões apareceriam. No Brasil, livros didáticos de outras disciplinas vêm sendo 

investigados e analisados. O cruzamento das pesquisas traria uma colaboração para 

a construção de novos métodos e a pedagogia ganharia muito com isso. 

Outra possibilidade de investigação seria avaliar o uso do material. Se quando 

usado em um curso livre, ou como disciplina obrigatória, haveria alguma diferença 

no resultado da pesquisa. Se o sexo do(a) professor(a) influencia, altera os fatores 

da análise. Ao mesmo tempo, esse(a) professor(a) está ligado(a) à construção social 

que ele(ela) fez de seu sexo; a mesmo coisa podemos pensar do grupo de 

alunos(as). O gênero dos atores da escola influencia o uso. Quando falamos em uso 

não pensamos em uma pedagogia estática, passiva. Uso aqui tem o valor de 

manuseio, em todos os sentidos, do material didático, avaliando os seus propósitos 

com espírito crítico. Seria uma investigação que teria muito a acrescentar ao que já 

foi dito.  

Chegamos à conclusão que o estudo sobre o gênero dentro dos materiais 

didáticos, mais precisamente no livro didático, é plural. Muitos são os pontos de 

partida diferentes para uma possível análise. 
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mais libertária. A prática pedagógica não fica cega; alheia àquilo que tanto oprime 

nossa sociedade; àquilo que nos deixa longe da justiça, do amor, da fraternidade e 

da solidariedade. Em vez disso, possibilita o olhar para o outro não como um igual, 

nem tampouco como seu oposto, mas apenas um outro que também existe, também 

produz autorias. Reconhecê-lo como um sujeito da história. Entrar em contato com 

sua própria problemática e reconhecer a do outro como legítima, travando um 

diálogo de aceitação da alteridade.  

 Entre VIF e LFD pouca coisa se percebe enquanto mudança, mas já entre 

VIF e Archipel, que se distanciam um pouquinho mais na linha do tempo, isso se faz 

mais visível. Na gradação, percebemos que as mudanças na sociedade (e, 

conseqüentemente, na escola), vistas pelos livros didáticos do FLE, se fazem 

vagarosamente, mas elas se fazem. Mesmo que alguém tivesse a ingenuidade de 

pensar que se poderia ficar no mesmo lugar, apresentando sempre o mesmo ideal 

de sociedade, há algo que nos conduz para além disso. A psicanálise nos diz que é 

algo da ordem da pulsão. Existe uma pulsão de morte que nos leva à mudança, pois 

sabemos que o momento exato no qual nos encontramos deixa de existir quase que 

concomitantemente: piscamos os olhos e ele se foi, ele já é passado. E há algo que 

nos impulsiona para o momento seguinte. O contrário disso é a morte como 

realidade, é o deixar de existir. A escola é território da vida, ela fala de seus atores, 

que somos nós, e de todas as nossas produções. Fabricamos histórias, conceitos, 

regras, morais, até nós mesmos, mas tudo muda, ainda que não queiramos. As 

masculinidades e feminilidades se deslocam a cada dia criando novas formas 

relacionais de gênero. Ser homem, ser mulher, ser gay, ser travesti, ser negro, ser 

índio, ser especial não é uma condição, mas uma situação. Ser gay dentro de uma 

sociedade homofóbica significa uma coisa, ser gay em São Francisco, nos EUA, 

seguramente tem outro significado. E o mais interessante de tudo isso é que os 

deslocamentos não são apenas temporais, são espaciais também.  

Devemos refletir sobre as práticas pedagógicas, mais especificamente, sobre 

o exercício do magistério daquele que ensina LE. Não podemos pensar em políticas 

educacionais sem levar em conta as metodologias de ensino que as sustentam. Isso 

possibilita ao professor uma maior conscientização de seu trabalho e uma 

responsabilidade maior sobre o uso do material didático.  
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posicionamento masculino mais livre, menos machista, tentando, diante da 

singularidade de cada um, se situar diante das diferenças sexuais. 

Apesar de termos feitos críticas sobre o mercado editorial, sobre as questões 

comerciais, sobre as possibilidades de verdadeira autoria por parte dos criadores 

dos manuais, das sujeições às teorias metodológicas, dos anseios das políticas 

educacionais e do sistema econômico que as engloba, o que nos deixa feliz é 

perceber que muita coisa mudou no que se refere à sexualidade e às relações de 

gênero. Se, em algum dia, grupos minoritários se rebelaram contra a ordem 

instituída, contra a falta de representatividade dentro da sociedade, pela pouca 

visibilidade de suas produções no meio cultural, percebemos através desta pesquisa 

que, mesmo que muito lentamente, suas vozes ressoaram de alguma forma.  

As relações de poder dentro do meio social mudaram e hoje, nos livros 

didáticos mais recentes, mesmo que de forma tímida, podemos vislumbrar outras 

formas de pensamento, outros segmentos da sociedade representados. Faltam mais 

personagens negros, mais mulheres em situação de comando no trabalho, gordos, 

velhos, portadores de necessidades especiais. Eles deveriam aparecer como 

personagens atuantes e centrais dentro desses livros didáticos. Contudo, quando ali 

são exibidos, percebemos que suas participações não são muito significativas. 

Todavia, a situação não é a mesma de quando do início dos movimentos sociais dos 

anos 70: movimento feminista, movimento black power, movimento gay, etc. Muito 

frustrante saber que homossexualismo e transexualismo ainda são tabus para os 

criadores do material didático. A problemática que aflige os homossexuais e 

transexuais (formas de pensamento gay, de conduta homoerótica na sociedade) não 

ganha voz nos livros didáticos. A nossa escola não os percebe, ou finge que não. Se 

se trata de um outro gênero, um terceiro que não masculino e nem feminino, não 

podemos afirmar. Mesmo porque há, entre os estudiosos de gênero, aqueles que 

dizem que sim e outros que preferem dizer que seria apenas mais uma forma de 

masculinidade e/ou feminilidade dentre outras, já que o gênero não tem de estar 

necessariamente atrelado ao corpo biológico.  

Esta pesquisa pode talvez apontar para um novo olhar sobre o manual de 

línguas através da conscientização sobre a problemática de gêneros. É possível 

dizer que, se a escola e o (a) professor(a) tomam consciência disso, a aula de LE 

(ou de qualquer outra disciplina) torna mais crítica, mais inserida em seu tempo, 
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professores. São temas da ordem humana – o ambiente, a cultura, o trabalho, a 

ética, a educação sexual. Uma proposta dessa natureza só é viável após estudos 

aprofundados sobre o tema, senão pode cair na banalização ou no recalcamento de 

questões tão importantes para nós, seres humanos. O estudo perpassa por um 

aprofundamento epistemológico do tema, pela escolha de uma metodologia de 

ensino para abordá-lo, pela criação e logicamente pela escolha do material didático 

de acordo com a proposta e com o grupo de aprendizes que estão envolvidos no 

trabalho23. 

Não é o propósito desta pesquisa propor e avaliar as questões referentes aos 

temas transversais de um ensino transdisciplinar, mas sabemos o quanto é valioso 

para o professor repensar o material didático para a elaboração de seu plano de 

aula. Sendo assim, este trabalho pode ser um ponto de partida para os professores 

do FLE e a quem mais interessar para se refletir as questões referentes a sexo e 

gênero no livro didático. Este pode ser um estudo interfacial. As análises aqui postas 

podem muito bem serem confrontadas com as de outros materiais, da mesma 

natureza (livros didáticos de outras línguas estrangeiras) ou de outras disciplinas. 

A análise sobre as relações de gênero nos manuais do FLE nos últimos 40 

anos nos permite dizer que o quadro mudou durante esse tempo: se no início havia 

uma marcação centrada na masculinidade, como forma suprema de poder dentro da 

sociedade, hoje vemos tudo isso um pouco mais diluído dentro dos manuais. Não 

estamos ainda diante de uma amostragem de uma sociedade plural onde todos os 

segmentos são representados, seja por raça, gênero, geração, religião ou classe 

social. Há ainda uma exibição bem restrita do que seja a sociedade francesa, o que 

se dirá de outras sociedades francófonas. No entanto, percebemos com esta 

pesquisa que entre VIF e Forum foi possível detectar percepções diferentes de 

masculinidades e feminilidades. Saindo de uma visão mais “sexista”, anterior ao 

movimento feminista , como aparece em VIF, passando por variações de 

posicionamento da mulher na sociedade, de sua inserção no mercado de trabalho, 

do desmantelamento da família nuclear e como conseqüência disso tudo um 
                                                 
23 A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação 
entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 
questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade e da realidade). E a uma forma 
de sistematizar esse trabalho é incluí-lo explícita e estruturalmente na organização curricular, 
garantindo sua continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. (BRASIL. Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares – Temas Transversais . 
Brasília: MEC/SEF, 1998, p.30). 



 182

Alguém pode pensar que ao estudar um novo campo não muito interessado 

na história da DLE – sexo e gênero – nos distanciávamos dos estudos mais 

específicos sobre ensino/aprendizagem de LE. Pelo contrário, não seria possível 

fazer a análise do material se não tivéssemos consciência e conhecimento sobre as 

teorias que fundamentam os métodos. Destarte, no segundo capítulo, contamos a 

história das metodologias e abordagens que sustentam os manuais escolhidos para 

esta pesquisa. Como investigar as imagens de um manual se não sabemos para 

qual propósito elas ali se encontram? Destarte, podemos afirmar que um etnólogo ou 

cientista social alheio à historia da DLE certamente encontraria dificuldades em 

desenvolver esta pesquisa, ou talvez chegasse a um laudo que não soaria ao(à) 

professor(a) de FLE como verdadeiro. A análise de um material didático só pode 

fazer sentido se levar em conta a especificidade do assunto central nele encontrado, 

seus propósitos. Em suma, só fazemos uma análise segura quando levamos em 

conta as especificidades da disciplina ensinada.  

Nossa escola é disciplinar, cada conteúdo encontra lugar na sua 

singularização. Todos nós sabemos distinguir o momento em que estamos 

aprendendo língua materna, língua estrangeira, matemática, física, etc. A 

interdisciplinaridade não anula esta idéia. Se os conhecimentos de gramática 

aprendidos na aula de língua materna ajudam a aprender uma LE, isso não faz da 

aula de LE uma aula de língua materna. O que permeia todas as disciplinas talvez 

seja como determinados assuntos são recorrentes em todas elas. O aprendiz pode 

encontrar na proposta de ensino, mesmo que não acertada previamente entre os 

professores, a recorrência de um ou mais temas em várias disciplinas. As questões 

referentes a gênero seguramente, pela sua abrangência, representam um desses 

temas. E é no material didático que se deflagra esta incidência. O material didático 

vem pronto, mesmo quando passível de manipulação (algo que o aprendiz possa 

construir ou montar). Nele há imagens e textos previamente concebidos pelos 

autores e editores. O fato de haver, em seu interior, referências sobre as diferenças 

sociais de gênero não significa que o aluno está dentro de uma proposta 

transdisciplinar de ensino. Para que ela exista e ocorra os professores devem 

elencar essas diferenças como tema de análise de suas aulas.  

Os temas transdisciplinares são aqueles mais abrangentes, que atingem não 

somente o maior número de disciplinas, como também o maior número de alunos e 
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4. Conclusão 

 

No início desta pesquisa situamos o território teórico no qual nos basearíamos 

para fazer a análise dos manuais didáticos aqui apresentados. Mostramos que não é 

possível falar em gênero no singular, como se esse conceito fosse uma verdade 

científica que anulasse qualquer outra formulação. Como explicamos no primeiro 

capítulo, não há um único viés para se estudar as produções sociais feitas a partir 

das diferenças sexuais, de ordem biológica – se bem que adotamos a proposta da 

historicização, de Joan Scott (1998), para uma maior clarificação do tema.  

Na pesquisa, em muitos momentos, tivemos de falar sobre as diferenças 

sexuais, homem/mulher, para melhor elucidar as diversas formas de masculinidades 

e feminilidades encontradas dentro dos manuais do FLE. Quando usados os termos 

homem e mulher não estávamos, de forma alguma, apenas fazendo a distinção 

entre machos e fêmeas. Se assim fosse, esta tese estaria no campo da biologia e 

não da didática do ensino de línguas estrangeiras. 

Nossa hipótese no início da pesquisa era que encontraríamos uma descrição 

estereotipada das identidades de gênero, uma amostragem dentro dos métodos 

baseados nos papéis sociais do homem e da mulher. Após a pesquisa, percebemos 

que no início esta foi a tendência, mas a partir dos anos 80 os manuais começam a 

mostrar um outro tipo de sociedade francesa, mais pluralista, e outros tipos de 

masculinidades e feminilidades são apresentados. Percebemos uma variação 

significativa nas relações de gênero, com toda a sua complexidade. Todavia, ao 

identificarmos dentro dos manuais aqui analisados as identidades por gênero, raça, 

religião, etc; verificamos a quase ausência de personagens negros, homossexuais, 

pobres, gordos e velhos. Isso nos permite dizer que ainda estamos longe daquilo 

que esperaríamos de um livro didático – uma visão mais democrática da sociedade, 

sem olvidar nenhum segmento social. Inclusive mostrando as fraturas dos discursos 

produzidos socialmente por homens e mulheres, para que pelo menos tenhamos 

material suficiente para uma análise mais crítica rumo às ações pedagógicas 

desconstruídoras dos discursos que sustentam as desigualdades sociais de gênero, 

raça, classe social, geração, etc.  
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dos manuais do FLE elaborados a partir da Metodologia SGAV até o início dos anos 

2000.  

As análises apresentadas são produto também de observações feitas em sala 

de aula, posto que a maior parte dos manuais foi utilizada pelo pesquisador em 

situação de sala de aula, dentro do território brasileiro e, obviamente, com alunos 

brasileiros. 
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muitos professores da Aliança Francesa, achavam que a apresentação de 

personagens como os Loubards (espécie de jovens marginalizados, falando em 

gíria, desempregados) não fosse o que haveria de melhor para se mostrar, tanto do 

ponto de vista lingüístico quanto civilizacional.  

A discussão sobre gênero dentro dos manuais do FLE não pode ser feita sem 

levar em questão a interculturalidade. Aliás, antes de mais nada devemos esclarecer 

de qual ponto de vista estamos entendendo esta teoria: 

 

[...] o intercultural se definiria então como uma escolha pragmática diante do 
multiculturalismo que caracteriza as sociedades contemporâneas. É 
justamente a impossibilidade de manter separados os grupos que vivem em 
contato constante e que necessitam construir modalidades de negociação e 
de mediação dos espaços comuns. (DE CARLO, 2004, p.40). 22  

                             [Tradução nossa] 

         

Quando pensamos em aspectos interculturais não falamos em sobreposição 

de culturas e tampouco em justaposição, mas pensamos em um diálogo entre elas 

de tal forma que a cultura do outro esclarece melhor a nossa cultura e, em 

contrapartida, nós também fornecemos elementos para que o outro possa melhor 

avaliar a sua. Podemos dizer que se masculinidades e feminilidades são 

construções sociais, elas também são permeadas por conteúdos culturais. Assim 

sendo, toda a análise até aqui feita é também o resultado de uma visão brasileira 

sobre o objeto analisado: manuais do FLE. Contudo, não podemos avaliar as 

análises feitas como produto de uma subjetividade masculina brasileira, o que 

invalidaria toda a pesquisa feita. Ela apresenta dados objetivos que podem ser 

compreendidos por sujeitos diversos e de nacionalidades diferentes, embora 

também não possamos deixar de lado a visão que guia todas as análises: a visão de 

um pesquisador do sexo masculino, brasileiro e negro. Isso apenas enriquece os 

possíveis diálogos que se possa travar com as análises feitas, não no sentido de 

concordar ou discordar dos dados, mas de poder intensificar os questionamentos 

                                                 
22 [...] l´interculturel se définirait alors comme un choix pragmatique face au multiculturalisme qui 
caractérise les sociétés contemporaines. C´est justement l´impossiblité de maintenir séparés des 
groupes qui vivent en contact constant qui entraîne la nécessité de construire des modalités de 
négociation et de médiation des espaces comuns. (DE CARLO, 2004, p.40).  
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3.7. Outras considerações 

 

Pensando nas variações de masculinidades e feminilidades dentro dos 

manuais do FLE, devemos atentar para uma questão bastante importante e delicada 

dentro da história do feminismo que, sem dúvida nenhuma, afetou e afeta as 

avaliações que se faz de um determinado recorte de masculinidade e/ou 

feminilidade: para muitos o movimento feminista do qual falamos, seja ele de origem 

européia, seja ele de origem anglo-americana, representou os anseios de um 

determinado grupo (na sua maioria composto por mulheres), de uma determinada 

classe social (geralmente, da classe média) e de uma determinada raça social21 

(majoritariamente branca). O movimento feminista contou com outras correntes 

como o black feminism norte-americano e, mais recentemente, algumas postulações 

de um movimento feminista islâmico. Isso nos leva a pensar que quando verificamos 

os tipos de masculinidades e feminilidades apontadas nos métodos do FLE para o 

período escolhido, talvez tenhamos, ainda que bem intencionados na essência, uma 

visão limitada de que poderia ser a problemática de gêneros aqui demonstrada.  

Em qualquer abordagem de um tema gerador de discussões existe, por mais 

lembrar de Nicholson e Scott e de Guacira Lopes, nossa grande referência brasileira, 

e ficarmos atentos para o fato de, na tentativa de se apresentar descritivamente os 

fatos, apontar sim nossas indignações, mas sobretudo deixar a possibilidade para 

que o leitor possa fazer uso dos dados e deles tirar suas próprias conclusões.  

Podemos ampliar a discussão para uma outra esfera. O que pensavam, por 

exemplo, os editores na confecção do manual? Do que adiantava publicar um livro 

que talvez trouxesse no seu bojo alguns personagens com idéias feministas, ou 

apenas homens e mulheres exercendo profissões não esperadas socialmente (por 

exemplo, uma engenheira e um pajem de criança). Será que a aceitação desse 

manual no mercado comercial seria a mesma? Com Archipel pudemos verificar no 

Brasil o quanto o preconceito e as expectativas, principalmente dos professores, 

podem levar ao fracasso de sua aplicação. Na época, em meados dos anos 80, 

                                                 
21 O conceito de “raça social” vem da antropologia para se referir àqueles que sofrem discriminação 
dentro da sociedade por conta da cor de sua pele. Este conceito surgiu no momento em que a 
biologia descobriu que não existe raça para os seres humanos. As similaridades genéticas não 
permitem falar em raças para os seres humanos. Destarte, não se muda o comportamento social 
apenas a partir de novas descobertas científicas. Na nossa sociedade, o racismo é uma realidade.  
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A questão do véu, tão polêmica, é vista pelo mundo ocidental como 

submissão da mulher perante ao homem. De acordo com as leis islâmicas, na 

verdade, Scott (2007) nos esclarece que o véu para uma moça mulçumana pode ter 

um outro significado, pode ser um traço de resistência à ocidentalização – mais 

precisamente, aos ideais universais do republicanismo francês. Quando uma mulher 

francesa islâmica coloca o véu, o faz por vontade própria, como em um ato de 

rebeldia, para se sentir forte perante os não-islâmicos.  

No dicionário, forum significa « [...] reunião acompanhada de debates ; 

colóquio. Espaço público virtual destinado à troca de mensagens sobre um tema 

dado »19 (Le petit Larousse ilustré, p.478) [Tradução nossa]. Se compararmos a 

definição dada no dicionário com a proposta do manual Forum encontramos uma 

certa coerência no título do livro. Vários debates são observáveis no decorrer do 

método, principalmente aqueles que convidam o aprendiz a pensar nos aspectos 

interculturais, no confronto entre sua cultura e a cultura francesa. No entanto, ele 

deixa de lado questões importantes para a atualidade, tais como a revolta dos 

jovens de periferia das grandes cidades francesas, a intolerância religiosa e 

questões relacionadas à francofonia no mundo. Não fala das relações de gênero 

entre franceses não cristãos. Nenhuma alusão ao casamento islâmico ou à união 

gay e os PACS20 – tema tão discutido na França do novo milênio.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 “[...] réunion accompagnné de débats; colloque. Espace public virtuel destiné à l´échange de messages sur un 
théme donnée’’ (Le petit Larousse ilustré, p.478). 
 
20 PACS significa Pacto Civil de Solidariedade, um dispositivo do direito francês votado em 1999 que 
assegura a qualquer união entre duas pessoas os mesmos direitos do casamento oficial, seja essa 
união entre pessoas do mesmo sexo ou não.  
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traços físicos, sua cultura de origem. Aparece de forma bastante ocidentalizada. 

Segundo Scott, 2007, muito que se tente neutralizar as paixões e crenças 

ideológicas do pesquisador, a tentativa de persuadir o leitor da pesquisa para um 

determinado ponto de vista da avaliação. Talvez esse seja o grande perigo das 

pesquisas de gênero feitas até hoje. Nesse sentido, devemos disso se explica pelo 

fato de a França sempre apregoar uma falsa democracia, dada pelos ideais do 

republicanismo. Na França as diferenças culturais entre os povos que ali estão são 

respeitadas desde que eles se submetam aos ideais da cultura hexagonal. 

 

O universalismo francês insiste que “a mesmice” é a base para a igualdade. 

Certamente, “mesmice” é uma abstração, uma noção filosófica para designar 

uma igualdade formal entre os indivíduos perante a lei. Mas historicamente, 

isto foi aplicado literalmente, assimilação significa a erradicação da diferença. 

É por isso, que as pesquisas de censo na França, não levam em conta 

religião, etnia, origens de suas populações, isto representaria uma França 

fraturada e dividida, - isto não é o que eles querem ser – uma unidade, uma 

entidade singular. (SCOTT, 2007, p. 12).18  

               [Tradução nossa] 

 

Nesse sentido, em nenhum manual aqui analisado foram mostradas, por 

exemplo, as questões referentes às relações de gênero do mundo mulçumano 

francês, tão presentes na sociedade francesa atual. O ser homem e ser mulher 

islâmico(a) não são contemplados.  

Uma Bouayed islâmica talvez pudesse revelar uma outra modalidade de 

feminilidade, de um viés menos usual, acerca da participação da mulher na 

sociedade na França. Ao contrário do que muitos pensam, uma islâmica nascida na 

França, antes de se considerar como muçulmana, se vê como cidadã francesa. 

Nada mais justo que ela apareça nos manuais do FLE (SCOTT, 2007). 

                                                 
18 French universalism insists that sameness is the basis for equality. To be sure, sameness is an 
abstraction, a philosophical notion meant to achieve the formal equality of individuals before the law. 
But historically it has been applied literally: assimilation means the eradication of difference. That is 
why the French census makes no record of the religion, ethnicity, or national origin of its populations; 
such figures would represent France as fractured and divided, not – as it claims to be – a united, 
singular entity. (SCOTT, 2007, p. 12). 
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Unité 1 – Agir-Réagir – p. 24 

 

Pela imagens e texto, podemos dizer que Bouayed parece ser uma 

descendente de árabes bastante voltada para a cultura francesa. Uma verdadeira 

porta-voz do republicanismo universal. Não traz consigo, além do nome e de alguns 
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Comparando as duas situações percebemos uma desvantagem da mulher, 

apresentada como solteira e cheia de fantasias, sem senso de realidade. Os homens 

são o contrário disso: sujeitos ajustados socialmente. Jacques é bom pai, bom 

marido, trabalhador, um homem consciente de seu tempo, querendo saber sobre 

coisas da vida prática, como o trânsito nas estradas, por exemplo.  

Em Forum, um manual do novo milênio, esperávamos que a franconia fosse 

melhor representada, que pelo menos a sociedade francesa estivesse realmente 

representada tal como ela é na atualidade, de forma mais diversa. Todavia, o 

manual está longe disso.  

Em 2004 o governo francês lançou uma lei que proibia o uso de quaisquer 

símbolos religiosos nas escolas públicas da França – lembrando que a escola 

pública francesa é laica. A situação das jovens francesas de origem mulçumana é 

constrangedora. Elas mesmas se consideram cidadãs francesas, mas o véu, 

símbolo de sua cultura familiar e, por conseguinte, de sua religião, não é bem visto 

na escola pública francesa por ser este um espaço laico, onde qualquer menção à 

religiosidade é proibida. Como essa questão, que gerou tanta polêmica a partir do 

final do século passado, não aparece em nenhum documento em Forum? Tampouco 

aparece a imagem da francesa islâmica ou do homem beur17. Poderiam fazer 

alusão, pelo menos, aos personagens mais conhecidos mundialmente e 

representantes da francofonia, como Zidane ou Khaled. 

Na primeira unidade nos é apresentada uma personagem descendente de 

árabe, Marine Bouayed. Seu sobrenome é a maior evidência de sua origem, além 

dos cabelos frisados, o tipo a pele um pouco escura, mas nada que fira a imagem da 

mulher branca francesa.  

                                                 
17 O termo Beur , do verlan que designa aquele que nasceu em solo francês, mas é filho de pais 
imigrantes do Norte da África, do Maghréb. 
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Na cena seguinte vemos o mesmo instrutor de esqui, que se chama Jacques, 

conversando com um amigo Eric. Jacques no diálogo, ao contrário de Marie, é um 

homem centrado. Fala sobre assuntos diversos: família, trânsito na estrada. Seus 

assuntos giram em torno da realidade concreta. Em nenhum momento menciona o 

nome ou a pessoa da Marie. Cita apenas a família: esposa e filhos. Um homem 

responsável por seus afazeres profissionais e domésticos No final do diálogo com o 

amigo, como num bom relacionamento entre homens, Jacques propõe ao Éric um 

reencontro para um aperitivo.  

 

Unité 5- Agir-Réagir – p. 100 
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Unité 5- Agir-Réagir – p. 98 
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Charlotte que encontrou o homem de sua vida. Ela o idealiza, o considera eloqüente, 

charmoso, bonito; se arrisca até mesmo a pensar na possível profissão dele. Ela 

pensa que ele é um advogado. A conversa continua sem tensão, até o momento em 

que o “homem ideal” passa diante delas e Charlotte o reconhece. O homem 

desejado por Marie é o instrutor de esqui de sua amiga. Charlotte conhece um 

pouco de sua vida: ele é casado e pai de dois filhos. Nesse quadro percebemos que 

a personagem feminina está à espera de um homem idealizado, muito próximo de 

outros quadros semelhantes mostrados em DVV e Archipel. Não tem senso de 

realidade, lida apenas com conjecturas.  
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Talvez se trate da possível amostragem de um casal homossexual, pelas 

evidências dos fatos: nas primeiras situações há três casais heterossexuais, seria 

esdrúxulo quebrar a formulação. Se não isso, podemos dizer que, pelo menos, é 

mostrada uma cena na qual um homem é gentil com o outro. Até então, esse tipo 

gentileza só era visto em cenas entre um homem e uma mulher. E, a cortesia 

sempre partia do homem, era quase que em um gesto heróico. Há outras pistas para 

acreditarmos em uma cena de homossexualismo. Um dos vizinhos é cabeleireiro, 

que na nossa sociedade estereotipicamente é vista como profissão feminina, 

exercida por gays. Talvez essa seja a primeira amostra dentro de um manual do FLE 

de uma forma de masculinidade homossexual, dentre tantas outras masculinidades. 

Se não podemos generalizar as identidades de gênero dentro da 

heterossexualidade, o mesmo é valido para a homossexualidade. Há aqueles que 

entendem que homossexual seria um outro gênero ao lado dos gêneros masculino e 

feminino; outros pensam que podem ser outras formas de feminilidades e 

masculinidades dentre tantas outras. Isso não é relevante neste caso, o importante é 

que a cena é tratada com respeito e dignidade. 

Em Forum, o espírito crítico do aluno é desenvolvido pelas formulações das 

atividades. É proposto um exercício que tem por objetivo central falar sobre a 

propaganda televisiva francesa e valor dela para o(a) francês(a) comum. No interior 

da atividade percebemos que há uma diversidade equilibrada entre os gêneros nos 

depoimentos. Homens e mulheres de gerações diferentes e de diferente situação 

familiar também (uns são casados, outros solteiros). Destacamos nos relatos 

algumas falas significativas. Um dos casais diz que aproveita o tempo da 

propaganda para fazerem juntos as tarefas de casa. Notamos a presença 

participativa do homem no trabalho doméstico, neste universo ate então considerado 

feminino. Uma outra personagem feminina mais jovem e solteira faz algumas críticas 

sobre as propagandas televisivas dirigidas às mulheres. Segundo ela, o que é bem 

verdade, muitas destas publicidades remetem ao trabalho domestico. (vide anexo I 

p. XXXV) 

Na unidade 5 de Forum, que fala sobre lazeres e tempo livre, é apresentada 

uma cena onde duas mulheres (Marie e Charlotte) estão conversando sobre um 

possível relacionamento amoroso. Elas estão em viagem de férias e retornamos à 

cena clássica entre duas mulheres contemplando um homem. Marie diz a sua amiga 
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Unité 9 – forum – p.171 
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Unité 9 – Forum – p. 170 
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Todas as formas de  política da masculinidade envolvem uma relação com o 
feminismo. [...] Nos tempos da Liberação dos Homens, o pressuposto era de 
que o feminismo era bom para os  homens, porque os homens também 
sofriam com papéis sexuais rígidos. O rompimento de seu papel sexual por 
parte das mulheres permitiria que os homens também rompessem o seu, 
tendo, assim, como resultado, vidas mais plenas, melhores e mais saudáveis. 
(CONNELL, P. 196, 1995) 

 

Destacamos a última lição do método, o que pode marcar o início de uma 

nova era nos manuais do FLE no que diz respeito às identidades de gênero. Na 

página dupla que inicia a lição, observamos um destaque para a Normandia, região 

do nordeste da França. Temos quatro pequenos esquetes e em três deles vemos 

explicitamente a seguinte situação: casais (homem e mulher) conversando sobre o 

que fazer no horário de folga. Há propostas de lazer, como passeios; outras de 

deveres, fazer compras, etc. E, dentro dessa cadeia de situações a dois, há uma 

outra na qual aparecem dois homens que são vizinhos. Um deles está tentando 

aparar sua hera quando é abordado pelo vizinho, que o repreende dizendo que seu 

trabalho não está sendo feito corretamente e que ele mesmo poderia fazê-lo melhor. 

O repreendido responde dizendo que esta não é sua especialidade, pois ele é 

cabeleireiro. É então que o primeiro aproveita o ensejo para propor uma troca de 

favores: se o cabeleireiro corta-lhe o cabelo, ele apara a sua hera. O cabeleireiro 

aceita.  
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Forum apresenta outras formas de relacionamento entre homens e mulheres, 

desconstuindo o maniqueísmo de que os homens são todos de um jeito e as 

mulheres, de outro. Na lição sobre o vestuário, vemos um casal fazendo compras 

em uma loja de roupas. No caso, quem está comprando é a mulher, mas seu marido 

é um homem participativo, palpita sobre as roupas que ela escolheu. Ele é capaz até 

mesmo de opinar sobre o que ela está provando. Isso não era visível nos manuais 

do FLE; geralmente, na lição sobre o vestuário, víamos homens comprando de um 

lado e mulheres do outro. 

 

 

Unité 6 – Agir –Réagir – p. 117 

 

Vislumbramos uma nova masculinidade: um homem respeitando mais o 

universo feminino, fazendo parte dele e, ao mesmo tempo, uma mulher mais 

independente, pois na situação o marido associa a roupa que a mulher está 

comprando à sua profissão .  

 

 

 



 165

 

Unité 4 – Production écrite – p. 90 
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familiar foi desaparecendo nos manuais do FLE, mas ela retorna em Forum com 

muita expressividade. Há várias cenas sobre a família, em forma de texto e de 

imagens. (vide Anexo I pp. XXXIII, XXXIV) 

Podemos muito bem compreender esse retorno, ele não é por acaso. Se os 

anos 80 representaram uma quebra de valores morais antigos, tornando a 

sexualidade mais livre entre homens e mulheres, entre homens e homens e entre 

mulheres e mulheres, por outro lado, no final dele, tivemos que conviver com o vírus 

da AIDS, aliás não mencionado em nenhum dos manuais mais recentes. Todos nós 

sabemos que a era pós-AIDS foi marcada pelo retorno das relações estáveis e o 

casamento burguês reaparece como a forma mais interessante e segura nesse 

sentido.  
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Unité 1 – S´exprimer – p. 34 

 

Forum é um manual que retorna à exposição da família nuclear, assim como 

os manuais mais antigos. Durante um bom tempo essa imagem de agrupamento 
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Na rubrica s´exprimer, da primeira unidade de Forum, onde os alunos são 

convidades a fazer um exercício de expressão escrita, é proposta a tarefa de 

construção cartões de visita. Para se chegar à confecção final dos cartões são 

propostos alguns modelos. Alguns exercícios de compreensão dos cartões são 

propostos também, tudo isso para que o aprendiz adquira o vocabulário e entenda a 

estrutura de um cartão de visita. São apresentados três cartões de visita (prontos). 

Dois deles pertencem a homens e um único, a uma mulher. Nos cartões masculinos 

estão mencionadas as profissões e trata-se, na verdade, de cartões profissionais. O 

cartão da mulher é um cartão pessoal, daqueles que se dá para amigos ou pessoas 

mais íntimas. Além disso, as profissões dos dois homens são expressivas dentro do 

mundo do trabalho: um é fotógrafo e o outro, diretor comercial. Embora, os alunos 

sejam convidados, em seguida, a confeccionar um cartão de visita de uma jornalista, 

isso não redime a primeira parte do exercício, na qual, a mulher aparece sem sua 

profissão mencionada, o que não seria leviano dizer que há um fator discriminatório 

em questão no que se refere às identidades de gênero. As situações de preconceito 

e exclusão são, quando se quer escamotear a discriminação, tratadas assim: há 

uma exposição grandiosa do que se quer valorizar – no caso, o homem no mercado 

de trabalho – e uma pequena alusão ao grupo excluído, para não dar margem às 

críticas, para ser politicamente correto. Sabemos muito bem o que isso significa. 

Esse tipo de discriminação é comum contra todos os tipos de minoria.  
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3.6.6 Forum   

     (BAYLON, CAMPA, MESTREIT, MURILO,  & TOST, 200 0) 

 

Forum é o último manual do FLE analisado nesta pesquisa e é o único 

material didático do novo milênio, tendo sido elaborado no início dele. Forum tem 

como princípio metodológico a comunicação. Seus princípios e métodos se 

encontram embasados na Abordagem Comunicativa, no entanto, encontramos em 

Forum as influências da nova abordagem para o ensino de LE: a Abordagem 

Accional. No interior das lições, percebemos uma série de tarefas que deverão ser 

desenvolvidas pelos aprendizes.  

Forum é um manual do FLE que exibe também a diversidade: há a presença 

de tipos de pessoas diferentes dentro do manual. No entanto, essa diversidade se 

dá dentro de um meio social delimitado, assim como em LNSF e CC. Não podemos 

falar aqui em diversidade no sentido plural. Forum mostra, jovens, velhos, alguns 

negros e alguns asiáticos, mas, na sua maioria, os personagens são brancos e 

jovens. A classe média ocupa um lugar de destaque, os personagens em evidência 

nas lições do manual. (vide Anexo I p. XXXII). 

No interior do manual, nos deparamos (como na maior parte dos manuais 

aqui analisados) com situações nas quais as relações de gênero mostram uma 

supremacia do masculino sobre o feminino. A mulher em Forum se encontra, 

geralmente, em uma situação de inferioridade em relação aos homens.  

Forum, diferentemente dos outros manuais, apresenta os personagens 

individualmente e o espaço no qual se desenvolverão as situações comunicativas. 

Neste caso, uma empresa de moda onde trabalha a maior parte dos personagens. 

Na posição de chefia de setores há apenas figuras masculinas, o que demonstra 

que mesmo num universo considerado feminino, como o da moda, ainda assim, os 

homens são os chefes.  

Ao mesmo tempo que não coloca a mulher em situação de igualdade 

profissional com o homem, esse manual mostra mulheres voltadas para o mundo 

público, do trabalho, muito distantes das donas de casas dos primeiros métodos 

analisados. 
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possibilidade, a possibilidade da mistura, da miscigenação (no sentido mais sincero 

e metafórico que ela possa ter), do respeito às diferenças, da tolerância e do 

exercício da cidadania. CC é o Café Crème que deu certo. Pena que os 

homossexuais, transexuais e portadores de necessidades especiais ainda não 

façam parte deste mundo. 
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um período de desemprego, tema este muito forte no final do século XX na Europa, 

em especial na França.  

 

 

Unité 9 – Au travail – p. 86 

 

Como o próprio nome diz, Café Crème – mistura do café com o leite, do negro 

com o branco – este é um método que apresenta diversas possibilidades de 

relações interpessoais. Se algumas ainda são mais privilegiadas que outras, se os 

holofotes estão mais acesos para alguns setores da sociedade, isso nada mais é 

que um reflexo de seu tempo. Homens e mulheres, jovens e velhos, solteiros e 

casados, negros e brancos, estrangeiros e nativos, todos tentam formar uma única 
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Unité 10 – Découvertes – p. 94 

 

Na situação a seguir não é mostrada em CC um mundo masculino idealizado, 

forte, dominante e provedor. As fraquezas masculinas são abordadas. CC prefere 

falar do drama humano que perpassa a vida tanto de homens quanto de mulheres. 

As vicissitudes do mundo real são retratadas. A cena retrata um momento da vida de 

um rapaz que encontra uma forma de ganhar sua sobrevivência como um bike boy, 

espécie de office boy que se locomove de bicicleta. Ele encontra tal solução após 
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Unité 10 – En famille – p. 94 
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CC abre um espaço para divulgar a cultura e a civilização francesa. 

Geralmente as imagens apresentam pessoas do mundo artístico, científico e 

esportivo. Na foto abaixo, temos a figura do importante tenista dos anos 90 na 

França, Yannick Noah, ao lado figura do cientista Jacques Cousteau, e entre eles há 

uma representante feminina do mundo das artes, a atriz Juliette Binoche. (Anexo I 

p. XXX). 

Café Crème exibe uma nova versão de família – a não nuclear. Trata-se de 

uma mulher divorciada, Annie, e sua filha de 6 anos. Annie é uma mãe muito 

responsável. Cuida muito bem de sua filha, prepara-lhe o café da manhã, a veste, a 

leva para a escola e também vai buscá-la. É uma mulher inserida totalmente no 

mundo privado. Ela trabalha em casa, diante de seu computador, para uma 

companhia de seguros. Há duas possibilidades de interpretação da situação: de um 

lado, uma mulher com dificuldades de conciliar sozinha sua função de mãe e 

profissional, caso trabalhasse fora. Por outro lado, sem nenhuma reflexão sobre sua 

agenda de dona de casa e profissional, apenas reforça a idéia de que a mulher pode 

e deve procurar ser antes de tudo mãe e depois profissional, o que é confirmado por 

sua agenda, preenchida mais com atividades ligadas à maternagem. A única 

menção feita ao ex-marido é de sua visita à filha na quarta-feira e no final de semana 

de semana, quando vem pegá-la para passar dia com ele. Ao homem, toda a 

liberdade de exercer sua paternidade nos horários livres, quando ele não trabalha. 

Ainda que o homem fique com os filhos na quarta-feira, quando as escolas na 

França estão fechadas, sabemos que isso seria impossível para um pai brasileiro na 

mesma situação. Contudo, são apenas contingências porque, de uma certa forma, a 

situação mostrada pode ser muito bem compreendida por qualquer estudante 

brasileiro. Talvez alguns até pensem na situação de Annie como privilégio, por poder 

desenvolver um trabalho remunerado em casa.  

Na época moderna, a família ocidental deixou portanto de ser conceitualizada 
como paradigma de um vigor divino ou do Estado[...]  

A família autoritária de outrora, triunfal ou melancólica, sucedeu a família 
mutilada de hoje, feita de feridas íntimas, de violência silenciosa, de 
lembranças recalcadas. (ROUDINESCO, pp. .20, 21, 2003) 
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Unité 3 – Moi et les autres – p. 28 

 

Saffioti (2004) diz que a relação inter-racial entre um homem negro e uma 

mulher branca é confortável, pois se trata de duas pessoas que, apesar de terem 

sexos e construções identitárias de gêneros diferentes, não usufruem (dentro da 

sociedade machista branca) dos privilégios do homem branco e de classe média. 

Isso os coloca no mesmo pé de igualdade social, mas por outro lado cria-se um 

outro problema social: muitas mulheres negras ficam sem marido, porque os homens 

brancos não se casam com elas. 

[...] a respostas de homens negros ao racismo, mormente dos que 
conquistaram uma posição social e/ou econômica privilegiada, foi o 
casamento com mulheres loiras. Se eles são socialmente inferiores a elas 
em razão da cor de sua pele e da textura de seus cabelos, elas são 
inferiores na ordem patriarcal de gênero. Resultado: soma zero. 
Transformaram-se em iguais, nas suas diferenças, transformadas em 
desigualdades. Ocorre que isto tem conseqüências. Há um contingente de 
mulheres negras que não têm com quem se casar. (SAFFIOTI, 2004, p. 30-
31). 
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A mulher negra mostrada não tem voz, não faz parte de nenhum diálogo, não 

é interlocutora na lição estudada, é apenas uma entidade – o que também não deixa 

de revelar a sua situação na sociedade. Esperávamos, assim como em outras lições, 

que ela fosse uma personagem comum, uma interlocutora, portadora de um 

discurso. Discriminada duas vezes, por ser mulher e por ser negra, sua trajetória no 

mundo político, econômico e cultural é muito mais árdua. Ela deve fazer mais 

esforços do que as outras mulheres O movimento feminista de mulheres negras, 

embora tenha uma organização invejável, não tem visibilidade na história do 

movimento feminista. Esse movimento preferiu se isolar do movimento das 

feministas brancas de classe média para poder atacar mais contundentemente as 

injustiças contra a mulher negra, que muito provavelmente deve elencar 

reivindicações diferentes. O movimento feminista negro teve uma forte expressão no 

EUA e hoje ainda é forte interlocutor dos ideais feministas, construindo outros 

aportes para a reflexão da situação da mulher na sociedade atual. (GIDDINGS, 

1988). 

Há uma alusão às relações inter-raciais em uma outra situação na qual vemos 

dois homens, um branco e outro negro, acompanhados de uma mulher branca. No 

diálogo fica claro que se trata da conversa entre um casal e um amigo. No entanto, 

não fica claro nem pelo desenho, nem pelo diálogo, com quem a mulher branca está 

formando um casal, se com o homem negro ou com o homem branco. 
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Unité 7 – De toutes les couleurs – p.66 

 



 152

Destacamos também a unidade em que uma mulher negra é a figura em 

destaque. Ela aparece na lição que fala sobre roupas, acessórios e moda. Esse 

quadro não foi visto anteriormente nos manuais que antecedem CC. Em geral, como 

já dissemos antes, nos manuais do FLE, não há presença de negros, que dirá de 

uma mulher negra representando o mundo da beleza. Sabemos, por outro lado, que 

os estados franceses ultramarinos tais como Martinica, Guadeloupe e Guiana 

Francesa conta com uma população negra significativa, que migrou para o território 

Francês nas últimas décadas. No entanto, não são vistos nos métodos dos anos 

70/80. 
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importância da menina que ele amou quando garoto, ainda presente em sua 

memória. No final de seus devaneios, ele descobre através de um colega de 

trabalho que aquela menina hoje é uma mulher e será sua nova chefe. Não 

percebemos nenhum preconceito pelo fato de a mulher estar nesta situação de 

comando. O desconforto, aparentemente, vem da possibilidade do reencontro e, 

quem sabe, do retorno das emoções mais antigas. Verificamos uma situação como 

essa somente no final do século XX, o que demonstra o quanto demorou para a 

sociedade aceitar a mulher em uma posição de comando. Isso traduz o quanto foi 

importante a luta feminista para que as mulheres dos dias de hoje tivessem chegado 

a esse patamar.   

 

 

Unité 13 – Souvenirs d´enfance – p. 124 
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Em CC é mostrada a possibilidade de relação de amizade entre um homem e 

uma mulher. Até então, a situação entre duas pessoas de sexo oposto era sempre 

vista como uma cena de casal. Na cena abaixo vemos uma mulher aceitando ficar 

hospedada na casa de um amigo ou namorado, não se tratando de núcleo familiar. 

Isso demonstra um certo avanço no tipo de relação interpessoal mostrada. Durante 

muito tempo a mulher ficou confinada em seu lar, saindo dele apenas para se casar 

e ter filhos, como no caso da Senhora Thibaut, em VIF. Aqui a jovem está mais livre, 

pode encarar a situação como normal, sem que isso manche sua reputação 

enquanto mulher.  

 

 

Unité 4 – Carnet d´adresse – p. 36 

 

Na rubrica Souvenirs d´enfance, outro tipo de relacionamento a dois é tratado. 

Quem está na figura do contemplador agora é o homem. Na cena vemos um homem 

que se lembra do grande amor de sua infância. Toda a narrativa mostra a 
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Nas cenas de drague, o que muda em CC é a possibilidade de se ver a 

fragilidade masculina, geralmente não mostrada nos métodos anteriores. O 

protagonista da cena é um homem tímido que está interessado em uma garota e, 

para poder conquistá-la, conta com a ajuda do amigo. Vemos a admissão de 

fraqueza de um homem para outro homem, o que é muito difícil no mundo machista, 

onde a masculinidade é medida pelo tamanho de sua resistência aos percalços da 

vida; todos devem ser bons em tudo, de preferência. Na situação, Christian incentiva 

seu amigo, Bruno, a superar sua timidez e abordar a mulher por quem ele está 

interessado, Sandrine. Não há um desfecho para a situação, apenas sabemos que 

Christian facilita a paquera para seu amigo Bruno. 

 

 

Unité 11 – Découvertes – p. p.106 
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A família nuclear deixa de ser um modelo; CC é fiel à nova imagem da 

sociedade atual. Várias pessoas solteiras, viúvas, ou melhor dizendo, sozinhas e 

felizes. É importante salientar que são mostradas imagens, no decorrer das lições, 

de homens e mulheres solteiros de idades diferentes. Viver sozinho, não ser casado, 

ou qualquer situação similar era visto como fase intermediária antes do casamento. 

Até então se vislumbrava a relação a dois como a única forma de estar no mundo.  

 

 

Unité 5 – Vocabulaire - p.51 

 

 

Unité 5 – Grammaire - p.53 
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da classe média francesa. Percebemos isso nos desejos e anseios de cada um nos 

diálogos e textos mostrados.  

CC chama a atenção de seus utilizadores para a nova sociedade francesa, 

para a quebra dos clichês e dos estereótipos que se faz da figura do homem e da 

mulher. Percebemos isso na lição referente às profissões. Nela dois personagens 

são entrevistados após terem ganho uma corrida de atletismo. Na entrevista, 

respondem a várias perguntas sobre eles mesmos e falam sobre suas profissões. 

Contra qualquer estereotipia, o rapaz é um enfermeiro e a moça, uma piloto, o que 

não é tão esperado assim.  

 

Unité 2 – Portraits – p. 18 
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2000, talvez por conta do mercado consumidor japonês, com o aumento significativo 

de estudantes japoneses em Paris e, conseqüentemente, do ensino do francês no 

Japão. No segundo diálogo, Kyoko se encontra em um café com vários personagens 

francófonos, um arquiteto francês e uma Senhora suíça.   

 

Présentations – p. 8 

 

Preserva-se o tom de cordialidade nos diálogos, nenhum conflito é visto, 

assim como em VIF, Archipel e LNSF. Os personagens se apresentam em perfeita 

harmonia, simpáticos para com todos. De um lado, homens interessados em 

mulheres que, por sua vez, não oferecem nenhuma resistência. O modelo é quase 

que universal, o ideal de uma sociedade burguesa onde todos convivem em perfeita 

harmonia. CC é um método que embora exiba a diversidade social – pessoas de 

classes sociais diferentes – em muitos momentos se torna um porta-voz dos anseios 
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Vocabulaire – p.7 

 

Um fenômeno muito comum dos métodos da abordagem comunicativa é a 

presença de personagens jovens e magros, quase todos de classe média e 

universitários. Em CC, o professor também é jovem, um pouco mais encorpado (mas 

não gordo) e usa um terno com corte bem moderno, nada igual aos ternos do 

Senhor Thibaut em VIF. O que o distingue dos alunos são os acessórios, seus 

óculos; talvez para deixá-lo com um ar mais inteligente. 

Na unidade zero ainda é mostrado um diálogo entre dois jovens: um rapaz 

francês e uma moça estrangeira. Ela se chama Kyoko e é jornalista. O rapaz, 

Thierry, jovem estudante francês, é branco e de classe média. A fixação em 

personagens nipônicos também é uma tendência do final dos anos 90 e começo de 
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Bienvenue – p.6 
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3.6.5 Café Crème  (CC) 

    (DI GIURA, KANNEMANN-POUGATCH,  JENNEPIN, 

TREVESI, 1997) 

 

Café Crème é um método do final dos anos 90 do século XX, marcando o 

apogeu o da abordagem comunicativa. Dentro de cada unidade do CC podemos 

perceber, mesmo sem consultar o guia pedagógico, a seqüência de trabalho muito 

clara, simples e objetiva. A objetividade e simplicidade não tornam o manual algo 

simplório do ponto de vista metodológico. CC é um método concebido por uma 

grande equipe de pesquisadores e colaboradores do ensino do FLE. A tipologia de 

textos é o seu forte. Há textos informativos, descritivos, narrativos, dissertativos, 

apresentados de forma equilibrada. A aquisição da língua se dá por meio de um 

vínculo muito grande com a cultura. Privilegia-se a cultura hexagonal, mas dentro 

dessa limitação territorial, a diversidade é composta de forma equilibrada. CC, dentre 

os métodos analisados, é o manual que apresenta o maior número de personagens 

negros em situação de destaque. Há também diversidade de geração e de tipos 

físicos. Esse método faz jus à sua época, o final dos anos 90. Ele retrata muito bem 

a sociedade francesa, ou melhor, qualquer sociedade do mundo globalizado. Há 

uma variabilidade nas relações que levaria talvez um bom tempo para ser 

completamente retratada e analisada.  

CC foi utlizado no Brasil no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Ele 

faz parte do grupo de manuais que tem um curto prazo de utilização por conta da 

pressão feita pelo mercado editorial, muito mais do que pelas pressões decorrentes 

da mudança cultural ou por convicções de ordem metodológica. 

O manual é construído por imagens coloridas de desenhos e fotos. Em Café 

Crème I, há a famosa lição zero, sob o título: Bienvenue, onde são apresentadas as 

primeiras saudações de bom dia, pequenas apresentações do tipo eu me chamo... 

Nesta “página dupla” há desenhos de personagens jovens, aparentando no máximo 

25 anos, em sua maioria brancos, magros, com cortes de cabelo bem modernos, no 

estilo do final dos anos 90, personagens. A grande diferença deste método para com 

os outros é a presença de outras raças (não brancos), mesmo que em número 

menor do que os brancos.  



 142

Na lição é apresentada uma secretária como alguém que não sabe escrever, 

que não tem cultura, despreparada para sua função. Seu chefe, na figura de um 

homem, a reprova severamente por ter escrito tão mal as cartas comerciais. Não há 

nenhuma discussão entre os dois, ela aceita os desmandos do chefe. No final da 

situação temos a impressão de que se trata de uma mulher incompetente.  

Os enunciados juntamente com as imagens em LNSF revelam contradições 

dentro da cadeia discursiva das situações mostradas. Se por um lado, em alguns 

momentos, mulheres e homens estão em posição de igualdade no campo do 

trabalho, em outras percebemos um retorno às situações machistas, de dominação 

masculina. O retorno da imagem da mulher estúpida, incapaz de se tornar 

independente. Talvez o manual esteja correto em mostrar os dois lados da 

sociedade francesa, que sem dúvida muito tinha avançado no que diz respeito ao 

assunto, mas nem todos os franceses(as) acompanharam tais mudanças. Talvez 

LNSF seja o mais próximo daquilo que observamos no cotidiano. Entretanto, não 

podemos deixar de acusar a falta de criticismo.  
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Unité 3 – Leçon 1 – Un PDG très occupé – p. 105 
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Aparentemente os argumentos do Senhor Martin são convincentes. Ele diz 

que ambos moram perto do aeroporto de Orly, periferia de Paris, e que o barulho 

dos aviões é insuportável.  

O que queremos discutir não é a compra da casa, mas como a relação marido 

e a mulher é apresentada no manual. A mulher se submete aos desejos do marido. 

Isso é comprovado na situação seguinte, na qual o Senhor Martin leva a Senhora 

Martin para visitar a casa. Lá, eles se encontram com o proprietário do imóvel, o 

Senhor Lavigne. Mais um homem para colocar em cheque os argumentos da 

mulher. A Senhora Lavigne sucumbe a tantas explicações convincentes, afinal são 

dois homens contra uma mulher.  

Outra amostra em LNSF de retorno ao posicionamento da masculinidade 

como sinônimo de poder é a cena clássica do chefe na figura do homem e da 

secretária, na da mulher.  
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E continua, tanto ele propõe como a faz aceitar a proposta de mudança.  

 

Unité 2 – leçon 1- La maison de campagne – p. 57 
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Unité 2 – Leçon 1 – La maison de campagne – p. 56 
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Por que não apresentar um jantar feito pelo marido? Não se trata de 

radicalizar e querer achar que não é correto colocar a mulher em situações ligadas à 

maternagem, mas quando somente isso aparece e é recorrente, aí sim temos uma 

imagem fixa sobre o trabalho e função da mulher dentro da sociedade. Essa imagem 

é vinculada a um modelo de feminilidade associado àquilo que foi durante tanto 

tempo a dominação do homem sobre a mulher. Ele mandando na casa e ela 

respondendo aos seus desmandos.  

Na lição 2 da unidade 2 são apresentados os personagens mais velhos do 

manual. Trata-se de um casal de aposentados, o Senhor e a Senhora Martin. Na 

situação o marido, Senhor Martin, está procurando no jornal uma casa para comprar 

e ele anuncia seu desejo à mulher. Ela não aceita a idéia de mudar-se para a casa 

do anúncio e argumenta que o imóvel não fica próximo de nenhuma cidade. Seu 

argumento não é recebido pelo marido como algo que possa demovê-lo da idéia de 

mudar de casa.  
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Unité 2 – Leçon 2 – Repas à Broussac – p. 65 
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Unité 3 – Leçon 2 – La disparition mystérieuse – p. 113 

 

Em lições variadas, constatamos que são apresentadas situações nas quais a 

mulher aparece servindo o homem, seja na figura da dona de casa, de mãe e 

esposa, seja na figura da secretária. Se por um lado, no início do método, as 

personagens femininas se apresentaram no mesmo patamar que os homens, no que 

diz respeito ao campo do trabalho, por outro lado, no interior do manual e no 

decorrer das unidades a mulher submissa e em situações de inferioridade em 

relação ao homem reaparece, como nos manuais mais antigos do FLE.  
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Isso demonstra o quanto a situação da mulher na sociedade mudou, 

diferentemente do que era mostrado manuais dos anos 70. LNSF retrata que em tão 

pouco tempo a mulher passa do mundo privado para o mundo público, buscando 

seu espaço no mercado de trabalho. Porém, não apresenta as questões de gênero 

inerentes a essas mudanças: como conciliar o trabalho doméstico e externo, como 

fica a criação dos filhos. Nós bem sabemos que tais questões geram conflitos e, 

conseqüentemente, debates. Não queremos dizer com isso que na mesma unidade 

que se propõe a falar de projetos futuros devessem aparecer outras questões 

ligadas à feminilidade e à estruturação da família do final dos anos 80. Queremos 

sim, denunciar que ao longo das lições nenhuma situação de cunho mais crítico é 

vista.  

LNSF é um manual com imagens da heterossexualidade. A família mostrada 

ainda é a nuclear: pai, mãe e filhos. O que muda bastante é que na apresentação da 

árvore genealógica, além das relações familiares também é mostrada a situação 

profissional de cada membro do grupo. Infelizmente, notamos que as mulheres mais 

velhas não exercem nenhuma profissão, apenas as mais novas (se bem que o 

trabalho doméstico também ocupa o tempo da pessoas, é difícil e penoso como 

qualquer outra profissão). A diferença é que se trata de um trabalho não 

remunerado, sem as seguranças trabalhistas. Não podemos acusar LSNF de ser um 

manual machista ao apresentar a realidade da família desta forma, pois o fato de as 

mulheres mais velhas não saírem para o mercado de trabalho é um dado real, 

estatisticamente, nessa época.  
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Unité 4 – Leçon 1 – Projets – p. 152 
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vivida por cada profissional. Nesse quadro, percebemos que os homens estão 

geralmente em situação de comando e as mulheres, auxiliando ou exercendo 

profissões similares: uma técnica-operária, uma secretária e a outra, uma telefonista.  

Na lição 7 do livro, onde serão trabalhos os projetos, títulos da própria 

unidade, aparece, abrindo a lição, uma pequena empresária agrícola tentando um 

financiamento dentro de uma instituição bancária. Em Archipel vimos mulheres no 

campo de trabalho, sindicalistas, profissionais liberais, mas em menor escala do que 

em LNSF. Apresentar uma mulher empresária, ainda mais do sul da França, região 

sem tanto prestígio até então nos manuais do FLE, representa um avanço do ponto 

de vista social.  
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Unité 3 – Leçon 1 –  Activités – p. 104 

 

Há muitas novidades em LNSF no que diz respeito ao ensino de línguas, 

inclusive na apresentação das lições. Para falar das profissões, na unidade 3, lição 

1, é mostrado um organograma empresarial. Nos manuais anteriores, não vimos 

nada similar. Isso torna mais verossímeis as discussões sobre as questões 

trabalhistas dentro de um empresa, pelo menos do ponto de vistas das funções 

exercidas pelos personagens. Nesse organograma, notamos que há um equilíbrio 

entre o número de homens e de mulheres exercendo posições de comando, embora 

o grande chefe da empresa seja um homem. Na mesma unidade é proposto um 

exercício onde os alunos devem deduzir a partir das imagens do que trata a situação 
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Unité 3 – Leçon 1 – Un PDG très occupé – p. 104 
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O manual apresenta apenas uma parcela da sociedade francesa e raramente 

recorre aos documentos autênticos, com imagens ou textos da imprensa francesa. 

Há um número mais acentuado de desenhos do que de fotos . (vide Anexo I p. 

XXX, XXXI). 

LNSF é um método que poderíamos dizer politicamente correto. As relações 

de gênero não são conflituosas, como se no mundo real homens e mulheres 

compartilhassem de uma situação político-econômica de igualdade. Ao abordar o 

tema, vemos um equilíbrio entre o trabalho das mulheres e o dos homens. Os 

personagens são mostrados assim, até mesmo desconstruindo alguns estereótipos. 

A figura do médico, tão comumente masculina nos manuais do FLE, em LNSF é 

uma mulher, Sylvie. Todos os homens e mulheres, pelos menos os jovens, exercem 

alguma profissão. Aliás, LNSF é um método muito preocupado com as questões 

referentes ao trabalho. Em alguns momentos poderíamos dizer que se parece muito 

com os manuais de francês comercial propostos na mesma época. Fala de 

estruturas empresariais e das questões referentes a esse mundo também.  
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Os homens que bateram os carros são brancos, bem sucedidos, elegantes e 

de classe média. Assim que acontece a colisão eles se reconhecem. São 

profissionais da música: um é cantor e o outro, músico. O reconhecimento faz com 

que eles deixem em segundo plano o fato de terem batido os carros. 

A cordialidade entre eles demonstra o quanto se quer passar a idéia de uma 

sociedade evoluída, onde não há brigas e discussões, mas sim o diálogo ou a 

possibilidade dele. Na cena não vemos conflitos, nenhum mal-estar, eles estão 

felizes por se conhecerem, apenas isso. São homens polidos, educados, o que 

muito combina com a forma como estão vestidos. São homens modernos com 

roupas extravagantes, com colorido forte (o que dá uma conotação de alegria), 

diferente da sobriedade dos personagens de VIF e LFD.  

Na outra página, a sensação de bem-estar e de felicidade continua. As 

mulheres também estão contentes por se encontrarem e descobrirem que moram no 

mesmo bairro. São mulheres bem vestidas, jovens e bem sucedidas; assim como os 

homens, são independentes. Uma é médica, a outra é jornalista, o que demonstra 

que estão inseridas no mercado de trabalho. São profissionais liberais em profissões 

que até então eram exercidas por homens nos manuais da era Áudio-Visual.  

Aparentemente, na primeira unidade, vislumbramos um equilíbrio entre os 

personagens masculinos e femininos no que diz respeito à inserção no meio social. 

Todos são independentes economicamente, cordiais, jovens e brancos, o que pode 

parecer, pelo menos do ponto de vista de gênero, um equilíbrio entre o lado 

masculino e o feminino.  

Ainda na situação entre as mulheres, devemos reparar que a primeira está 

dirigindo um carro, enquanto a outra volta das compras com a famosa baguete – 

símbolo da cultura francesa – e um pacote de presente no mesmo braço. Não se 

trata de uma dona de casa que foi comprar pão para seus filhos, mas de uma mulher 

moderna que provavelmente mora sozinha.  

Nas imagens e nos textos verificamos que os personagens apresentados 

moram em bairros de classe média de Paris como o Quartier Latin, um dos bairros 

em destaque. Não se pode esquecer da representação que esse bairro tem na 

história da França, bairro revolucionário, com seu movimento estudantil de maio de 

68. No entanto, os personagens apresentados estão longe desse quadro histórico.  
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Unité 1 – Leçon 1 – Rencontres – p. 9 
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Unité 1 – Leçon 1 – Rencontres – p. 8 
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sociedade francesa. Os conflitos apresentados são conflitos de classe média, 

geralmente as tramas giram em torno da compra de uma nova casa, de melhorar a 

economia de alguma empresa, ou de descobrir um possível seqüestro de alguém 

muito importante. Não há um grupo de personagens que permaneça no manual 

desde o começo até o fim. Eles são múltiplos e variados, de gerações diferentes 

também. Não há uma apresentação seqüencial das histórias de forma que se 

pudesse pensar em uma novela.  

A primeira unidade (uma double-page) mostra de um lado a colisão de dois 

carros provocada por dois homens e, do outro lado, o encontro de duas mulheres, 

sendo que uma está a pé e a outra dentro de um carro. 
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3.6.4 Le Nouveau Sans Frontières  (LNSF) 

(DOMINIQUE, GIRARDET, VERDELHAN, Michel; 

VERDELHAN, Michèle, 1988 ) 

 

Le Nouveau Sans Frontières, lançado quase que na mesma época do 

Archipel, no início dos anos 80 do século XX, foi um método muito prestigiado no 

Brasil, tanto nos cursos livres como nos cursos regulares. Até mesmo por ter um 

formato mais conservador do que Archipel: sem a presença de enunciados do 

francês coloquial e marginalizado, sem a presença também de personagens 

polêmicos como os Loubards apresentados em Archipel. LNSF é um método que 

chegou num momento em que os professores(as) mais conservadores(as) estavam 

cansados da proposta inovadora de Archipel. Após certo tempo utilização, os 

professores(as) puderam perceber que a proposta pedagógica do Archipel era muito 

solta, livre, a ser constituída pelo professor. Isso dava mais trabalho na preparação 

das aulas e, ainda por cima, no final do processo de aprendizagem, percebia-se que 

os(as) alunos(as) tinham poucos conhecimentos da gramática normativa. Os 

enunciados coloquiais substituíam as formulações mais elegantes que os puristas da 

língua chamam de “bom francês”. Além disso, a França mostrada em Archipel é 

muito plural, com diferentes tipos de pessoas e de classes sociais. LNSF vem 

atender o mercado editorial trazendo uma proposta que, embora respeitando os 

princípios comunicativos, apresenta um francês culto, conservador em todos os 

aspectos.  

Os exercício de mecanismos, clássico da Metodologia SGAV, são retomados 

em LNSF. Não se trata explicitamente de exercícios estruturais, mas de exercícios 

de reemprego de estruturas básicas ensinadas em cada unidade. A civilização 

mostrada é hexagonal mas plural, grande ponto forte do manual. No decorrer das 

lições os alunos são convidados a conhecer outras realidades, outros tipos de 

franceses, diferentemente de outros métodos em que todos os personagens eram 

parisienses. Todavia, não vemos tipos de classes sociais desfavorecidas. Os 

personagens, em sua grande maioria, pelos menos aqueles que ganham voz dentro 

do livro, são brancos e de classe média. Não há nenhum negro, nenhum 

homossexual, nenhuma feminista, nada que pessoa desestabilizar o bem-estar da 
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perspectiva, o aprendiz em Archipel é convidado a tomar partido, a se colocar diante 

da diversidade com espírito crítico. Não lhe é ensinado um único modelo lingüístico a 

ser seguido, mas possibilidades de enunciação, e ele deve escolher a que mais lhe 

convém. 
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trata de um gay pela estereotipia dada pelos traços prosódicos da gravação da fita. 

Infelizmente, as autores perderam a oportunidade de anunciar dignamente o talvez 

primeiro personagem homossexual um manual do FLE com mais seriedade e 

respeito. A situação mostrada serve apenas de riso, é o que constatamos durante as 

aulas em que apresentamos a gravação do diálogo. Não se trata de um riso de 

descontração, mas de deboche, de não respeito à diversidade.  

 

Unité 6 – Textes des dialogues – p. 138 

 

Não é nossa intenção dizer com isso que os autores quiseram mostrar o 

homossexual como um fantoche, até mesmo porque o riso é mesmo anterior à 

situação apresentada no método. Ele remete ao não respeito que se tem na 

sociedade para com os gays e lésbicas. A diferença não é percebida como tal, mas 

como aberração e anormalidade, o que provoca o riso. 

Mesmo assim, Archipel é um método promissor e nele podemos perceber que 

as visões sexistas vão desaparecendo aos poucos, dando lugar à complexidade das 

relações de gênero. Dessa forma, vai se mostrando que não há apenas um modelo 

de masculinidade ou feminilidade, mas várias identidades de gênero construídas no 

seio social, levando em conta as possibilidades de cada sujeito, o que tem muito a 

ver com sua classe social, raça, geração, etc. Esses sujeitos são portadores de 

discursos variados e constroem a sociedade francesa multicultural. Dentro dessa 
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Nas imagens acima percebemos que as autoras não somente exibem o 

posicionamento político dos personagens apresentados, através de uma pequena 

biografia de cada um, como também aproveitam para apresentar a imprensa escrita 

francesa, associando o tipo de leitura preferida por cada um deles ao perfil 

ideológico do jornal ou revista ligado à sua imagem. Há um equilíbrio entre homens e 

mulheres, tanto em número quanto na representatividade de seus feitos, suas 

profissões. É um belo trabalho de coleta de dados. Talvez seja essa a lição que 

melhor traduz o método Archipel. Rica em propostas lingüísticas, em imagens, em 

propostas de discussões ideológicas e políticas, resumindo o que se pode realmente 

esperar de um manual de LE. 

Os dois personagens femininos mostrados são mulheres com idades e 

escolaridades diferentes. A primeira, a Senhora Léonard, é uma intelectual de 

esquerda, professora de sociologia na universidade, leitora do jornal considerado de 

esquerda , Le Nouvel Observateur. A segunda, a Senhora Le Héron, é uma operária 

da linha de montagem da Singer, militante do partido comunista, culta, leitora de 

Zola. Ambas são mulheres independentes, profissionais, com posicionamentos 

políticos revolucionários. Há apenas um representante masculino de esquerda como 

elas, o Senhor Hervé, um professor de filosofia de um liceu, influenciado pelos ideais 

de maio de 68. Os outros personagens masculinos são de centro-direita ou de 

extrema-direita: um empresário de uma multinacional, um açougueiro da extrema-

direita, um engenheiro apaixonado por tecnologia e um operário católico de origem 

espanhola. Ao lado deles, fora de qualquer possibilidade de enquadramento, está 

Salvador Dali, o pintor surrealista. Podemos apenas afirmar que há poucos 

personagens femininos, ainda que muito expressivos, e que quase todos os homens 

apresentados têm um perfil político mais conservador. 

O problema de gerações também é percebido pela diversidade de idade de 

seus personagens. No entanto, não há presença de personagens negros, 

homossexuais e transexuais no manual. Para não dizer que os homossexuais não 

estão representados, há uma cena caricatural de um artista gay em uma das lições 

do manual (não perceptível pelo texto, mas sim pela gravação da fita). Trata-se de 

um homem e uma mulher que vão ao museu de arte para visitar uma exposição de 

arte moderna. Eles discutem a respeito do significado da pintura, que para eles não 

está muito clara, por se tratar de arte contemporânea. Como foi dito, notamos que se 
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Unité 2 – Pour aller plus loin – p. 44 
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Unité 2 – Pour aller plus loin – p. 43 
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Unité 2 – Pour aller plus loin – p. 42 
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ainda que timidamente, mostram muito pouco de seu cotidiano, de suas dificuldades 

dentro da sociedade francesa.  

Percebemos que as desigualdades sociais estão marcadas pelo critério de 

gênero, raça e classe social, pelo menos dentro desse quadro de trabalhadores, se 

é que podemos dizer que os Loubards são trabalhadores. O que engrandece o 

método é justamente a possibilidade de se olhar a sociedade francesa dos anos 80 

de forma menos idealizada, mais próxima da realidade. Isso não fica somente no 

plano cultural e civilizacional, mas no lingüístico também, na medida em que as 

vozes desse personagens são escutadas pelos aprendizes. Não se trata mais de 

apresentar enunciados em um Francês Elementar, mas sim de ampliar, mostrar 

outras modalidades lingüísticas diferentes do francês dito culto.  

Ainda na unidade em que se fala sobre o trabalho, unidade 2 do manual, há 

um grande quadro com personagens diversos da sociedade francesa. Eles são 

exibidos em forma de “retratos”. Isso aparece na rubrica chamada Pour aller plus 

loin, destinada ao ensino da civilização. Nesse quadro percebemos que as questões 

de gênero e classe social dialogam entre si, mostrando que a luta de classes é 

perpassada pela questão de gênero. 
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Unité 2 – Situations – p. 37 

 

 

Unité 2 – Textes des dialogues – p. 53 

 

É muito expressiva a presença do imigrante de origem árabe nessa unidade. 

Até então eles não apareciam nos manuais de FLE. Mais que isso, quando aprecem, 
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Unité 2 – Textes des dialogues - p.52 

 

Se compararmos o diálogo da fotógrafa de moda com o do trabalhador 

imigrante, veremos que os dois personagens pertencem a universos diferentes, e a 

relação com o trabalho para cada um deles também assim se configura. O 

trabalhador árabe de origem magrebina, imigrante do norte da áfrica, que trabalha 

como operário da grande empresa de automóveis, Renault, um ícone da economia 

francesa. Ele ganha apenas um salário mínimo no final do mês. Seu a lazer é ver os 

programas da televisão quando chega à sua casa.  
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mostrado apenas o segmento social mais privilegiado da sociedade francesa: a 

burguesia parisiense.  

Na mesma unidade em que aparecem os Loubards, apenas uma única 

mulher profissional é apresentada. Nessa lição, o aprendiz escuta vários diálogos 

onde um jornalista interroga profissionais franceses de diversos setores do mercado 

de trabalho. A personagem feminina é uma fotógrafa de moda. Nas suas falas 

percebemos que ela é uma profissional que não tem necessidade de trabalhar para 

o seu sustento. Seu trabalho é por prazer, tanto que ela não cumpre horários. Não 

usa meio de transporte coletivo, almoça em lugares sofisticados – brasserie Chez 

Lipp – e ainda tem tempo para se divertir à noite entre amigos. É uma grande 

representante da classe dominante parisiense, até a prosódia de sua fala denota 

isso; seu discurso é afetado do começo ao fim, o que é observável na fita cassete.  

 

 

Unité 2 – Situations – p. 36 
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Unité 2 – Situations – p. 37 

 

 

Unité 2 – Textes des dialogues – p. 53 

 

Devemos salientar que os Loubards aparecem justamente na lição em que se 

fala de atividades: “Que faites-vous”, na maior parte das vezes associada a uma 

atividade profissional. Dentre vários trabalhadores entrevistados por um jornalistas, 

lá estão eles. É bastante relevante a legitimidade que se dá ao fato de eles existirem 

e fazerem parte da sociedade francesa. Não há um posicionamento a favor ou 

contra essa modalidade de masculinidade, ela é apenas exibida. Ao mesmo tempo, 

isso quebra com o ideal de sociedade estável (sem problemas de conflito de classes 

sociais e sem marginalidade). Nos dois primeiros métodos, VIF e LFD, nos foi 
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Nele encontramos, de forma objetiva e com dados numéricos, as diferenças 

entre homens e mulheres em várias esferas da sociedade dos anos 80. Há uma 

abertura para o debate sobre o que pensam as feministas, se as queixas destas são 

cabíveis ou não. Em seguida, traz outros dados do mundo do trabalho para o 

homem e a mulher, o que leva aluno a refletir inteligentemente sobre as relações de 

gênero no mercado de trabalho. É um bom debate para sala de aula.  

Outras sondagens interessantes também são exibidas, como a respeito do 

nível de escolarização dos franceses em comparação com outros europeus. O nível 

de escolarização dos meninos e das meninas no continente é apresentado em 

números e notamos que, em todos os países indicados, o nível de escolarização das 

alunas é menor que o dos alunos, isso nos anos 80 do século XX. (vide Anexo I p. 

XXIII). 

Em Archipel, como dissemos anteriormente, há um destaque para o ensino de 

cultura e civilização francesa de formas diversas, através de documentos autênticos 

ou semi-autênticos. É possível observar a contemporaneidade francesa através dos 

desenhos e fotos. Archipel mostra a realidade da França dos anos 80 e até mesmo 

anterior a isso, destacando várias personalidades do mundo político e cultural, assim 

como fatos importantes. (vide anexo I pp. XXIV, XXV, XXVI) 

Além disso, podemos ver, diferentemente dos manuais anteriores, o homem e 

a mulher comuns franceses. Há uma variabilidade de tipos sociais: o(a) burguês(a), 

o marginalizado pela sociedade (somente os homens), o (a) jovem, o(a) velho(a); em 

outras palavras, há uma diversidade interessante de homens e de mulheres. (vide 

Anexo I pp. XXVII, XXVIII, XXIX)  

A figura do marginal ganha destaque em Archipel. A cena dos Loubards, 

espécie de “desocupados” franceses dos anos 80 é um exemplo disso. Os Loubards 

eram realmente motoqueiros que assaltavam no centro das grandes cidades 

francesas. Entre eles, não há presença de mulheres, uma marca da masculinidade 

marginal.  
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era considerado oficial, de direita. O título do documento fala por si mesmo: La 

France Misogyne.  

 

Unité 2 – Pour aller plus loin – p. 49 
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Unités 1 – Pour aller plus loin – pp. 28, 29 

 

Archipel absorveu bem os princípios da abordagem comunicativa. Traz no seu 

interior documentos autênticos importantes sobre as relações de gênero para o 

mundo moderno. De forma crítica, propõe documentos interessantes mas, no 

entanto, como eles se encontravam na parte do livro destinada ao ensino de 

Civilização e Cultura, nem sempre eram trabalhados e vistos pelos professores da 

época, que não valorizavam esse tipo de ensino. No guia pedagógico, e depois em 

um manual prático para elaboração das aulas, que surgiu algum tempo mais tarde, 

há algumas sugestões sobre o uso. O guia prático veio ao encontro justamente 

dessa necessidade de fazer do manual algo pedagógico, pois essa era a grande 

crítica por parte dos professores(as) na época: eles(elas) achavam que em Archipel 

tudo era muito solto, e o professor(a) se via meio perdido(a) em meio a tantas 

possibilidades. Era ele(a) quem construía a progressão do método. 

O primeiro documento de crítica ao mundo machista mostrado em Archipel é 

retirado de Le Nouvel Obsevarteur, que é um jornal considerado de esquerda, o que 

é muito representativo para a história do FLE. Até então se preconizava aquilo que 
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continua confinada na posição de mulher idealizada, adorada, voltada para a 

maternagem, tão associada à sua profissão. 

 

As mulheres professoras – ou para que as mulheres possam ser 

professoras – precisam ser compreendidas como “mães espirituais”. 

O trabalho fora do lar, para elas, tem de ser construído de forma que 

o aproxime das atividades femininas em casa e de modo a não 

perturbar essas atividades. Assim as mulheres que vão se dedicar ao 

magistério serão, a princípio, principalmente as solteiras, as órfãs e 

as viúvas. Nos primeiros tempos, quem vai, efetivamente, exercer a 

profissão são as mulheres “ sós”. (LOURO, p. 104, 2003). 

 

A próxima cena apresentada em Archipel nos mostra duas mulheres jovens 

falando do homem amado. Trata-se de duas amigas discutindo suas intimidades. 

Não são nomeadas, apenas tratadas por jovem 1 e jovem 2, enquanto do rapaz 

contemplado nos é permitido saber o nome: Christian. Na situação, a jovem 1 diz à 

outra que tem um segredo a lhe contar e pede que a amiga o adivinhe. Como há um 

ar de que seja algo muito positivo, a jovem 2 aposta que ela teria ganhado na loto. 

Sabendo que não, diz sem titubear, “você vai se casar”. E esta é a reposta correta. 

Ora, o casamento é colocado como um prêmio. Isso faz com que homem assuma a 

figura de herói. Trata-se da cena clássica da mulher em estado de contemplação 

platônica e a espera do “príncipe encantado”, do homem fálico. Afinal Christian, o 

personagem masculino em questão, tem um futuro promissor, será um futuro 

médico, além disso, é fisicamente o padrão de  homem europeu: loiro, alto, forte – 

um super-homem, digno do desejo de qualquer mulher.  
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Unité 1 – Textes  des dialogues – p. 32 

 

A sexualidade masculina é colocada em prática (pelo menos o desejo de ir ao 

encontro da mulher amada não é reprimido). Como na vida real, os rapazes não 

ficam no amor platônico, não ficam no plano apenas da idealização da mulher 

amada; eles partem para a abordagem. 

Outro ponto importante na cena são os estereótipos que se faz da figura 

feminina. Por considerar aquela como uma mulher bonita, os rapazes pensam que 

ela deve exercer alguma profissão ligada à beleza. Inicialmente, eles pensam que 

ela é atriz. No final, eles descobrem, de fato, que ela é professora. Paradoxalmente, 

ao mesmo tempo que temos, neste diálogo, a quebra de um pensamento tradicional 

(a associação da beleza ao mundo das artes), por outro lado se reforça um outro, a 

assexualidade da professora. Afinal, as professoras não têm sexo, tampouco desejo. 

A mulher que não aceita a proposta dos rapazes para um amor real está associada à 

figura da educadora. Se por um lado a personagem é uma profissional, por outro, 
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trabalho, fruto das conquistas do novo modelo de feminilidade oriundo do movimento 

feminista. Não é apenas o modo relacional entre os gêneros que muda em Archipel, 

também observamos que do ponto de vista lingüístico, o francês apresentado no 

primeiro dialogo já têm traços do francês familiar falado nos anos 80, o que torna a 

situação mais verossímil  

A sexualidade está presente em Archipel em cenas de drague masculinas e 

femininas, mostrando como homens e mulheres reagem em situações de flerte. Na 

cena masculina, apresentada logo na primeira unidade, aparecem dois homens em 

um trem olhando interessados para uma jovem loira e bonita. Interessados nela, os 

dois vão abordá- la. Ela, por sua vez, aparece na figura uma mulher blasée, 

daquelas que recusam qualquer possibilidade de aproximação. O que nos permite 

dizer que se trata de uma mulher independente e moderna, não se deixa levar pelo 

discurso do primeiro homem que chega próximo a ela.   

 

 

Unité 1 – Situations – p. 16 
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Pelas situações mostradas em Archipel, podemos dizer que as mulheres 

apresentadas nele participam da esfera do mundo público. São profissionais e não 

apenas mães e donas de casa. Mais que isso, temos uma amostra de um modelo de 

feminilidade mais participativa, sexualmente mais livre: elas escolhem o parceiro. No 

caso da lição apresentada, as personagens estão olhando para um homem, 

indagando sobre ele com bastante interesse. Uma o conhece e outra, não.  

  

 

Unité 1 – Situations – p. 31 

 

O personagem masculino é um carteiro. Não é nenhum modelo de 

masculinidade idealizada. Ainda que esteja usando um uniforme do correio, o 

personagem masculino em questão, não é um engenheiro ou artista, mas um 

funcionário público. Não se trata de um profissional liberal no exercício de uma 

profissão prestigiada, o que lhe confere o status de homem comum. Muito longe das 

figuras do Senhor Thibaut, em VIF, e de Jean, em LFD. O carteiro não se apresenta 

na figura do provedor da família.  

Caso uma das personagens se interessasse pelo homem da situação 

mostrada, não seria falso dizer que essa nova feminilidade apresentada em Archipel 

apontaria para uma mulher ou mulheres dispostas a encarar uma situação amorosa 

que provavelmente contará com sua participação econômica. Se ambos trabalham, 

homens e mulheres, então se torna é possível buscar um homem como 

companheiro e não um herói. Isso é fruto da inserção da mulher no mercado de 
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Unité 1 – Situations – p.14 
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Em São Paulo, Archipel chega nos meados dos anos 80, é adotado pela 

Aliança Francesa de São Paulo e, em seguida por alguns Centros de Língua do 

Estado.16 

Em Archipel vislumbramos imagens e textos do mundo moderno, com uma 

variabilidade bem maior que nos manuais anteriores. Os personagens aludem à 

contemporaneidade. Homens, mulheres, estrangeiros, pessoas de crenças e grupos 

sociais diferentes são personagens integrantes do manual, um verdadeiro 

arquipélago. Todavia, não podemos dizer que esse é o método ideal, se é que 

existiria algum desse porte.  

Antes os manuais do FLE apresentavam de forma gradativa as estruturas e 

os atos de fala. Em Archipel , por seu caráter revolucionário, misturava vários atos 

de fala: apresentação pessoal, perguntar sobre alguém ou algo, descrever alguém, 

entrar em contato, etc.  

Desde a primeira unidade notamos a presença de personagens variados: 

homens, mulheres, imigrantes, ricos, pobres, politicamente de direita ou de 

esquerda. No entanto, como já dissemos, nem todos os grupos sociais estão 

representados. Raramente são mostrados negros, orientais ou gays, por exemplo.  

No primeiro diálogo do manual é mostrada uma conversa entre duas 

mulheres jovens, de classe média. São mulheres modernas, bem no perfil da mulher 

dos anos 80, com um ar de independência econômica. Na situação apresentada, 

elas se encontram diante de uma loja de correios  

                                                 
16 Os Centros de Língua foram uma iniciativa do governo do Estado na época, após os esforços de 
associações de professores de espanhol, francês e italiano em difundir as línguas estrangeiras 
modernas e que não faziam parte do currículo oficial. Primeiramente começou-se com o ensino do 
espanhol, em seguida com o ensino do FLE. O pesquisador em questão foi o primeiro professor 
francês do Centro de Língua Piloto do Estado de São Paulo, em 1989. Na época, ele adotou o 
Método Archipel em seu curso.  
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3.6.3 Archipel 

        (COURTILLON, RAILARD,1982) 

 

Archipel é outro marco na história do FLE, um método elaborado com a 

finalidade de atender às demandas dos aprendizes gregos do FLE em Tessalônica. 

Isto ocorreu em 1976/1977, quando a missão francesa que ali estava sentiu a 

necessidade de ter um manual que atendesse os anseios daquele grupo. Em 1976 

apareceu a primeira versão de Archipel, elaborada por Janine Courtillon e Sabine 

Raillard, mas foi apenas em 1982 que o método ganhou realmente a versão 

definitiva. 

Por seus pressupostos metodológicos, Archipel se inscreve, explicitamente, 

por um lado, no que há de mais novo no método SGAV, por outro lado na 

problemática do “sistema de unidades capitalizáveis” e dos aportes 

nocional-funcionais (tipo threshold level ou un niveau-seuil), problemática 

desenvolvida pelo Conselho da Europa (Strasbourg) entre 1970 e 1977. [...] 

Do método SGAV, Archipel tomou emprestado seu “ globalismo”. Como em 

VIF e DVV, a L2 é apresentada pelo viés de situações de comunicações 

simuladas, acompanhadas de desenhos do tipo situacional, de tal forma 

colocar o aluno como observador de uma troca lingüística estrangeira. [..] 

Dos trabalhos propostos pelo Conselho de Europa, Archipel toma 

emprestada a idéia que todo dispositivo didático deve estar centrado no 

aprendiz, isto quer dizer, deve permitir ao aluno construir o seu percurso de 

aprendizagem[...] (BESSE, 2005, p. 134-136). 15 

               [Tradução nossa] 

                                                 
15 Par ses préssupposés méthodologiques, Archipel s´inscrit, explicitement, d´une par dans la 
nouvance de la méthode S.G.A.V.; d´autre part, dans la problématique du “système des unités 
capitalisables” et des inventaires notionnel-fontionnels (type The Threshold Level ou Un niveau-seuil), 
problématique dévoppée dans le cadre du Conseil de l Éurope (Strasbourg) entre 1970 et 1977. [..] 

À la méthode S.G.A.V. , Archipel emprunte son “globalisme”. Comme dans V.I.F et D..V.V., la L2 est 
presentée ‘” par le biais de situations de communications simulées, accompagnées de dessins de type 
situationnel, de manière mettre l´léléve dans la position d´observateur d´un échange linguistique 
étranger. [...] 

Aux travaux du Conseil de l ´Europe, Archipel emprunte l´idée que tout le dispositif didaquitique doit 
être centré sur l´apprenant, c´est à dire qu`il doit permettre à chaque étudiant de construire son propre 
parcours d´apprentissage [...] (BESSE, 2005, p. 134-136). 
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LFD termina com um texto narrativo mais longo: uma proposta de leitura 

complementar, “Le mystère de la vieille maison”. Trata-se de uma história de mistério 

e terror. Há três personagens: dois adolescentes e uma adolescente. De saída, os 

papéis de cada um deles na descoberta do mistério está definido: Gilles, treze anos, 

é o chefe da expedição; Alain, doze anos, é seu secretário e Sophie, onze anos, 

irmã de Gilles, é a enfermeira. Ora, muito caricatural tudo isso: os meninos mais 

velhos, a menina mais nova, mostrando que a mulher deve sempre estar 

acompanhada de um o homem mais velho que a proteja. Muito parecido com a 

situação de VIF, onde o filho é mais velho e a filha, mais nova. Mais que isso, a 

hierarquização não se dá somente pelo critério de geração, mas de gênero também. 

Aos homens, o comando; à mulher, a assessoria e a maternagem. (vide anexo I pp. 

XIX, XX E XXI, XXII).  

LFD pode ser considerado inovador em muitos aspectos, e talvez a isso se 

deva o seu sucesso durante tanto tempo: acreditava-se, na época, na eficácia dos 

exercícios orais. Ele também absorveu muito bem a idéia do Francês Elementar com 

enunciados simples e um vocabulário restrito. No entanto, hoje com o 

distanciamento necessário para bem poder observá-lo, é possível dizer que, apesar 

de algumas situações com situações menos sexistas do que em VIF, ainda sim 

pudemos notar nesta breve exposição, as escolhas dos textos e dos diálogos e 

imagens retratam e reforçam a ideologia machista. Não seria leviano dizer que LFD 

retrata uma sociedade que está pouco preparada para as mudanças.  Mas 

acreditamos que é assim que são as mudanças sociais, quando pensamos em 

relações de gênero, devemos pensar em um processo de ir e vir, assim como é 

mostrado em LFD. 

 

A diferença dos sexos é um jogo político que é,  ao mesmo tempo, 

jogo cultural e social. para mim o mais importante é insistir sobre a 

historicidade das relações homens/mulheres, as idéias e os conceitos 

da diferença sexual. (SCOTT, p.121, 1998) 
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Leçon 14 – Textes – p. 133 

 

A maternagem é reforçada também na cena em que Phillippe se encontra 

acamado e sua mãe, Senhora Ledoux, é quem vai cuidar dele. Ela, apesar de ser 

carinhosa, boa mãe, nada pode fazer quanto à doença do filho, pois não tem 

conhecimentos médicos para tal. Então ela decide chamar o médico, que vem na 

figura de um homem.  (vide Anexo I pp.  XV, XVI,  XVII, XVIII). 
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Dubois e Ledoux, donas de casa, tivessem uma vida muito similar à das 

personagens). A inserção da mulher no mundo público foi acontecendo muito 

vagarosamente. Apesar dos discursos vanguardistas de liberação da mulher, 

percebíamos que, na prática, a maternagem e tudo o que ela representa ficam ao 

encargo da mulher, quando esta assume o casamento. 

Mais dois textos confirmam e reforçam a idéia de que cabe à mulher as 

decisões sobre o que diz respeito à casa, ao privado. No primeiro trata de uma mãe 

pedindo ao filho que vá comprar algumas coisas para a refeição. No segundo, o pai 

propõe uma viagem no domingo, mas quem cuida da lista dos alimentos é a mãe. O 

pai e o filho apenas saem juntos para comprar o que ela pediu. Isso reforça que os 

homens não têm nada a ver com o universo das tarefas domésticas. (vide Anexo II 

pp. XIII e XIV). 

A situação da mulher confinada aos afazeres domésticos é reforçada pelo 

diálogo entre dois homens, em uma outra situação mostrada em LFD. A cena se 

passa entre dois homens de meia idade: o Senhor Duclos e o Senhor Garnier. Este 

último tem uma filha, Nadine, que deveria estar se preparando para um exame mas, 

como sua mãe viajou, ela deve cuidar da casa: limpeza e compras. Monsieur Garnier 

diz isso sem pestanejar e Duclos apenas sente pena de Nadine por estar tão 

atarefada. Em nenhum momento eles falam na possibilidade de ajudá-la. Do outro 

lado, Duclos fala de seu filho, um rapaz que não estuda e apenas gosta de sair para 

dançar, o que talvez coloque Nadine em situação de destaque, por ser boa aluna. 

Devemos salientar também que sua mãe é uma professora viajando a trabalho, o 

que demonstra que a mulher em LFD já conquistou o mundo público. 
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Leçon 9 – Elles font des courses – p. 73 

 

Através desta situação, percebemos que essas duas mulheres se mostram 

conformadas com relação à condição da mulher na sociedade machista. Não se 

abre sequer a possibilidade de indignação. A Senhora Ledoux poderia protestar, 

pelo menos, dizendo que estava cansada. Nada muito diferente do cotidiano dos 

personagens femininos de VIF (se bem que mulheres da geração das Senhoras 
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Leçon 9 – Elles font des courses – p. 72 
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enquanto sua mulher é a responsável pelos afazeres domésticos. Não há nenhum 

questionamento por parte dela, nenhuma indignação, nem quando tocam a 

campainha (é ela quem vai abrir a porta), nem na abertura do presente. Outro fato 

curioso é que, inicialmente, o Senhor Dubois pensa que a saia escocesa é um 

presente para ele, mas, por não se tratar de uma indumentária do homem francês, 

ele a rejeita.  

Em LFD não temos uma rubrica especial para o ensino da civilização, ela 

aparece diluída nos desenhos e nas imagens das fotos. Os autores tiveram o 

cuidado de retratar pelo menos o lado convencional da sociedade francesa. (vide 

Anexo I p. XI). 

Além disso, são mostrado também fatos interessantes e significativos para a 

época, como por exemplo, a foto dos Beatles, grande concessão por se tratar de um 

manual de língua francesa, sabendo-se que nessa época a anglofonia vai 

conquistando espaços até então ocupados pela francofonia. Basta lembrar do 

ensino da língua francesa nas escolas públicas aqui no Brasil, que perde espaço 

para a língua inglesa. (vide anexo I. p. XII).  

A foto dos Beatles não representa em VIF uma abertura para os ideais de 

uma nova sociedade ocidental, pois nas situações vemos que o quadro da família e 

das relações entre homens e mulheres permanece da forma tradicional.  

Em uma outra unidade do manual, a Senhora Dubois aparece conversando 

com sua vizinha, Senhora Ledoux, mãe de Philippe e Sylvie. A Senhora Dubois 

pergunta se ela não vai trabalhar e ela responde que não porque é sábado. A 

Senhora Ledoux está arrumando a casa, vestida de empregada, diga-se de 

passagem. Dubois diz que vai às compras. Primeiramente aparece o desenho dos 

alimentos, o que denota a possível ida ao supermercado e, em seguida, o desenho 

das roupas. A Senhora Dubois convida a Senhora Ledoux para acompanhá-la e esta 

aceita.  
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Leçon 8 – Une bonne idée – p.  54 

 

 

 

Diante das imagens, poderíamos dizer que as funções domésticas são 

exercidas pela mulher, é ela quem abre a porta e quem recebe. Parece-nos que o 

Senhor Dubois é um chefe de família que trabalhou o dia inteiro e agora descansa, 
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Leçon 7 – Le paquet de Londres – p.  62 
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Leçon 7 – Le paquet de Londres – p.  55 
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Leçon 7 – Le paquet de Londres – p.  54 
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Outro dado importante é que esse homem, tido como bom pretendente, não é 

um jovenzinho descontraído como Philippe ou Jacques. Trata-se de um homem bem 

situado socialmente. Fisicamente, mais velho, mas não idoso. Não desprezemos a 

indumentária, pois ela muito nos diz sobre o status dos personagens. Jean aparece 

vestido formalmente, de terno e gravata, usa óculos para denotar sua inteligência e 

maturidade, ao contrário de Jean e Philippe, que aparecem em trajes esportivos.  

A lição na qual é apresentado o casal mais maduro do manual começa pela 

chegada do carteiro trazendo uma encomenda. Quem abre a porta é a mulher, 

Senhora Dubois, enquanto seu marido continua instalado em uma poltrona. Ela 

pensa que a encomenda é para ele e o chama. Somente na lição seguinte 

saberemos que, na verdade, a encomenda era para ela. Tratava-se de um presente 

de aniversário enviado por seus amigos: uma saia escocesa. O mais impressionante 

é que quando ela abre o pacote, o Senhor Dubois pensa que os amigos tiveram a 

insensatez de lhe dar uma saia, indumentária da mulher para os franceses. Mesmo 

assim, ele fica triste por não ter sido contemplado com um presente.  
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Leçon 5 – Elle n´a rien – p. 35 
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cartão postal que ela não havia pedido). Lembrando que se trata de um texto com 

muita ironia 

 

Leçon 5 – Elle n´a rien – p. 34 
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Leçon 3 – C´est Jean! – p. 21 

 

Outro dado que começa aparecer com freqüência nos manuais a partir dos 

anos 70 é a cena de duas mulheres contemplando um homem como um objeto de 

veneração. Em LFD o assunto central da conversa entre duas mulheres gira em 

torno de um homem. Isso aparece como se a mulher sempre estivesse à procura de 

um pretendente. Pretendente este que, veremos logo mais, tem o perfil de um rapaz 

bem situado profissional e economicamente, o chamado “bom partido”.  

Em LFD podemos vislumbrar alguns avanços nas relações de gênero bem 

inerentes à época em que foi produzido, mostrando que ao mesmo tempo as 

mulheres começam a buscar o mundo público e os homens, por sua vez, um pouco 

mais de subjetividade. Contudo, vislumbramos que os valores da sociedade 

machista ainda permanecem. Temos a impressão de que a mulher mostrada em 

LFD ainda traz consigo traços de fragilidade e dependência. Mesmo nas relações 

entre as personagens do sexo feminino, não aparece nenhum questionamento sobre 

a situação da mulher no mundo. Nós sabemos que as mulheres nos anos setenta no 

século XX, mesmo que ainda uma minoria, questionavam esse modelo de sociedade 

centrada na masculinidade.  

Os diálogos entre os casais em LFD são sempre de sobreposição do 

masculino sobre o feminino. Na situação vivida pelo casal Jean e Sylvie, talvez fosse 

possível dizer que há um equilíbrio entre os gêneros. Diante das imagens, 

percebemos uma mulher com ares de independência (mini-saia, cigarro). Seu 

namorado um rapaz bastante cordial, parece falar com ela democraticamente (de 

igual para igual). No entanto, na mesma cena é a mulher quem solicita algo ao 

homem, que, por sua vez, aparece na figura do provedor. Ele é tão auto-suficiente 

que pode dar até aquilo que ela não precisa (vide o momento em que ele oferece o 
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Leçon 3 – C´est Jean! – p. 18 

 

No interior da lição, outra imagem confirma o fato. Trata-se de um casal 

heterossexual indo em direção a um carro, mas quem detém a chave do veículo é o 

homem que, certamente, vai conduzi-lo.  
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Leçon 3 – C´est Jean! – p. 18 
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um carro estacionando. Sylvie, que descobriremos mais tarde ser irmã de Philippe, 

pergunta a sua amiga Hélène se não se trata de seu namorado (de Sylvie). Ao se 

aproximarem, percebem que foi um equívoco. Ele não tem nada a ver com a figura 

elegante, digamos, magra, loira e jovem de Jean, o namorado. Pelo contrário, trata-

se de um homem baixo, gordo e mais velho. Ao mostrar o personagem-figurante 

dessa forma percebemos que tipo de masculinidade é valorizada em VIF. Não se 

trata apenas de mostrar dois personagens diferentes fisicamente. Na verdade, o que 

se diz implicitamente é que gordo e velho não fazem parte desse universo 

idealizado.  

Embora as primeiras personagens femininas apresentadas em LFD estejam 

no mundo público, não aparecem conduzindo o carro, andam a pé. O objeto carro 

aparece em LFD como algo que faz parte exclusivamente do mundo masculino. 

Essa tendência reaparece em vários manuais do FLE. Na maior parte das vezes, 

são os homens quem conduz os carros. O carro é uma expressão forte de quanto a 

tecnologia no ocidente fabrica objetos que são para o deleite do homem. Se as 

mulheres quiserem usufruir do mesmo bem, devem esperar serem convidadas. O 

raciocino é o seguinte: se há tão pouco tempo a mulher saiu para o mercado de 

trabalho, muito pouco necessitará desse bem no seu cotidiano – lembremos que 

LFD é dos anos 70.  
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Leçon 2 -  Voilà mon appartement – p. 11 

 

 

 

Em uma das situações entre as duas jovens moças (brancas e de classe 

média), verificamos a seguinte situação: elas estão andando pela rua quando vêem 
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Leçon 2 -  Voilà mon appartement – p. 10 
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Leçon 1 -  Jacques téléphone – p. 3 
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Leçon 1 -  Jacques téléphone – p. 2 
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importância da masculinidade e, quiçá, uma suposta superioridade sobre a 

feminilidade.  

As duas primeiras unidades falam do encontro entre dois amigos: Philippe e 

Jacques. Esse encontro se concretiza, na segunda lição, na casa de Jacques. 

Ambos são jovens brancos de classe média; na imagem vemos que estão vestidos 

esportivamente para o padrão da época. Não é apresentada uma masculinidade 

austera como em VIF, como a do Senhor Thibault, de terno, gravata e chapéu. Outro 

dado interessante é que os dois jovens se encontram no mundo privado, no 

apartamento de um deles, coisa até então mostrada somente por personagens 

femininos. Na cena, Philippe apresenta sua casa ao Jacques.   
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3.6.2 La France en direct (LFD) 

     (CAPPELE, GUY., CAPELLE, J., COMPANYS,1981). 

 

La France en direct é um manual elaborado no final dos anos 60, 

precisamente, em 1969. Teve uma versão brasileira nos anos 80, editada no Brasil 

pela Editora Livro Técnico. Embora tenha sido elaborado dentro do período da 

Metodologia SGAV, proposta francesa para o ensino de LE, ele traz muitos 

elementos da Metodologia Áudio-Oral norte-americana. O LFD foi reconhecido no 

Brasil como um método eficaz. Através dos exercícios estruturais propostos, 

acreditava-se que o aprendiz fixava os diálogos mostrados e reelaborava outros a 

partir deles.  

Foi concebido por vários autores, mas ficou conhecido pelo seu autor mais 

conhecido: Guy Capelle. Todos que o usavam, professores (as) e alunos (as), 

quando indagados (as) sobre qual método estariam usando, respondiam de 

prontidão: “Eu estudo/ensino francês pelo Capelle”. Até mesmo na Aliança Francesa, 

que durante muito tempo usou LFD, todos diziam, ao se referir ao estágio em que se 

encontravam, da mesma forma: “Estou no Capelle 1, estou no Capelle 2”, e assim 

por diante.  

Guy Capelle é um dos autores mais significativos da história do FLE. Esteve 

presente em todas as décadas, apresentando sempre um método polêmico, não por 

seu caráter inovador, mas sim por ser conservador. O Senhor Capelle sempre 

preferiu mostrar nos seus manuais uma França idealizada, sem a presença de 

minorias, sem estrangeiros nem pobres e, de preferência, uma França parisiense. 

LFD é o retrato de tudo isso: não há personagens negros, gays, portadores de 

necessidades especiais, etc. Todos são brancos e de classe média. 

Nas quatro primeiras lições em LFD (ao contrário de VIF, que começa 

apresentando a família) temos a apresentação de jovens franceses em situações 

bem descontraídas, vivendo o seu cotidiano. Inicia-se mostrando as relações de 

gênero pelos seus pares, primeiramente entre dois homens e depois entre duas 

mulheres. Não acreditamos que a hierarquia da apresentação dos personagens seja 

aleatória: primeiramente, os homens e depois, as mulheres. A hierarquia marca a 
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Em VIF não encontramos presença de imagens coloridas, todas aparecem 

em preto e branco, muito provável por questões editoriais, como o custo da obra. No 

manual do aluno não há fotos, apenas pequenas imagens-desenho das situações 

em forma de diapositivos. Estes são apresentados em seqüência, narrando os fatos 

um a um. O aluno vê as imagens no manual e escuta, através das fitas, as “vozes” 

da França – de uma França idealizada, bem compreendido. São diálogos produzidos 

em laboratório, porta-vozes de um Francês Elementar, como se fosse possível 

reduzir a língua ao número de palavras, estruturas e enunciados ditos mais usuais. 

Assim como o mundo estereotipado, tudo é associado aos discursos sem 

encadeamento, laboratoriais. A proposta de ensino/aprendizagem do FLE é feita por 

mecanismos monótonos, exercícios repetitivos, pois assim pensava-se que fosse 

possível assimilar e aprender uma LE. Isso não desmerece o método, que , do ponto 

de vista técnico, foi muito revolucionário para época como já mencionamos 

anteriormente. Todavia, as relações de gênero e de identidade de gênero são a 

expressão desse mundo artificial onde homens e mulheres fingem que podem ser 

felizes assim: cada um do seu lado, crendo que existe uma única forma de estar no 

mundo, justificada pelo seu sexo biológico.  
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Leçon 23 – En lisant le journal – p. 119 

 

 

A mulher é apresentada como aquela que sempre está a espera de algo que 

seu marido pode proporcionar. Sua valorização no mundo é medida pelas coisas 

que o marido lhe oferece. É possível dizer que em VIF a mulher quase não conquista 

suas próprias coisas, apenas espera que elas cheguem até ela, e pior que isso, 

espera passivamente.  

Percebemos claramente nessa situação que as relações de gênero não são 

igualitárias, um retrato fiel da sociedade ocidental nos anos 60 e início dos 70, no 

século XX. Muito embora, a sociedade estava começando a receber as críticas 

daqueles que não concordavam com essa forma de estar no mundo.  
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Leçon 23 – En lisant le journal – p. 118 
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Leçon 23 – En lisant le journal – p. 117 
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Na cena seguinte, o mesmo homem que estava lendo o jornal, Lucien, retorna 

à sua casa e encontra-se com a sua esposa. Ela o recebe dizendo que tinha achado 

o livro de receitas e que fizera um bolo (essa foi a primeira frase dita por ela). Se 

compararmos os tipos de leitura feitos pelo homem e pela mulher, verificamos que o 

homem lê coisas referentes à realidade, ao mundo externo, enquanto a leitura da 

mulher é um preparo para o trabalho doméstico que, de alguma forma, vai favorecer 

o homem. Ela ela está muito contente por ter preparado o bolo para o marido. O 

diálogo continua e ela pergunta o que ele estava fazendo antes de chegar à sua 

casa. Ele naturalmente responde que passeava com o amigo, Henri, e que comprou 

um jornal durante o passeio. Em seguida, ela quer saber o que ele leu de 

interessante no jornal. O marido fala da partida de rúgbi. Imediatamente, ela 

completa que isso não a interessa, como se ele tocasse em um assunto de um outro 

universo, do qual ela não faz parte. No entanto, quando ele fala que o amigo 

comprou flores para uma mulher, ela reclama que ele nunca faz o mesmo gesto. 

(vide Anexo II p. X).  
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Leçon 23 – En lisant le journal – p. 115 
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Leçon 23 – En lisant le journal – p. 114 
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Em uma outra cena, já com personagens secundários no manual VIF, 

aparecem dois homens discutindo sobre as notícias do jornal que um deles está 

lendo. É importante dizer que os dois estão no mundo externo: na rua. Falam de 

vários assuntos que aparecem no jornal: política, esporte, cotidiano, etc. Esses 

homens são capazes de tecer comentários sobre cada artigo do jornal, mesmo que 

superficialmente. Vemos que são homens inseridos em seu tempo, a par de tudo 

que os cerca. ( vide Anexo I  p. IX) 
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Leçon 16 -  Le petit déjeuner – p.  75 
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Leçon 16 -  Le petit déjeuner – p.  74 
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Thibaut acaba com a discussão entre a Senhora Thibaut e sua filha, Catherine, a 

respeito da falta de apetite desta última. Ele, de forma fatalista, resolve dizendo que 

pela manhã a filha nunca tem fome. Após sua fala, ninguém retruca ou questiona 

sua sentença. A Senhora Thibaut está ali como um personagem sem expressão, 

sem convicções, apenas serve o café da manhã. A impressão que temos é de que 

ela não esta tomando café junto com sua família, indício dado pelo desenho onde 

vemos apenas o pai e a filha sentados à mesa. ( vide Anexo I p. VIII). 
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que levou a revolução sexual proposta por feministas do mundo inteiro se referia às 

questões da mulher no mercado de trabalho. Muitas não tinham profissão e as 

poucas que tinham optavam pela tarefas domésticas após o casamento, abdicando 

do trabalho remunerado.  

O diálogo de Senhora Thibaut com sua amiga e vizinha, Jeanne, é banal. Fica 

claro que as mulheres em VIF não buscam seu círculo de amizades fora do mundo 

doméstico. Falam apenas dos afazeres domésticos: arrumar a casa, preparar 

almoço e cuidar dos filhos. No final, como recompensa nas horas vagas, ao contrário 

das férias do mundo masculino, a Senhora Thibaut vai ao Museu do Louvre com 

uma amiga, o que representa um grande avanço.  

Quando se fala da jornada do Senhor Thibaut não encontramos menção de 

alguma tarefa, de sua parte, ligada ao cuidado dos filhos. É mostrado explicitamente 

em VIF que tais tarefas fazem parte das funções das mulheres-esposas. Na relação 

do casal vemos a mulher servindo ao marido e, pelo fato de ser ele o mantenedor da 

casa, são justificáveis todos os seus desmandos. Ele aparece sempre como o 

governante, o chefe de família. É o homem quem sempre dá a última palavra na 

família.  

Durante muito tempo a mulher dona de casa viu como algo natural essa 

situação de subserviência ao homem: o confinamento no mundo privado que fazia 

dela uma “secretária do lar”. A dominação masculina é uma via de mão dupla. Se, 

por um lado, coloca o homem na situação de comando, por outro lado a mulher, 

juntamente com ele, também participa da construção dos alicerces dessa 

dominação. 

 

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de 
mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, 
através de práticas e relações que instituem gestos, modos de ser e de 
estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas 
(e, usualmente , diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas 
relações de poder. (LOPES, 2003, p.41). 

 

Na cena do café da manhã da família Thibaut , observamos que o pai está ali 

para ser servido. Suas intervenções são sempre para solicitar alguma coisa ou para 

dizer a palavra final a respeito de algum conflito. Há uma cena em que o Senhor 
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Leçon 17 – La journée de Mme. Thibaut – p. 81 

 

No diálogo entre o Senhor Thibaut e seu amigo Lucien, observamos que os 

assuntos tratados são da ordem social, do mundo dito masculino onde não há lugar 

para a mulheres. Todos os atores que aparecem na discussão sobre o trabalho são 

homens. Primeiramente, o Senhor Thibaut fala sobre o seu trabalho e, em seguida, o 

compara com a jornada de trabalho dos operários. O Senhor Thibaut e seu amigo 

falam sobre o mundo do trabalho, das conquistas trabalhistas na França, como a 

jornada de trabalho semanal e as férias. Cabe aqui uma reflexão: uma das questões 
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Leçon 17 – La journée de Mme. Thibaut – p. 80 
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Leçon 17 – La journée de Mme. Thibaut – p. 79 
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Leçon 18 - La journée de M. Thibaut - p. 87 

 

 

A Senhora Thibaut, ao contrário disso, fica confinada no mundo privado, do 

lar. Sua jornada é consagrada aos trabalhos e deveres domésticos. (vide Anexo I 

pp. VI e VII). 
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Leçon 18 - La journée de M. Thibaut - p. 86 
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Quando comparamos a agenda do casal Thibaut, notamos um desequilíbrio 

entre o trabalho do mundo público e do privado. O Senhor Thibaut tem uma jornada 

ligada ao seu trabalho, que é externo. Sendo ele engenheiro, passa o dia entre os 

operários da fábrica. (vide Anexo I pp. IV, V). 

 

Leçon 18 - La journée de M. Thibaut - p. 85 
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Lição 27 – Au Restaurant – p. 140 
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Lição 27 – Au Restaurant – p. 137 
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[...] a igualdade formal entre homens e mulheres te nde a dissimular que 
[...] as mulheres ocupam sempre  as posições mais d esfavoráveis. Por 
exemplo, se é verdade que as mulheres  cada vez mai s estão bem 
representadas na função pública, são sempre as posi ções mais baixas  
e mais  precárias que lhes são reservadas. (BOURDIE U, p. 99, 1998). 14 

       

            [Tradução nossa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 « [...] ´égalité formelle entre les hommes et les femmes te nd à dissimuler que, [...] les  
femmes occupent toujours des positions moins favori sées. Par exemple s´il vrai que les  
femmes sont  de plus en plus fortement représentées  dans la fonction publique, ce sont 
toujours les positions les plus basses et les plus précaires qui leur sont réservées » [...] 
(BOURDIEU, p. 99, 1998) 
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irmãozinho brincando de coisas mais interessantes. (FARIA & NOBRE,  P. 36, 
2003)   

Constatamos assim que em VIF permanece a visão sexista das divisões de 

papéis masculinos e femininos, como se essa fosse a única possibilidade de 

construção de gênero diante das diferenças sexuais, digamos, corporais.  

Esse modelo de família, muito bem representando em VIF, corresponde 

bastante ao ideal de sociedade da França dos anos 60/70 do século XX. VIF não 

sintetiza apenas a vontade de se ensinar um francês elementar, mas de mostrar 

uma França elementar, a França que a classe dominante almejava. Nenhum 

estudante universitário, nenhuma presença de classe operária, imigrantes ou 

feministas, segmentos muito expressivos desta época, os anos 60. O método é um 

reprodutor de uma sociedade patriarcal estável, da família burguesa com seus 

papéis sociais bem definidos.  

Lingüisticamente falando, os diálogos propostos pelo modelo do francês 

fundamental são de uma elegância inusitada, um francês artificial, encontrado 

apenas nos métodos para estrangeiros, muito distante da linguagem do francês 

coloquial.  

A falta de personagens diferentes dá um tom monótono para as cenas vividas 

pelos personagens. Não há conflitos ideológicos entre eles. Para tanto, os autores 

se servem de uma prosódia elegante e monótona, construída por um vocabulário 

restrito apenas a um tipo de mundo e sociedade  

Temos a impressão que a maioria das  mulheres apresentadas em VIF são 

donas de casa, mulheres conscientes de seus deveres de mãe e esposa. São 

mulheres aparentemente subservientes e resignadas ao seu modo de vida; pouco 

questionam o seu dia a dia ou mostram uma forma diferente de estar no mundo.  

Em VIF, poucas mulheres exercem uma atividade profissional., geralmente 

como profissionais desprestigiadas na sociedade industrializada: são garçonetes ou 

vendedoras de entradas de cinema. Não há nenhum mal nisso, no entanto sabemos 

que na sociedade competitiva e burguesa as profissões ditas “braçais” não têm o 

mesmo valor que as profissões intelectualizadas. (vide Anexo I pp. II e III) 
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Leçon 4 – L´appartement – p. 24 

 

Brincar de boneca lembra as situações de maternagem: o cuidado da casa e 

dos filhos, não muito diferente do cotidiano da Senhora Thibaut. A feminilidade é 

representada pela subserviência. No mundo feminino, poucas alusões são feitas ao 

mundo público: as bonecas são os futuros filhos de Catherine, de quem ela deverá 

cuidar assim como sua mãe o faz. Sabemos o quanto os brinquedos e os jogos 

experimentados na infância são importantes para a construção das identidades de 

gênero.  

 

Os livros didáticos também reproduzem e reforçam a desigualdade, 
apresentando estereótipos sobre o que é uma família, como são as mulheres, 
como vivem as mulheres negras. Nos livros didáticos as famílias são sempre 
brancas, o pai tem um emprego fora de casa e a mãe aparece sempre de 
avental, servindo a mesa ou costurando. O menino está sempre brincando de 
caminhãozinho e bola e a menina está sempre com uma boneca, olhando o 
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Leçon 4 – L´appartement – p. 23 
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tampouco a condição da França, saída da Segunda Guerra Mundial e enfrentando 

fortes problemas sociais de moradia e emprego.  

A masculinidade é representada no manual com toda a força pela figura de 

um homem bem sucedido no trabalho, sem nenhum desvio moral, e um filho mais 

velho, na figura de seu sucessor, seguindo os caminhos do pai. A confirmação de 

uma masculinidade herdada pode ser observada na lição em que Paul ganha de seu 

pai, o Senhor Thibaut, um trenzinho de brinquedo.  Enquanto isso Catherine, sua 

irmã, aparece brincando com sua boneca.  
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do mundo público e mulher, no privado. Esta configuração familiar marcando muito 

bem os espaços masculino e feminino, sendo o sexo biológico um fator determinante 

nas divisões das tarefas entre homens e mulheres, expressa com fidelidade a 

sociedade ocidental nos anos 60. Esse foi um dos motivos que levou muitas 

mulheres na época pensar no feminismo como uma saída possível deste quadro. 

 

Na época do surgimento da segunda fase do feminismo, final dos 
anos 60, um legado da primeira idéia foi a noção dominante na 
maioria das sociedades industrializadas, de que a distinção 
masculino/feminino, na maioria de seus aspectos essenciais, era 
causada pelos “fatos da biologia”, e expressa por eles [...] o conceito 
de “sexo” colaborou com a idéia da imutabilidade dessas diferenças e 
com a desesperança de certas tentativas de mudança. as feministas 
do final dos anos 60 se valeram da idéia da constituição social do 
caráter humano para minar o poder desse conceito. (NICHOLSON, 
p.10, 2000)  

 

 As “visões sexistas” não se sustentam sozinhas na diferenciação dos sexos 

biológicos, outros fatores sociais podem muito colaborar para sua manutenção: 

classe social, raça, geração, etc.  Em VIF, percebemos que os personagens moram 

em um bairro nobre de Paris, Place d´Italie, o que lhes dá o status de classe média. 

É muito significativa a maneira como eles aparecem vestidos, sempre formalmente: 

o Senhor Thibaut, vestido de terno e gravata e a Senhora Thibaut de tailleur; os 

filhos, como crianças de classe média parisiense dos anos 60.  

Vale a pena lembrar que VIF é um método que preconiza muito a imagem, 

por ser pertencente à família de métodos da era da Metodologia Áudio-Visual. Nessa 

concepção de ensino de LE, os autores dos métodos pedem aos professores para 

iniciar as lições através dos diapositivos (parte visual) que são exibidos aos alunos e, 

ao mesmo tempo, os diálogos são passados em fitas cassete (parte auditiva).  

Como já dissemos anteriormente, a família protagonista em VIF é composta 

por pessoas brancas, assim como todos os outros personagens que compõem o 

manual. Lembramos que nessa época a imigração de pessoas das ex-colônias 

tornou-se forte na França, sobretudo no período da Guerra da Argélia, onde muitos 

refugiados magrebinos foram para lá, assim como imigrantes da África Negra. Além 

disso, os antilhanos (negros em sua maioria e que são cidadãos franceses também) 

já habitavam o hexágono há um bom tempo. Nada disso é retratado em VIF, nem 



 53

 

Leçon 1 – Présentation – p. 51 ( Livre du professeu r) 

 

 Trata-se de uma família de classe média bem favorecida, uma família nuclear 

composta por pai, mãe, um filho (mais velho) e uma filha (caçula). O Senhor Thibaut 

é engenheiro e sua esposa, dona de casa. Reparamos que o homem está na esfera 
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Leçon 1 – Présentation – p. 9 
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Leçon 1 – Présentation – p. 8 
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3.6. Sobre as primeiras impressões dos métodos 

 

3.6.1 Voix et Images de France  (VIF, 1971)13  

 

Voix et Images de France é um grande marco da história do FLE, surgindo 

como um método promissor no ensino do Francês. Com apoio do Ministério da 

Educação, do grupo de pesquisa em lingüística da Escola Normal de Saint-Cloud e 

dos metodólogos do CREDIF (Centre de Recherche et d´Étude pour la Diffusion du 

français), foi lançada uma edição experimental do manual em 1958. VIF é o método 

que melhor se enquadra dentro das concepções de ensino de FLE da Metodologia 

SGAV. Sua elaboração contou com grandes nomes como: Guberina, Rivenc, 

Davene, entre outros. Foi na versão de 1970 que o método começou a ser difundido 

no ensino do FLE. No Brasil dos anos 70, o uso do VIF marcou uma geração de 

professores do FLE que, ainda hoje, se lembram nostalgicamente de como foi 

revolucionária a Metodologia Áudio-Visual, pois era possível  a partir deste 

momento, ouvir as gravações e ao mesmo tempo associá-las as imagens dos 

diapositivos, o que se configurava como uma grande novidade no ensino de LE . 

Naquela época a língua francesa ainda era ensinada nas escolas públicas, pelo 

menos em São Paulo, e o ensino da língua inglesa não era tão soberano como hoje. 

O manual em questão mostra um único modelo de sociedade francesa e não 

faz referência a nenhuma outra cultura francófona. Nas lições, os cenários das 

situações vividas pelos personagens relatam apenas a França, em particular a 

capital, Paris. Todos os personagens são brancos e de classe média, não há 

diversidade. A família é nuclear e seus membros têm papéis bem definidos dentro 

dela. A visão sexista do que é ser homem e ser mulher dentro da sociedade 

francesa é ratificada a cada situação vivida pelos personagens. 

A primeira unidade de VIF começa pela apresentação da família Thibaut: 

quem são e o que fazem.  

                                                 
13 As datas dos manuais correspondem à edição utilizada na pesquisa.  
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• a apresentação lexical e gramatical, assim como os exercícios 

propostos; 

• o material oculto do método (os textos orais gravados e não 

transcritos no manual). 

 

Lembrando que nem sempre serão analisados todos os elementos acima 

elencados em um mesmo manual. Tudo vai depender da ocasião e a pertinência da 

análise. O mais importante é selecionar os elementos passíveis de análise no que 

diz respeito às questões relacionadas às relações de gênero  e sexo. 
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4. Le Nouveau Sans Frontières – 1988  

(DOMINIQUE, GIRARDET, VERDELHAN, Michel; VERDELHAN, Michèle)  

Ed. CLE International. 

 

5. Café Creme – 1996 

(DI GIURA, KANNEMANN-POUGATCH,  JENNEPIN, TREVESI) 

Ed. Hachette. 

 

6. Forum – 2000  

     (BAYLON, CAMPÀ, MESTREIT, MURILO,  & TOST) 

     Ed. Hachette. 

Esses métodos foram utilizados pelo pesquisador em cursos livres (em 

institutos de línguas, empresas e aulas particulares) e também em aulas regulares 

(instituições públicas e privadas) desde o ensino básico até a universidade, 

dependendo da ocasião. 

A grande questão que um pesquisador se faz ao realizar uma pesquisa sobre 

as visões sexistas e as relações de gênero nos manuais do FLE é sobre como 

analisar o tema nos manuais, como adentrar o assunto. O que realmente é relevante 

na análise dos manuais do FLE? Há muitas formas de se abordar o tema, mas nós 

optamos por analisar: 

• as imagens que compõe o manual; 

• os diversos tipos de textos apresentados (criados para o manual): 

informativos, descritivos, narrativos; 

• os textos autênticos; 

• os diálogos dos personagens; 

• os comportamentos dos personagens em situações diversas; 

• as propostas do guia pedagógico em confronto com o que está 

proposto no manual; 
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• Dentre os métodos escolhidos, foi dada a preferência aos que melhor 

expressam os ditames das metodologias do ensino do FLE e, de 

preferência, já utilizados pelo pesquisador). 

• A escolha apenas de livros editados na França, para que o território 

análise não ficasse muito extenso, perdendo-se assim a profundidade 

da pesquisa.  

Poderíamos ter optado por analisar apenas os diálogos dos manuais ou 

apenas as imagens. No entanto, preferimos explicitar a problemática das visões 

sexistas e das relações de gênero conforme aparecem nos métodos. Analisaremos 

todo tipo de material: textos e imagens: avaliando o vocabulário empregado, as 

relações entre as imagens e os textos a elas relacionados, os enunciados que são 

mostrados e até mesmo a apresentação das estruturas (a abordagem da gramática 

e os tipos de exercícios propostos). 

 

Foram selecionados os seguintes manuais: 

1. Voix et Images de France (VIF) – 1959 

Realizado pelo Centre de Recherche et d´Étude pour la diffusion du 

français (C.R.E.D.I.F.), com a colaboração de GUBERINA, RIVENC, 

DAVENE. 

Ed. Didier. 

 

2. La France en direct - 1969 – Version romane – 1981 

     (CAPPELE, GUY.; CAPELLE, J. COMPANYS,). 

     Ed. Livro Técnico. 

 

3. Archipel – 1982 

    (COURTILLON, RAILARD) 

Ed. Didier 
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Dentro dessa perspectiva, propor a análise do livro didático do ponto de vista 

das relações de gênero, sem se esquecer de outras relações, é vislumbrar a 

possibilidade de se pensar em uma escola mais justa e menos segmentada. Isso 

não anula as especificidades do ensino de LE, muito pelo contrário, acrescenta.  

 

Outro ponto que merece atenção é o material didático escolhido para o 
trabalho em sala de aula, que muitas vezes apresenta estereótipos ligados 
ao gênero, como a mulher predominantemente na esfera doméstica e 
realizando trabalho não remunerado, enquanto o homem é associado ao 
desempenho de atividades sempre na esfera pública. A atenção , o 
questionamento e a crítica dos educadores no trato dessas questões é parte 
de seu exercício profissional, que contribui para o acesso à plena cidadania 
de meninos e meninas (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares – Temas Transversais . 
Brasília: MEC/SEF, 1998, p.325). 

 

 

3.5. Procedimentos de análise  

 

Em um manual de LE é possível identificar elementos básicos que o 

compõem, tanto na ordem lingüística quanto nas ordens político-social ( de ordem 

ideológica) e cultural. Nesse sentido, se torna mais interessante examinar alguns 

livros significativos no decorrer da história do FLE, para deles extrair os elementos 

necessários para analisar como as masculinidades e feminilidades são mostradas 

dentro deles. 

Para se fazer o recorte desta pesquisa sobre gênero nos livros didáticos de 

LE levamos em consideração alguns fatores: 

• Período a ser analisado – neste caso, a partir dos métodos 

audiovisuais, surgidos nos anos 60. 

• Análise do manual (livro do aluno) - volume 1, o que não impediu a 

consulta aos outros materiais que compõem o método. Muitas vezes 

isso foi necessário, sobretudo a consulta ao manual do professor e ao 

guia pedagógico. 
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masculinidade ou feminilidade. Para avaliarmos essas diferenças de gênero, 

retomamos esse conceito: são constructos feitos a partir das diferenças biológicas, 

levando em conta também as relações de poder que muito explicitam as diferenças 

de gênero. 

 

...a construção de gênero, como categoria de análise da realidade, supõe, 
na sociedade ocidental contemporânea, o seu distanciamento do termo 
sexo. Este passa, então, a associar-se a interpretações biológicas, 
enquanto gênero procura resgatar o caráter histórico e cultural dos 
diferentes significados masculinos e femininos presentes nessa sociedade. 
(VIANNA, 1997, p. 119). 

 

 

O movimento feminista explicitou as relações de poder em torno das 

diferenças. Se é radical ou não, são questões polêmicas que não podemos 

responder com leviandade. Muitas vezes, se opor ele pode representar resistência a 

um movimento que busca uma maior compreensão das relações sociopolíticas e 

culturais entre homens e mulheres nas diversas sociedades, levando em 

consideração juntamente as diferenças de raça e de classe social, de geração e até 

mesmo de religião, pois não há possibilidade de se analisar uma coisa sem levar em 

consideração a outra. (BUTLER, 2003, p. 20). 

Daí, dizer que o movimento feminista não passa de uma manifestação de 

mulheres mal resolvidas com sua sexualidade, como infelizmente é visto por alguns 

grupos sociais (de homens e mulheres) de caráter machista seria a mesma coisa 

que dizer que o movimento negro é uma reação racista frente às desigualdades 

sociais. Tais movimentos são geradores de reflexões que acabam por criar teorias 

para uma melhor compreensão dos problemas de desigualdade social gerados pelas 

relações de poder dentro das sociedades ocidentais, com a finalidade de criar 

espaços para a reflexão que culminará em ações em busca de uma sociedade 

menos sexista, menos racista, menos classista e, conseqüentemente, mais justa. 

Ora, devemos em todas as instâncias preconizar tal reflexão e pensar no mundo 

escolar como um espaço de formação na busca da cidadania. Hoje sabemos que 

não basta criar escolas mistas sem se pensar nas diferenças de gênero, sem criar 

condições para avaliar a problemática e para questionar relações de gênero.  



 44

Mas, todo leitor diante de uma obra a recebe em um momento, uma 
circunstância, uma forma específica e, mesmo quando não tem consciência 
disso, o investimento afetivo ou intelectual que nela deposita, está ligado a 
este objeto e a esta circunstância. ( CHARTIER, p.70,  1998) 

 

3.4. O porquê da análise das relações de gênero 

Durante muito tempo as questões de gênero foram vistas apenas pelo viés 

masculino, devido ao poder exercido pelos homens nas sociedades ocidentais. Com 

o surgimento da revolução sexual e do movimento feminista, as questões de gênero 

foram reavaliadas e foi possível vislumbrar outras construções e possibilidades, 

inclusive para a masculinidade sustentada pelo ideário da sociedade machista 

(BADINTER, 1982). É curioso que, coincidentemente ou não, na mesma época do 

Movimento Feminista (anos 60 do século XX), as concepções sobre aprendizagem 

de línguas estrangeiras também sofrem um grande impacto pedagógico com as 

contribuições da lingüística e da psicologia, mudando significativamente as 

concepções sobre aprendizagem e aquisição de línguas e a metodologia de ensino 

de LE. (GERMAIN, 1993; BESSE, 2005).  

O movimento feminista trouxe para a sociedade ocidental, ao denunciar as 

desigualdades sociais de gênero, a possibilidade de estar no mundo sem ser guiado 

por “visões sexistas”, sem se pensar que há papéis fixos para os homens e mulheres 

na sociedade. Ser homem ou ser mulher, do ponto de vista social, só tem significado 

se esse fato estiver relacionado a uma identidade de gênero (algo a construir), que 

não é única nem tampouco arbitrária. Assim, fica possível falar no feminino de um 

homem e no masculino de uma mulher, por exemplo.  

A possibilidade de se historicizar as questões de gênero através dos livros 

didáticos de FLE nos permite observar como essas masculinidade e feminilidades se 

constituíram. Devemos ter todo o cuidado para não reduzir as análises aos 

estereótipos12 e não falar de forma reducionista sobre as diferenças de gênero. 

Nesse sentido, é muito prudente partir da premissa que o gênero faz parte da 

constituição do sujeito e é mutável. Não podemos falar apenas em um modelo de 

                                                 
12 “Selon le dictionnaire Larousse, le terme vient d’une “planche à reproduire des imprimés”. Il évoque 
donc à la fois l´idée de reproduction, de circulation d´un même élément, et de présence d´un figement 
puisque c´est toujours le même contenu qui circule. (AUGER, p. 29, 2003).  
« Segundo o dicionário Larousse, o termo vem vem de uma « placa de reproduzir impressões »> Ele 
evoca portanto uma idéia de reprodução, de circulaçaõ de um mesmo elemento e da presença de 
algo fixo, posto que é sempre o mesmo elemento que circula » [Tradução Nossa] 
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devemos pensar, enquanto professores, que tipo de clientela temos diante de nós. 

Sabemos que o perfil do grupo de alunos com os quais vamos trabalhar é muito 

importante para  fundamentarmos a escolha do material didático. 

Ainda hoje, aprender uma língua estrangeira coloca o sujeito em situação de 

destaque dentro da sociedade, principalmente se essa língua for valorizada pelo 

meio no qual ele está inserido. Tal aprendizagem faz dele um cidadão mais capaz, 

mais culto, mais preparado para o mercado de trabalho. Ora, isto faz com que a 

classe dominante, em qualquer lugar do mundo, se interesse e invista na 

aprendizagem/aquisição de línguas estrangeiras. As editoras não são inocentes, 

elas bem sabem o que o mercado procura e assim seduzem o público. Nenhum 

editor pensa em investir sem ter certeza do retorno e, por mais que alguns 

metodólogos do ensino de línguas estrangeiras se interessem por confeccionar 

manuais mais ousados e dirigidos a outros públicos, eles não encontram um editor 

interessado em tal empreendimento.  

 

O autor de um livro didático não é um autor com o mesmo status de  um escritor de 
romances Ele é apenas um dos atores engajados na concepção e na fabricação de um 
instrumento pedagógico: o responsável pela editoração, o técnico da parte gráfica, o 
maqueteiro, a pessoa encarregada das pesquisas iconográficas são também parceiras 
que descobre o autor neófito, para sua grande surpresa, e elas impõem a lógica de suas 
profissões, muitas vezes sem levar em conta as intenções iniciais do autor. 11  
(ZARATE, p. 45, 2004)  

       [Tradução nossa] 

 

Alguém já viu algum método de língua estrangeira beneficiando a classe 

operária e os iletrados? Dificilmente  encontraremos algo desse gênero. Os métodos 

são criados para que, de uma certa forma, o aprendiz se veja dentro dele ou que, 

pelo menos, reconheça os discursos nele veiculados. Qual o atrativo de se mostrar, 

dentro de um manual do FLE, uma situação de compra e venda em um centro 

comercial de pessoas pobres da periferia? É muito mais glamouroso mostrar uma 

cena comercial nas Galerias Lafayete. Em outras palavras, o aluno estabelece com 

o livro alguma forma de relação seja de ordem afetiva seja de ordem intelectual: 

                                                 
11 Un auteur d´ un manuel scolaire  n´est pas auteur au même titre qu´un romancier. Il n´est que l´un des auteurs 
engagés dans la conception et la fabrication d´un outil d´enseigenment: responsable éditorial, concepteur 
graphique, maquettiste, personne chargée des recherches iconographiques sont autant partenaires que découvre 
l´auteur néophyte, souvent à sa grande surprise, et qui imposent la logique de leur profession, parfois aux dépens 
des intentions initiales de l´auteur. (ZARATE, p. 45, 2004)  
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3.3. Sobre as produções dos manuais 

 

O material didático é uma das fontes formadora de opiniões e nele 

encontramos uma visão ideológica, explícita ou não, mas exibindo, de uma certa 

forma, a que tipo de sociedade ele está atrelado. Por mais crítico que seja o 

professor, nem sempre os elementos de ordem social na utilização do método são 

percebidos de prontidão na hora de sua escolha. Ainda que o professor leve em 

consideração a unidade escolar onde trabalha e o perfil dos alunos, há uma 

tendência quase que “natural” de se privilegiar, no caso do ensino das línguas 

estrangeiras, os aspectos lingüísticos de aquisição da língua.  

Hoje encontramos no mundo da DLE (Didática de Línguas Estrangeiras) uma 

oferta muito grande de material didático para o ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. As editoras montaram um verdadeiro “arsenal” e contam com 

divulgadores dos manuais que, apesar de serem profissionais preparados para falar 

a respeito das novas técnicas e abordagens sobre o material apresentado, no fundo 

querem atingir suas cotas de venda.  

O mercado conta com uma oferta de material maior que a procura e os 

métodos “morrem” muito antes de serem testados (no sentido mais amplo que 

poderia ter esta palavra). A cada dois anos, em média, as instituições procuram 

novos métodos, novos materiais didáticos. Pensamos que não deve ser muito 

diferente com relação às outras disciplinas.  

No Brasil, muitos professores – sobretudo aqueles que exercem com um 

pouco mais de liberdade o magistério – resistem à adoção de métodos por motivos 

diversos: questões político-mercadológicas, falta de uma progressão que atenda 

seus ideais pedagógicos, preço, etc. Nem sempre a confecção de material didático 

próprio se dá de forma efetiva. O que se percebe, na maior parte das vezes, são 

compilações de vários métodos. Isso torna a sua produção muito precária, pois não 

passam de colagens que nem sempre apresentam uma progressão sistematizada.  

Se por um lado os professores  e coordenadores de cursos são muitas vezes 

os responsáveis pela adoção de  determinado material didático, por outro lado, os 

alunos representam a grande clientela norteadora de tais escolhas. Os professores 

não podem deixar de levar em conta os anseios e expectativas deles. Sendo assim 
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Na pesquisa em questão vamos nos ater unicamente ao livro que compõe o 

método analisado (o manual) e selecionaremos o que melhor expressa toda a sua 

concepção metodológica: o livro número 1. O primeiro volume de um método do FLE 

acaba sendo a matriz estruturadora dos livros seqüenciais. É possível encontrar no 

volume I os elementos centrais de todo o método: o tipo de abordagem que será 

dada ao ensino/aprendizagem da língua alvo e os aspectos ideológicos que nele 

estão imbuídos. Ao analisarmos o primeiro livro, mais precisamente o livro do aluno, 

possivelmente encontraremos material de análise considerável para a pesquisa. 

Lembrando que o livro do aluno é o “carro-chefe” de um método, pois as gravações, 

vídeos, caderno de exercícios e mesmo o guia pedagógico do professor acabam 

sendo considerados material de suporte ou material de apoio.  

Como qualquer outro livro didático, o livro ou manual de um método também é 

estruturado por capítulos e, em cada um destes vislumbra-se toda a estruturação do 

livro. Geralmente, nos livros didáticos de língua estrangeira, as primeiras páginas de 

um capítulo anunciam e sintetizam o que se vai aprender na lição. Por exemplo, na 

unidade 1 serão ensinados os cumprimentos e as saudações. Os primeiros diálogos, 

textos e imagens, remetem a isso. Em seguida é mostrada a abordagem que se dá à 

aquisição das estruturas necessárias para a elaboração dos enunciados almejados 

na unidade ou lição, mostrando-se também o léxico necessário para tal aquisição. 

Os  manuais do FLE, em geral, tem uma estruturação que é respeitada ao longo dos 

capítulos. A progressão dos conteúdos é feita, na maior parte das vezes, de forma 

espiral; os conteúdos mais antigos são reaproveitados na aprendizagem dos mais 

novos e os mais novos são fonte de aprofundamento dos conteúdos mais antigos. 

Assim, um enunciado mais simples mostrado anteriormente pode ganhar nova forma 

e se tornar mais complexo à medida que se vai adquirindo a LE.  
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dentro do ensino do FLE. Para tanto, pretendemos verificar e analisar historicamente 

as questões sexistas, voltadas para o sexo biológico (homem/mulher), para melhor 

entender o percurso das políticas de gênero. Ou seja, como as masculinidades e as 

feminilidades foram apresentadas no transcorrer do tempo dentro dos métodos do 

FLE. Na opinião dos maiores analistas de gênero, historicizar é a melhor forma de se 

falar do assunto, posto que gênero é o produto ou o uso que se faz, em tempo 

específico e em lugar determinado, das diferenças de sexo.  

 

3.2. Primeiras reflexões sobre os manuais de LE 

 

Na história dos livros didáticos destinados às línguas estrangeiras há algo 

bastante curioso. Quando surgiram os métodos Áudio-oral e Áudio-Visual, dos quais 

falamos no capítulo anterior, surgiu com eles uma nova modalidade de material de 

língua estrangeira. Os livros didáticos passam ser acompanhados de material para a 

composição de um método (BESSE, 2005). Em VIF, por exemplo, temos o material 

pedagógico composto por livro do mestre, livro do aluno, gravações (em rolos), 

diapositivos e fichas pedagógicas. Diferentemente, na maior parte dos livros 

didáticos de outras disciplinas, principalmente os editados no Brasil até então, havia 

no máximo um livro do aluno e um livro do professor com algumas considerações 

sobre o uso do livro do aluno e as respostas dos exercícios.  

Os livros de língua francesa, principalmente os editados na França, encerram 

as metodologias a que estão atrelados. Nesse sentido, não se fala mais em um livro 

didático, mas em um método. Um grande número de professores de língua 

estrangeira no Brasil – exceto os professores de inglês, que por conta da 

popularidade dessa língua, encontram grande parte de seu material editado no 

Brasil e sob formato citado – ao ser indagado sobre o material didático utilizado em 

sua instituição, recebe a pergunta: “qual o método que você está utilizando em sua 

escola?”. Cabe ressaltar também que o termo método é causador de polêmica. Ora 

é empregado no sentido de metodologia empregada, ora como o conjunto de 

técnicas que compõe uma determinada metodologia, mas neste caso acaba sendo 

sinônimo de material didático.  
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mesma forma, as nossas primeiras universidades paulistas foram frutos da missão 

francesa que aqui veio para formar os grandes professores. Ao lado das línguas 

clássicas como o latim e o grego, o idioma francês foi de vital importância para 

formação dos primeiros grandes intelectuais brasileiros. (KUNDMAN, 1994).  

Para que os projetos pedagógicos pudessem ser bem sucedidos, o livro 

didático teve um papel relevante na constituição da educação brasileira. Ele  foi e é 

ainda o objeto que melhor revela as linhas metodológicas adotadas por uma 

instituição escolar, pois nele está embutida toda a técnica que se deve adotar na sua 

utilização. É um objeto que forma opiniões e revela o ideário de sociedade na qual 

nos encontramos.  

Destarte, a investigação especializada através da pesquisa acadêmica sobre 

os livros didáticos pode apontar para novos questionamentos, sejam eles de ordem 

metodológica ou político-social.  

A avaliação de um livro deve ser, com toda certeza, feita em dois tempos: 

antes e depois de seu uso. Verifica-se primeiramente se ele atende os objetivos do 

curso e, em seguida, após o seu uso, faz-se a análise, apontando não somente as 

falhas, mas também novas perspectivas de ensino-aprendizagem .  

A responsabilidade da avaliação dos livros didáticos, bem como de qualquer 

material didático, é de ordem institucional. O professor ou o grupo de professores  e 

alunos envolvidos na questão são os atores principais dessa tarefa.  

Durante a pesquisa de escolha do novo manual, os professores levantam os 

pontos que acham fundamentais na escolha do futuro método: o conteúdo, o preço, 

a diagramação, a apresentação das unidades, as figuras e imagens, a tipologia de 

textos apresentados, a apresentação da gramática e, finalmente, os aspectos 

ideológicos e culturais inseridos. Após a escolha, o manual passa a ser considerado 

o objeto que melhor expressa a linha pedagógica do curso e, conseqüentemente, do 

professor e da escola.  

No caso da pesquisa acadêmica sobre o livro didático, ela pode ser mais 

pontual, investigar um aspecto mais detalhadamente, dependendo do propósito da 

investigação. 

Na pesquisa em questão, o objetivo é verificar dentro dos livros didáticos a 

apresentação das diferenças de gênero e avaliar as possíveis conseqüências disso 
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O poder do professor na sala de aula, considerando-se que dele dependia a 
escolha do livro a ser lido pelos alunos e as formas como seria utilizado, 
obrigou os autores a travarem um diálogo com seu interlocutor mais 
autorizado por intermédio de “introduções”, “prefácios” (prefação), 
“advertências” que, invariavelmente iniciavam o livro didático. Tais discursos 
introdutórios, ao lado do próprio “conteúdo explicito” dos capítulos do livro 
escolar, indicaram diferentes concepções dos autores sobre o conhecimento 
escolar e sobre as metodologias a serem utilizadas no processo de 
aprendizagem. (BITTENCOURT, 1993, p. 267). 

 

Esse mesmo material carrega no seu bojo todo o ideário de educação que se 

quer passar para os alunos. Desde a época do Império no Brasil, pela falta de 

professores especializados e pelas condições de trabalho nas quais eles se 

encontravam, o livro didático (que sem dúvida nenhuma é a maior expressão 

significativa do material didático) teve um papel relevante na história da educação 

brasileira: “O professor, formado em sua grande maioria, na prática, sem Escolas 

Normais, deveria necessariamente contar com o livro didático para dominar os 

conteúdos explícitos a serem transmitidos”. (BITTENCOURT, 1993, p. 260). 

Essa realidade não mudou muito. Nos dias de hoje, são de conhecimento 

público a má formação do professor brasileiro e o quanto o livro didático baliza as 

práticas pedagógicas.  

No caso do FLE, o professor é muitas vezes orientado pelos guias 

pedagógicos dos manuais. Não são todos que têm a oportunidade de fazer sua 

formação, mesmo que complementar, em um país francófono. Sendo assim, o livro 

didático supre as lacunas lingüísticas e culturais dessa formação. 

Isso não difere no caso de outras disciplinas de língua estrangeira, elas  

sempre tiveram um papel muito importante na história da educação no Brasil. Em 

decorrência da colonização, guardamos toda a herança histórica da falta de 

independência cultural. Soma-se a isso o fato de falarmos uma língua que até nos 

dias de hoje é pouco prestigiada no mundo dos negócios. Em decorrência disso, nós 

brasileiros nos vemos obrigados a recorrer à aprendizagem de outras línguas mais 

valorizadas política e culturalmente. 

O Brasil ficou dependente, durante muito tempo, das produções pedagógicas 

estrangeiras, sobretudo das produzidas na França. O aparecimento do livro didático 

produzido no Brasil foi tardio. Dependíamos tanto da França que nossos primeiros 

livros didáticos foram impressos em editoras francesas (BITTENCOURT, 1993). Da 
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Como nos relata Louro (1997, pp. 15, 16)  a década de 60 do século passado foi 

marcada por manifestações contra as desigualdades sociais: 

 

Já se tornou comum referir-se ao ano de 1968 como um marco da rebeldia e 
de contestação. A referência é útil para assinalar, de uma forma muito 
concreta, a manifestação coletiva da insatisfação e do protesto que já vinham 
sendo gestados, há algum tempo. França, Estados Unidos , Inglaterra, 
Alemanha são locais especialmente notáveis para observarmos intelectuais, 
estudantes, negros, mulheres, jovens, enfim, diferentes grupos que, de 
muitos modos, expressam sua inconformidade e desencanto em relação aos  
tradicionais arranjos sociais e políticos [...] 

 

A escola também teve de se adaptar diante dos postulados feitos por setores 

da sociedade que não concordavam com as políticas de exclusão. Não se podia 

mais aceitar, por exemplo, a manutenção das teorias sexistas, que colocavam 

meninos e meninas em escolas e em classes separadas (PERROT, 2004). Nos 

EUA, o movimento negro denunciava o pouco acesso que a população negra tinha 

aos bancos escolares. A escola não podia simplesmente ser formadora de uma elite 

branca, masculina e rica (DURU-BELLAT,1990). Não pensemos que essas 

mudanças foram rápidas; tudo ocorreu paulatinamente, no decorrer do tempo. Para 

a criação desse novo espaço escolar com aprendizes de diferentes raças, gêneros e 

classes sociais foi necessário repensar as políticas educacionais. Como bem 

ressalta Charlot (2000), não se cria uma escola diferente, atendendo os anseios de 

uma sociedade, se não se mudam a estrutura e as políticas educacionais. 

Muitos pesquisadores apontam que, além da formação do professor, um fator 

que contribuiu e muito para tais reformulações no espaço escolar foi a atenção dada 

ao material didático – mais especificamente ao livro didático. Este era e é um 

instrumento de base, tanto para o professor quanto para o aluno que dele faz uso. 

Muito mais importantes ainda são os métodos (técnicas) que sustentam a 

metodologia sugerida pelo livro didático. 

O livro didático não é apenas um instrumento de formação do aprendiz. Em 

alguns momentos, ele é um elemento expressivo na formação do professor e supre 

as deformações dessa formação:  
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Capítulo 3. As Masculinidades e Feminilidades dentr o dos manuais 

do FLE 

 

O conceito de gênero procura explicar as relações entre mulheres e 
homens. Ele surgiu após muitos anos de luta feminista e de formulação de 
várias tentativas de explicação teóricas sobre a opressão das mulheres. 
(FARIA & NOBRE, p. 40, 2003). 

 

O objetivo central deste capítulo é verificar como as diferenças sexuais foram 

mostradas e trabalhadas nos manuais de língua francesa dentro do domínio do FLE 

– desde as visões sexista até as relações de gênero. Quanto ao período, foi 

escolhido aquele que melhor expressasse as mudanças do mundo moderno no que 

diz respeito às questões de sexo e gênero (entre 1960 e 2000) . Para seleção dos 

manuais, escolhemos os que, além de serem indicados pelos historiadores do FLE 

como métodos marcantes, tinham também sido utilizados pelo pesquisador.  

 

3.1. Sociedade, escola e o livro didático 

 

Sabemos que a história do feminismo, tão responsável por uma nova 

reformulação da sociedade ocidental, ganhou força a partir dos meados dos anos 

60. Isso não quer dizer que antes desse período, na história ocidental, a mulher 

tenha se resignado com seu papel na sociedade (NOBRE & FARIA, 2003; 

ROSEMBERG, 1998; SCOTT, 1999; NICHOLSON, 2000; MOITA LOPES, 2003). O 

movimento feminista foi muito expressivo, primeiramente nos EUA, Inglaterra e 

França, reformulando ideais em busca de uma sociedade mais justa, menos sexista. 

Na mesma época surgiram várias manifestações sociais: o movimento hippie, o 

movimento gay, o movimento Black Power dos negros norte-americanos, os 

movimentos estudantis.  

A indignação de mulheres, negros, gays, pobres e estudantes chamou a 

atenção da sociedade como um todo para o desequilíbrio social provocado por 

políticas que privilegiavam apenas alguns grupos. Ser homem, heterossexual e de 

classe média colocava o sujeito em situação de destaque e poder diante dos outros. 
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aspectos formais de uma metodologia é fundamental que a pesquisa sobre ela 

esteja bem situada no tempo e no espaço. Isso evita a sensação de que se trata do 

olhar de uma outra área do conhecimento dentro da história da DLE (por exemplo, 

um olhar das ciências sociais dentro de uma corrente metodológica do FLE). O 

desafio se faz e nem sempre é possível encará-lo. 

Não existe linguagem desarraigada do social, ela é produto dele e gera outros 

elementos para sua construção. Ensinar língua estrangeira com a ingenuidade da 

neutralidade ideológica pode ser muito perigoso. Todo sujeito histórico está 

implicado com o social de alguma forma.  

 

Se as identidades sociais são constitutivas do processo de uso da 
linguagem, isto é, se o modo como construímos as identidades das pessoas 
é central na definição de como nos engajamos e engajamos outros no 
discurso e construímos significados, como argumentado aqui, a 
conscientização da natureza socioconstrucionista do discurso e da 
identidade social é um ponto relevante em qualquer processo de 
ensinar/aprender línguas. Os professores de línguas precisam considerar a 
linguagem como um fenômeno essencialmente social se suas aulas devem 
ter qualquer relação com o modo como usamos a linguagem na sociedade, 
e isso inclui consciência como, através do uso da linguagem, construímos 
nossas várias identidades sociais no discurso e de como essas afetam os 
significados que construímos da sociedade. (MOITA-LOPES, 2002, p. 54-
55). 
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dominante. Uma instituição pode escolher um determinado método, por exemplo, 

porque realmente atende o público nos quesitos classe social, raça, gênero e idade. 

No entanto, nossa intenção aqui é bem diferente, pensando que há políticas 

geradoras de exclusão social e que as relações de gênero, raça, classe social e 

geração são, na verdade, relações de poder dentro de uma sociedade e fomentam 

políticas de injustiça social. Cabe à pedagogia uma reformulação de valores 

impostos pela política e pela cultura, proporciando um ensino mais crítico e 

democrático aos seus aprendizes, na tentativa de desconstruir os discursos que 

sustentam as políticas de desigualdades sociais. 

 

Considerando a relevância da escola na vida dos indivíduos, ainda que, por 
nenhuma razão, pelo menos em termos da quantidade de tempo que 
passam/passaram na escola, pode-se argumentar que as práticas discursivas 
nesse contexto desempenham um papel importante no desenvolvimento de 
sua conscientização sobre suas identidades e a dos outros. Além disso, 
tendo-se em mente o fato de que as escolas são, em última análise, 
instituições socialmente justificáveis como espaços de construção de 
conhecimento/aprendizagem, pode-se argumentar que os significados 
gerados na sala de aula têm mais crédito social do que em outros contextos, 
principalmente devido ao papel de autoridade que os professores 
desempenham na construção do significado. (MOITA-LOPES, 2002, p. 38). 

 

Como Moita-Lopes nos alerta, a escola é um local possibilitador de mudança 

de comportamentos dos indivíduos frente a um discurso instituído. Cabe ao 

professor saber fazê-lo. Para tanto ele deve avaliar o seu trabalho pedagógico como 

um todo.  

Ao fazer análises precipitadas e incompletas sobre as metodologias podemos 

incorrer no erro de ter uma visão incompleta dos fatos e fatores que compõem uma 

determinada corrente pedagógica na história das DLE. Não é fácil analisar e 

associar os aspectos formais, digamos, epistemológicos que norteiam uma 

metodologia, juntamente com as técnicas e métodos por ela propostos, aos aspectos 

de ordem social. Em outras palavras, muitas vezes não conseguimos ver uma 

relação direta entre o uso de uma determinada técnica, em um determinado período 

histórico do ensino de línguas estrangeiras, e a política de gênero mostrada dentro 

do manual. Contudo, se falarmos apenas das políticas de gênero, perdemos a 

credibilidade da análise, pois ela não está levando em conta os pressupostos 

teóricos que compuseram o manual em questão. Sendo assim, para entender os 
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maneiras de utilizar um mesmo manual, seja qual for a precisão de suas 

instruções.10 (BESSE, 2005, p. 15). 

               [Tradução nossa] 

 

 

Muitos professores acabam transformando as diretrizes e, portanto, as 

técnicas propostas dentro dos manuais pedagógicos para uma adaptação mais 

realista e mais condizente com a realidade escolar ao seu redor. Até mesmo porque 

nem todo aluno é igual e aprende da mesma forma. Como se recusar a ensinar 

gramática pelo método tradicional a um aluno que tem, em suas representações de 

aula de língua, este tipo de ensino? O professor pode, sim, mostrar novas formas de 

aquisição de língua, mas não pode ignorar os anseios e desejos de seus alunos. 

Em todas as correntes de metodologia de ensino de línguas estrangeiras 

percebemos que as questões de caráter mais político-ideológico, produtos da 

cultura, não são analisadas e levadas em conta como algo que faça alguma 

diferença no processo de ensino/aprendizagem de uma LE. Queremos dizer com 

isso que, mesmo que a partir da Metodologia SGAV, quando os aspectos culturais 

começam a ser mais respeitados e abordados dentro dos manuais, assim mesmo 

acabam tendo um valor ilustrativo da cultura da língua alvo.  

Na verdade, há que se pensar pormenorizadamente sobre a aprendizagem 

e/ou aquisição da LE no que tange aos aspectos formais desse processo 

pedagógico. Algumas questões, também importantes para a formação do aprendiz, 

acabam ficando em segundo plano. Fatores como mercado, público-alvo, culturas 

interessadas na língua em questão, nacionalidades, raça e gênero são decisivos na 

elaboração dos manuais na tentativa de obtenção do sucesso comercial. Nós, 

professores, devemos estar mais atentos às possíveis escolhas de material didático. 

Aliás, uma consciência maior de tudo isso pode até mesmo estar a serviço da regra 

                                                 
10 Mais un manuel ou un ensemble pédagogique n´est qu´un outil mis à la disposition de 

l´enseignant et des enseignés pour les aider, dans le contexte qui est le leur, à (faire) acquérir la 

langue étrangère. D´évidence, ce n´est pas le manuel qui enseigne, et encore moins lui qui appprend. 

C´est à dire que son efficacité relative, comme pour tout outil, dépend autant de la manière dont on 

utilise que de ses qualités propres. Et il y a toujours plusieurs manières d´utiliser un même manuel, 

quelle que soit la précision des consignes. (BESSE, 2005, p. 15). 
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diminuído pelo enorme acesso aos métodos e pela forte divulgação feita pelas 

editoras.  

Hoje os métodos morrem cedo. As escolas levam no máximo quatro anos 

para considerá-los ultrapassados e dentro dos setores de divulgação das editoras há 

vários consultores que, em seus workshops, apresentam breve e superficialmente as 

novas concepções lingüísticas adotadas. Isso não quer dizer que os professores de 

LE sejam mais atualizados que os de gerações anteriores. Na verdade alguns, por 

fazerem cursos de reciclagem ou pós–gradução, adotam os métodos com maior 

consciência de seus pressupostos teóricos e técnicos. Outros vão se adaptando, na 

medida do possível, ao que é apresentado dentro dos guias pedagógicos, manuais 

que servem como um meio de orientação pedagógica. Há uma lacuna entre o que 

se faz realmente em sala de aula e o que está proposto nos guias pedagógicos. Na 

maior parte das vezes a eficácia do método está muito mais associada à afinidade 

do grupo e do professor com sua aplicação do que com as técnicas propostas, pelo 

menos no Brasil. Poucos são realmente os professores que têm consciência do que 

seja um exercício estrutural, a diferença entre uma dramatização e um “jeu de rôle”, 

entre o ensino de gramática pela indução ou pela dedução e o que seja 

interculturalidade no ensino de línguas. Não queremos com isso desmerecer o valor 

de suas aulas e tampouco menosprezar a figura do professor que, certamente, não 

teve a oportunidade de se atualizar. Muitos obtêm sucessos apesar de tudo o que já 

foi dito. Mesmo porque na prática a maior parte deles acaba ensinando de acordo 

com suas crenças. Se o professor é suficientemente sedutor e bom naquilo que está 

fazendo, o aprendiz acaba sendo trazido para sua metodologia. Além do mais, 

acreditamos que muitos adotam uma pedagogia eclética, aproveitando o que 

consideram que há de melhor em cada metodologia. 

 

Mas um manual ou um conjunto pedagógico é apenas uma ferramenta a 

disposição do professor e dos aprendizes para ajudá-los, dentro do contexto 

deles, a adquirir a língua estrangeira. Claro que não é o manual que ensina e 

muito menos ainda que faz aprender. Isto significa que sua eficácia é relativa, 

como ocorre com qualquer outra ferramenta, depende tanto da maneira como 

ele é utilizado quanto de suas qualidades próprias. E há sempre várias 
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Simulação Global de Francis Yaiche pode ser um exemplo de tarefa que leva o 

aluno à aprendizagem e à aquisição de uma LE.9 

Esta nova abordagem, como o nome insinua, preconiza o ensino de línguas 

por tarefas. O aprendiz, ao contrário da abordagem comunicativa, não apenas 

realiza atos de fala.  

As tarefas são propostas dentro de um projeto global. Para os metodólogos 

dessa nova corrente, que aos poucos vem ganhando espaço e respeitabilidade junto 

aos professores de LE, a língua é produto social. Sendo assim, os aprendizes são 

os “atores sociais” dentro de um processo de aprendizagem de LE. As tarefas são 

produzidas individualmente ou em grupo, mas é importante salientar que os atos de 

fala são legitimados somente quando adquirem o status de uso. Não basta falar, o 

sujeito tem que saber como falar e em qual contexto. 

 

A comunicação é parte integrante das tarefas, envolvendo-se os 
participantes na interacção, na produção, na recepção ou na mediação, ou 
combinando duas ou mais destas actividades, p. ex: a interação com um 
funcionário de um serviço público e o preenchimento de um formulário; a 
leitura de um relatório e a discussão com os colegas para chegar a uma 
decisão sobre um projecto; o respeito pelas instruções escritas se está a 
montar alguma coisa e, no caso de um observador/ajudante estar presente, 
pedido de ajuda ou descrição/elaboração de comentários sobre o processo; 
a preparação (por escrito) e apresentação de uma conferência; a 
interpretação informal para um visitante, etc. 
Tarefas do mesmo tipo constituem a unidade central de numerosos 
programas, manuais escolares, experiências de aprendizagem na sala de 
aula e testes, ainda que a sua forma possa ser diferente quando se trata de 
aprender ou testar. 
Estas tarefas “alvo” ou de “repetição”, ou “próximas da vida real”, são 
escolhidas em função das necessidades do  fora da sala de aula quer se 
trate dos domínios privado ou público quer de necessidades mais 
específicas dos domínios profissional ou educativo. (Quadro Europeu de 
referência para o ensino de Línguas, 2001. p. 217). 

 

Um aspecto importante dentro da história da didática de línguas estrangeiras 

é que, pelo menos no Brasil, reflexões e novas técnicas concebidas em um 

determinado período histórico por metodólogos e intelectuais das ciências da língua 

não são aplicadas de prontidão. Há um hiato, demora um pouco para que seus 

pressupostos teóricos sejam colocados em prática. Nos últimos 25 anos isso tem 

                                                 
9 Na Simulação Global o aprendiz é convidado a construir juntamente com seu grupo um lugar-tema e 
criar identidades-fictícias que nele povoaram, pode ser um vilarejo, um imóvel, um circo, etc. Este 
método de aprendizagem foi concebido pelo grupo do Belc, mas foi Francis Yaiche que melhor 
estruturou as técnicas para a elaboração da tarefa. (BAPTISTA DA SILVA, 2003). 
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que pode ser um diálogo de falantes-nativos gravados em situações reais, deixa o 

aluno mais próximo da realidade da língua alvo. 

O exercício, ao contrário da Metodologia SGAV, não é de repetição, mas de 

reutilização da situação apresentada. Na medida em que o aprendiz vai ficando mais 

confiante na atividade, esta fica cada vez menos controlada pelo professor e, 

sempre que possível, o professor convida o aluno a utilizar a língua em situações 

variadas. 

O erro é visto como algo natural no processo de aprendizagem. O aluno não é 

convidado a elaborar enunciados como os nativos fazem, pelo contrário, ele deve, 

na medida do possível, se fazer entender em situações adversas. O que importa é a 

comunicação, por conseguinte o erro é considerado provisório e o aperfeiçoamento 

dos enunciados se dá com o uso da língua, gradativamente. O professor não é um 

ator que provoca angústia em seu aluno, pelo contrário, o liberta de seus medos, de 

suas inseguranças. O erro só é corrigido quando a compreensão do ato de fala fica 

comprometida. (GERMAIN, 1993). 

Quanto ao ensino da gramática não há um consenso. No início, os métodos 

da Abordagem Comunicativa apresentavam uma rejeição à aprendizagem analítica, 

com muita ausência de exercícios gramaticais. Com o tempo, essa postura foi 

mudando e estudar gramática passou a representar, para muitos autores, um passo 

para elaboração dos atos de fala. Vale a pena salientar que na maioria dos métodos 

ela aparece pelo processo de indução.  

Se os anos 80 foram marcados pela abordagem comunicativa, nos anos 90 

uma nova concepção de ensino/aprendizagem de língua aparece e vai conquistando 

lentamente seu lugar na Didática de Ensino de Línguas Estrangeiras: a chamada 

Abordagem Accional.8  

Christian Puren é precursor da Abordagem Accional. Ele pensa que em 

muitos momentos da história do FLE a aprendizagem por tarefas apareceu em 

outras metodologias, mas não com a ênfase necessária para fazer da ação 

lingüística algo que representasse uma nova postura na aquisição da LE. A 

                                                 
8 Há poucos textos traduzidos para o português sobre a Abordagem Accional – Approche Accionelle – 
em francês. Muitos preferem nomear a nova corrente como a Aprendizagem de Língua por Tarefas. 
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A partir dos anos 80, observamos em alguns manuais que as diferenças são 

apresentadas com mais vigor e, em outros, menos. Mas, como dissemos 

anteriormente, os editores levam em conta o mercado comercial, o que limita muito a 

variação cultural e social. Os manuais, em sua maioria produzidos na França, 

raramente mostram elementos da francofonia africana e asiática. Privilegiam as 

culturas européias e, mais precisamente, a cultura francesa.  

O professor da Abordagem Comunicativa é um co-comunicador, um facilitador 

do processo de aquisição de LE. Seu papel é organizar, analisar as atividades 

produzidas na sala de aula. Ele mais orienta que “ensina”, ele deve ser um professor 

que desenvolva em seu aluno a autoconfiança. Enquanto isso, o aluno não pode ter 

medo de falar, deve estar seguro de seus enunciados e saber lançá-los em 

situações diversas. (GERMAIN, 1993). 

Como dissemos anteriormente, a abordagem comunicativa não propõe uma 

única metodologia guiadora de seus pressupostos teóricos. Ela oferece tanto aos 

criadores de métodos quanto aos seus aplicadores, os professores, uma gama de 

possibilidades bem maior que as didáticas do ensino de LE anteriores.7 Com isso, 

um número grande de técnicas são aplicáveis ao seu uso. Se a técnica leva o sujeito 

a uma situação de comunicação em que há intencionalidade comunicativa, isso 

basta para que o método aplicado se enquadre em tal abordagem. As técnicas são 

sempre interacionistas, posto que a comunicação é o objetivo maior.  

Com a chegada da Abordagem Comunicativa, foi também colocada em 

cheque a validade dos documentos apresentados nos manuais. O professor procura, 

na medida do possível, mostrar um número maior de documentos autênticos. 

Entende-se por documento autêntico aquele documento que não tem por objetivo a 

pedagogia em si, pode ser um artigo de jornal, um cardápio de restaurante, uma 

bula de remédio, etc. O professor deve selecioná-los de acordo com os atos de fala 

que pretende desenvolver no exato momento. Além disso, o documento autêntico, 

                                                 
7 “A partir da década de 80 uma nova visão aparece. Prefere-se falar em abordagens em vez de 
métodos, já que aquelas situam-se em um nível mais conceptual, que permite maior flexibilidade nas 
suas realizações. Em vez de acatar imposições feitas por diferentes métodos, pensa-se mais em 
termos de uma variedade de opções pedagógicas derivadas de concepções teóricas específicas da 
linguagem e da aprendizagem de línguas, além de se considerar sempre as práticas didáticas 
derivadas do conhecimento acumulado em relação ao ensino e aprendizagem de Língua 
Estrangeira”. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: língua estrangeira . Brasília: MEC/SEF, 1998. p. 76). 
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do trabalho pedagógico e, em contrapartida, o aprendiz passa a ser o centro das 

atenções dentro do processo de aquisição da LE. Busca-se a interação social e a 

língua é o instrumento de excelência dentro desta perspectiva. (BÉRARD, 1991; 

GERMAIN, 1993). 

A Abordagem Comunicativa é uma concepção de ensino de LE baseada não 

em regras rígidas e técnicas bem definidas, mas em uma orientação na concepção 

do que seria importante do ponto de vista metodológico na aquisição de LE. Para os 

criadores dessa abordagem, o importante é pensar no sistema lingüístico como algo 

que o aprendiz vai criando internamente e não algo que vem do mundo externo, 

como pensavam os teóricos da Metodologia Áudio-oral. Destarte, o aprendiz passa a 

ser um sujeito ativo no processo de aprendizagem, ele deve criar enunciados que 

levem em conta não apenas a intenção comunicativa – o que se quer dizer (solicitar, 

recusar, comprar) – ele deve também pensar na situação comunicativa em questão 

– o contexto onde se encontra, com quem está falando, a faixa etária de seu 

interlocutor, seu status social, etc.  

O fato de se levar em consideração as situações diversas em que um mesmo 

enunciado pode ser pronunciado abre a possibilidade para discutirmos a 

intencionalidade, a prosódia, a funcionalidade de um ato comunicativo. 

Cumprimentar não passa a ser mais um simples ato de dizer frases de cumprimento 

levando em conta apenas a variabilidade do tempo (manhã, tarde ou noite) e o 

enquadramento social (formal e informal), regra dominante nas metodologias 

anteriores. Com a chegada da abordagem comunicativa, os manuais apresentam 

sempre as situações diante de uma forte carga cultural e civilizacional. (BÉRARD, 

1991; MOIRAND, 1981). 

O aprendiz da abordagem comunicativa é mais consciente dos processos 

culturais, mas isso não quer dizer que por discutir e aprender alguns elementos 

básicos da cultura estrangeira ele esteja isento de possíveis choques culturais. 

Destarte, observamos que os manuais dessa nova abordagem trazem uma gama 

maior de adversidades, mostrando um número maior de pessoas diferentes, com 

idades diferentes, mostrando que não há uma homogeneidade nas sociedades 

francófonas, pelo menos do ponto de vista humano, como até então divulgava a  

maior parte dos manuais produzidos dentro da Metodologia SGAV.  



 27

Chomsky fala de uma capacidade inata de todo indivíduo para adquirir a linguagem 

a partir do momento em que for exposto a ela. Ele acrescenta que existe um 

dispositivo cerebral capaz de gerenciar e armazenar toda língua adquirida, a famosa 

“gramática universal”. Acrescenta ele também que, uma vez utilizada essa 

capacidade, qualquer outro sistema lingüístico diferente se apresentará como um 

ruído diante do anterior. Isso quer dizer que a gramática universal é soberana na 

aquisição da língua materna. Para as línguas posteriores ela sempre se apresentará 

como um terrítório já povoado que somente poderá ser adentrado com autorização 

dos actantes que ali povoam. Aprender uma língua estrangeira sempre será algo a 

mais, não será possível utilizar a Gramática Universal como da primeira vez na 

aquisição da língua materna. (BÉRARD, 1991; MOIRAND, 1981). 

Chomsky pouco leva em conta os aspectos sociais da linguagem em sua 

teoria, razão pela qual foi muito criticado por Hymes em 1972. A linguagem para ele 

não está a serviço da comunicação, o que o distancia dos princípios da Abordagem 

Comunicativa. (GERMAIN, 1993). 

Na verdade, foi com as terias dos filósofos da linguagem, Austin e Searle, no 

início dos anos 70, que nasceram as primeiras teorias da abordagem comunicativa. 

Esses autores viam a linguagem a serviço da comunicação e, mais do que isso, de 

uma comunicação ordinária, cheia de intenções, as quais eles nomearam funções 

linguageiras (pedir uma informação, dar ordens, aceitar e recusar um pedido, etc.). 

(MOIRAND, 1981; GERMAIN, 1993).  

Na verdade, essa nova concepção de linguagem permitiu a criação de linhas 

pedagógicas de ensino de LE que atendiam as políticas e demandas do Mercado 

Comum Europeu. Isso permitiu que, em 1972, o Conselho da Europa lançasse no 

mercado o famoso manual Threshold Level English para o ensino da língua inglesa 

dentro do contexto europeu. Este foi fonte de inspiração para o Niveau–Seuil, versão 

francesa para o ensino do FLE, em 1976. Nesses documentos, a língua está a 

serviço da comunicação e sua aquisição se dá por atos de fala (concepção francesa) 

ou por funções linguageiras (concepção anglo-americana). As quatro habilidades 

(expressão oral, compreensão oral, expressão escrita e compreensão escrita) são 

desenvolvidas independentemente. O que se espera com isso é que tudo vai 

depender dos interesses e desejos do grupo ou do aprendiz em questão. Dentro 

dessa perspectiva, o professor torna-se um facilitador do trabalho e não um condutor 
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impor culturalmente no mundo, por outro, a França, como maior representante 

político do bloco francófono, cria políticas de resistência a esse domínio. Nesse 

sentido, a Metodologia SGAV é um instrumento político de resistência.  

O que era, primeiramente, uma preocupação da França passa a ser 

rapidamente a preocupação de muitos europeus. Afinal de contas, os países mais 

ricos até então perdiam mercado na concorrência com a economia norte-americana. 

O Mercado Comum Europeu – fortalecido nos anos 80/90 do século passado com a 

quebra de fronteiras políticas e a proposta de unidade monetária – tinha e tem por 

objetivo reconquistar o poder econômico e político da Europa. Isso exigiu dos 

pensadores e criadores de teorias de DLE (Didática do Ensino de Línguas 

Estrangeiras) pensar em uma metodologia que fosse mais eficiente nessa 

perspectiva de mundo globalizado. Não bastava aprender uma LE, era necessário 

se expressar nela livremente. A comunicação deveria ser rápida e eficaz, ou seja, 

com a ruptura dos limites políticos e geográficos, o europeu passa a circular mais 

dentro do território delimitado pelo Mercado Comum Europeu, necessitando, em 

breve tempo, de aprender a língua do novo território para viver e trabalhar, sem 

muito tempo para adaptações longas, como ocorria anteriormente. Isso queria dizer, 

por exemplo, que um alemão que partisse para a França em busca de trabalho, 

mesmo que temporariamente, deveria, após um breve tempo de curso do FLE, saber 

se comunicar com cidadãos franceses de camadas sociais diversas e em situações 

variadas – os purismos lingüísticos e a busca pela perfeição dos enunciados 

elaborados não faziam mais sentido. O importante era se fazer entender e entender 

o outro (o nativo). Conseguir preservar sua cultura materna diante da cultura do 

estrangeiro, mas ao mesmo tempo tentar se expatriar para poder se comunicar. Não 

podemos negar a grande colaboração da Metodologia SGAV para essa nova fase. 

Todos os esforços de se ensinar um francês fundamental, de se privilegiar a 

comunicação oral culminaram na nova proposta de ensino de LE, a Abordagem 

Comunicativa. (GERMAIN, 1993; BÉRARD, 1991). 

Nos meados dos anos 60 surge com muito força no meio lingüístico a 

Gramática Gerativo-transformacional de Chomsky, encerrando o capítulo da 

concepção de linguagem como produto do estímulo recebido por cada indivíduo. 

Trata-se de uma nova concepção de linguagem como meio de expressão do 

pensamento, algo que se produz a partir da exposição a um sistema lingüístico. 
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sabe, a Metodologia SGAV, assim como o Áudio-oral norte-americano, preconizava 

a oralidade. No método VIF (Voix et Images de France, o aluno  tinha de esperar as 

32 primeiras lições para que a leitura e a escrita fossem introduzidas. Isso tomava 

um grande distanciamento do ensino clássico, que sempre colocou a leitura e a 

escrita como referências ao acesso à cultura e à aprendizagem de uma LE.  

Para Guberina, o grande teórico da Metodologia SGAV, a língua era um meio 

de expressão e de comunicação oral. (GERMAIN, 1993; PUREN, 1988; MOIRAND, 

1974) Além disso, a Metodologia SGAV traz à tona as reflexões sobre os traços 

prosódicos da linguagem: o gesto, a mímica. Os aspectos não verbais da linguagem 

são considerados importantes dentro da comunicação, assim como os fatores 

afetivos: sentimentos e emoções que não eram considerados pelas correntes 

anteriores. Outro aspecto revolucionário para época é o destaque dado pela 

Metodologia Áudio-Visual aos valores civilizacionais da língua francesa, sejam eles 

explícitos ou não. Para os teóricos desta corrente, uma boa forma de se acessar a 

civilização estrangeira seria através da língua, que passa ser vista como um veículo 

da cultura em questão. Em resumo, os aportes teóricos da sociolingüística e da 

psicolingüística vão orientar as concepções metodológicas do  SGAV. 

O aprendiz não tem controle da aula e do curso, ele se deixa levar pelo o 

professor. Ele é guiado pelo ouvido e pela visão, que servem de filtros dos estímulos 

externos. O aprendiz escuta os diálogos e os visualiza, ao mesmo tempo, através 

dos diapositivos. Depois os repete com a ajuda do gravador, até não precisar mais 

deles para fazê-lo. Em uma fase avançada, elabora enunciados novos a partir dos 

enunciados propostos na lição estudada. O professor serve de modelo, o aprendiz 

deve imitá-lo. Lembremos que o gravador e os filmes (os slides) são elementos 

fundamentais nesta primeira fase de aprendizagem. E também, como foi dito antes, 

o aluno fica restrito a um vocabulário limitado (FF- Français Fondamental; 

GUBERINA,1974). 

A Metodologia SGAV – independentemente de seus pressupostos teóricos e 

técnicas utilizadas na aprendizagem de LE – representa para a história do FLE o 

início de uma nova era, um marco para a francofonia, pois politicamente significou 

uma reformulação expressiva no ensino da língua francesa, repensando seu novo 

papel no mundo pós-guerra. Se, por um lado, os EUA saem fortalecidos 

economicamente da Segunda Guerra Mundial e, conseqüentemente, começam a se 
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anteriores, que privilegiavam muito mais a leitura e a escrita, foram aos poucos 

sendo esquecidos pelas escolas públicas nos EUA. 

O objetivo central da Metodologia Áudio-oral, como o próprio nome diz, era 

levar o  de LE a se comunicar rapidamente na língua alvo. As quatro habilidades 

deveriam ser apresentadas na seguinte ordem: compreensão oral, expressão oral, 

compreensão escrita e expressão escrita. A aprendizagem da língua se dava por 

meio de exercícios estruturais, de repetição dos “pattern drills”. Pensava-se que a 

aprendizagem de língua vinha do exterior, que o aluno aprendia por estímulos, 

modelos, e que, com muito treino, a competência lingüística ia aumentando à 

medida que se ia repetindo e reaplicando as estruturas lingüísticas aprendidas. A 

gramática era ensinada por um processo descritivo, acreditava-se que aprender não 

passava de aquisição de hábitos, de automatismos sintáticos. O erro não era 

permitido, pois era visto como falta de capacidade para o exercício e deveria, 

portanto, ser corrigido. (GERMAIN, 1993). 

Em contrapartida, a Metodologia Áudio-Visual nasceu como uma medida de 

assegurar politicamente um espaço para a aprendizagem da língua francesa que, 

com o fim da Segunda Guerra Mundial, perdia espaço para a língua inglesa dentro 

do ensino de LE. O primeiro passo foi pensar no Francês Elementar. 

 

Com a Segunda Guerra Mundial, a língua inglesa tornou-se cada vez mais a língua das 
comunicações internacionais. A língua francesa desde então ficou um pouco 
ameaçada. [...] Foi então que o ministério da Educação nacional da França encarregou 
uma comissão de elaborar um “francês elementar”, limitado sobretudo a um 
vocabulário considerado essencial.  6(GERMAIN,  1993, p.153) . 
 
                                [Tradução nossa] 

 

Ao contrário da Metodologia Áudio-Oral, baseado nas teorias da lingüística 

aplicada e no behaviorismo, a Metodologia SGAV foi influenciado indiretamente 

pelas teorias da lingüística de Ferdinand Saussure e, mais precisamente, pela 

lingüística estrutural de origem européia. O que diferenciava as duas correntes era, 

sobretudo, a ênfase dada à fala na lingüística estrutural, em oposição à lingüística 

de Saussure, que estudava muito mais o sistema lingüístico: a língua. Como se 
                                                 
6 “Avec la Seconde Guerre mondiale, la langue anglaise devient de plus en plus la langue des communications 
internationales. La situation de la langue française paraît des lors quelque peu menacée. [....] C´est alors que le 
ministère de l´Èducation nationale de France a mis sur une Commission chargée de mettre au point un        “ 
français élémentaire”, limité surtout au vocabulaire consideré comme essentiel. “ (GERMAIN,  1993, p.153) . 
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sustentação teórica bastante diferente da metodologia Áudio-oral, muitas vezes, na 

prática, até mesmos na formulação dos manuais do FLE, percebemos que há um 

diálogo travado entre as duas correntes pelos elaboradores de métodos de língua 

francesa. 

 

Seguramente, a metodologia áudio-oral e a metodologia SGAV foram 
desenvolvidos aproximadamente na mesma época (mesmo que o primeiro 
seja um pouco anterior ao segundo) e eles, ambos, dão prioridade à língua 
falada, que é apresentada por meio de diálogos elaborados em função de 
uma progressão decidida previamente (mas a elaboração dos diálogos leva 
a modificá-la) e não através de um diálogo professor-aprendiz como no 
método direto. Mas as semelhanças param por aí.5  (BESSE, 2005, p.40). 

                                                                                               [tradução nossa] 

 

A Metodologia Áudio-Oral surgiu nos Estados Unidos durante a Segunda 

Guerra Mundial, com a demanda do exército norte-americano por formar 

rapidamente pessoas que não falavam inglês. Foi criado o programa intitulado por 

ASTP “The Army Specialized Training Program” de 1942/43, com o auxílio do 

lingüista Leonard Bloomfield, da Universidade de Yale, estudioso das técnicas para 

descrições das línguas. Em seus estudos percebia-se um forte acento antropológico. 

Além disso, a Metodologia Áudio-Oral buscou sustentação teórica, para criação de 

sua metodologia, nos conhecimentos da lingüística aplicada norte-americana, com 

os aportes teóricos de seus grandes representantes: Lado, Fries, Brooks, Politzer, 

entre outros. Mas foi com a integração dos conhecimentos da psicologia behaviorista 

e das formulações de Richards e Rodgers que ele se consagrou. (GUBERINA, 1965; 

PUREN, 1988; GERMAIN, 1993; BESSE, 2005). 

As conquistas espaciais e os lançamentos de satélites forçaram, de uma certa 

forma, o incentivo à aprendizagem de línguas estrangeiras e com isso os métodos 

                                                 
5 Certes, la méthode audio-orale et la métode SGAV se sont développées approximativement à la 

même époque (même si la prémière est un peu antérieure à la seconde) et elles donnent l´une et 

l´autre la priorité à la langue parlée, laquelle est présentée au moyen de dialogues élaborés en 

fonction d´une progression décidée à l´avance (mais que l´élaboration des dialogues conduit souvent 

à modifier) et non à travers le dialogue enseignant-enseignés comme en méthode directe. Mais les 

ressemblances s´arrêtent là. (BESSE, 2005, p.40). 

 



 22

 

Capítulo 2 - A história do FLE a partir da Metodolo gia SGAV 

 

Neste capítulo pretendemos historicizar o Ensino do FLE ( Francês Língua 

Estrangeira)  desde a metodologia Áudio-Oral até a Abordagem Accional, uma vez 

que nesta pesquisa temos a intenção de analisar alguns manuais inseridos nesse 

período. 

Para uma melhor compreensão das metodologias empregadas em uma 

determinada época,  faz-se necessária uma análise mais atenta das teorias ou do 

suporte epistemológico que sustenta tais práticas pedagógicas. Em outras palavras, 

não se pode entender as técnicas propostas por uma determinada corrente 

metodológica sem que se tenha noção dos conhecimentos e das concepções de 

ensino/aprendizagem e/ou aquisição de língua. Neste sentido, a história das 

metodologias do ensino de línguas estrangeiras ajuda a melhor compreender, de um 

lado, a evolução dos métodos e técnicas nos manuais e, de outro, em uma visão 

mais sincrônica, os suportes teóricos e a visão de mundo da época em que eles 

foram compostos. 

Para a tese em questão vale a pena retomar historicamente, a partir dos anos 

60 do século passado, as metodologias que nortearam os métodos e manuais do 

FLE aqui escolhidos para análise.  

A grande corrente francesa que aparece no primeiro momento é a da 

Metodologia Estrutural Global Áudio-Visual (SGAV), formulado pelo grupo de 

estudiosos sobre o ensino de LE da Escola Superior de Saint-Cloud, sob comando 

de Paul Rivène, responsável pelos primeiros passos em direção à aplicação 

pedagógica de tal método. No entanto, tudo começou em meados dos anos 50 no 

século passado, no Instituto de Fonética de Zagreb, na Yugoslávia, com Paul 

Guberina, quando este fez as primeiras formulações teóricas sobre a Metodologia 

SGAV. Essa metodologia representa uma concepção de ensino de línguas 

estrangeiras que foi aplicada quase que simultaneamente com a Metodologia  

Áudio-Oral, proposto pelos países de língua inglesa. 

Se quisermos entender as concepções de ensino de LE a partir dos anos 60 

não podemos apenas abordar a  Metodologia SGAV, pois apesar de esta ter uma 
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Não se trata mais de tentar fazer dialogar o sistema social, com suas 
relações de poder entre os sexos, e o sistema escolar, com sua distribuição 
diferenciada e desigual dos sexos de acordo com suas filiações. Trata-se de 
ver no interior das escolas e das salas de aula como são estabelecidos, nas 
relações quotidianas que se instauram entre os atores do sistema escolar, 
os lugares respectivos dos meninos e meninas, dos homens e das 
mulheres, ou se transformam as relações sociais entre os sexos. [...] 

Trata-se de observar no cotidiano das aulas e dos estabelecimentos como 
os conteúdos de saber, as relações, os modos de transmissão e avaliação 
contribuem para produzir um modo de escolarização que coloca em jogo as 
diferenças de sexos e as relações de poder entre os sexos. 4 (MOSCONI, 
1994, p. 116-117),  

     [Tradução nossa] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
4 Il ne s´agit plus seulement de tenter mettre en rapport le système social, avec ses rapports de 
pouvoir entre les sexes et le système scolaire, avec sa distribution différentielle et inégale des sexes 
selon les filières, il s´agit d´aller voir à l´intérieur des établissements et des classes comment dans les 
relations quotidiennes qui s´instaurent entre les acteurs du système scolaire se jouent les places 
respectives des garçons et des filles, des hommes et des femmes, et se reproduisent ou se 
transforment les rapports sociaux de pouvoir entre les sexes [...] 

Il s´agit de repérer dans le quotidien des classes et des établissements comment les contenus de 
savoir, les relations, les modes de transmissions et évaluation contribuent à produire un mode de 
scolarisation qui met en jeu les différences de sexes et les rapports de pouvoir entre les sexes. 
(MOSCONI, 1994, p. 116-117).  
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As questões relacionadas a classe social de uma certa forma, até mesmo 

pelo histórico político das instituições escolares, têm um certo lugar de destaque 

dentre as outras discussões que permeiam o espaço escolar, a escola. Basta 

lembrar, no Brasil, da luta dos professores por melhores salários, da democratização 

do ensino público, dos movimentos estudantis contra a ditadura militar, etc. 

Hoje os pesquisadores da área da pedagogia querem ter um melhor 

entendimento, para além das questões de diferenças de classe social, de como são 

as relações de gênero e raça dentro do espaço escolar. Quais as relações existentes 

entre seus atores, tanto entre seus pares como entre seus opostos? Quando 

analisamos as relações de gênero, não ficamos limitados apenas à relação homem–

mulher, mas também verificamos a relação homem–homem e mulher–mulher.  

 

Atualmente reivindica-se a inclusão da categoria de gênero, assim como 
etnia, na análise dos fenômenos sociais, com o objetivo de retirar da 
invisibilidade as diferenças existentes entre os humanos que, por vezes, 
encobrem descriminações. Por exemplo, um dado estatístico, como “nível 
de escolaridade médio atingido pelo alunado brasileiro”, não expõe as 
diferenças entre o nível de escolaridade de meninos e meninas, assim como 
a diferença da escolaridade atingida por crianças brancas e crianças 
negras. Entretanto, incluindo-se essas variáveis, o mesmo dado estatístico 
revelará diferenças que podem ser analisadas como descriminações. Trata-
se, portanto, de desvendar e explicitar as descriminações e preconceitos 
associados ao gênero, no sentido de garantir a eqüidade como princípio 
para o exercício da cidadania. (BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares – Temas 
Transversais . Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 322). 

 

Sabemos que o espaço escolar não é ocupado da mesma forma por 

professores e professoras, alunos e alunas (VIANNA & RIDENTI, 1998; LOURO, 

2003; FARIA & NOBRE, 2003; DURU-BELLAT, 1990; CATANI, 2002). Há uma 

presença muito pequena de homens lecionando nas séries iniciais e também nas 

disciplinas da linguagem; as meninas tendem a ocupar o território de lazer com mais 

parcimônia que os meninos e assim por diante. Essa visão sexista do espaço 

escolar se reflete nas relações de gênero na escola e cabe a esta indagar, criticar 

esse tipo de reprodução de valores. Precisamos entender melhor estas relações e, 

de forma crítica, propor um trabalho que possa minimizar estas diferenças, 

principalmente quando elas apontam para o poder de um grupo sobre o outro. 
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aprender. Prestamos contas à instituição, que por sua vez presta contas a outras 

maiores.  

A escola, como um lugar de produção e reprodução de saberes, é o lugar 

também privilegiado para a formação do sujeito.  

 

Questões relativas à etnia, à geração e ao gênero quase não são 
contempladas na política educacional e na ação desenvolvida no interior 
das escolas. [...] 
É preciso definir um projeto de qualidade que some às reivindicações 
específicas (quanto à política educacional que fomente melhores salários, 
condições de trabalho, elaboração de métodos pedagógicos etc.) o 
reconhecimento da importância da etnia, da geração e do gênero nas 
relações escolares e na construção do conhecimento. (VIANNA, 1997, p. 
120-121).  

 

O Movimento Feminista denuncia, por exemplo, a falta de inserção da mulher 

no mercado de trabalho e o fato de que, quando inserida nele, a grande maioria 

exerce profissões ligadas à maternagem (magistério, nutrição, enfermagem, etc.). 

Mostra estatisticamente que os salários dos homens são maiores que os das 

mulheres. Que um número significativo de mulheres é vitima de violência sexual e 

física, tanto nos seus lares quanto fora deles. Que politicamente a participação das 

mulheres é menor nas decisões importantes da sociedade, posto que há menos 

representantes do sexo feminino nas instâncias de decisão. Toda essa organização 

social conta com a participação da escola para sua construção. 

Nas escolas, os (as) alunos (as) recebiam, se não recebem, uma educação 

na qual a figura masculina é mais valorizada. As figuras dos heróis da história, dos 

grandes cientistas, dos personagens importantes são sempre homens, o que reforça 

a desigualdade imposta socialmente entre homens e mulheres. Lembrando que os 

livros didáticos são os maiores vilões desse quadro: 

 

Os livros didáticos também reproduzem e reforçam a desigualdade, 
apresentando estereótipos sobre o que é família, como são as mulheres, 
como vivem as mulheres negras. Nos livros didáticos as famílias são 
sempre brancas, o pai tem um emprego fora de casa e a mãe aparece 
sempre de avental, servindo a mesa ou costurando. O menino está sempre 
brincando de caminhãozinho e bola e a menina está sempre com uma 
boneca, olhando o irmãozinho brincando com coisas mais interessantes. 
(FARIA & NOBRE, 2003, p. 36). 
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impuseram, humanitariamente e desumanamente, uma cadeia discursiva de 

opressão. A diferença estava a serviço de práticas de dominação. Ser homem e ser 

mulher implicava, e ainda implica, funções social e culturalmente diferentes: para o 

homem, por exemplo, o setor público e para a mulher, o privado. Disso decorre a 

divisão das tarefas e dos comportamentos, determinando o que é permitido a cada 

um. O que era apenas uma diferença anatômica, um dado biológico, ganha nome e, 

ao ser nomeado, entra no território do discurso, atrelado às formas de poder. O que 

era inato passa a ser social e cultural, legitimando práticas de injustiça social. 

 

1.3 Gênero e Educação  

 

Para aprender, é necessário se identificar com a figura do professor para 

então poder, pela confiança depositada no mestre, reconhecer o conhecimento e 

saber por ele expostos como algo desejável para si. Aprendemos diante do outro e 

para além do outro e isto nos singulariza.  

O sujeito está submetido a uma linguagem, como nos revela a psicanálise. É 

dela que brota o inconsciente, ou seja, o inconsciente está constituído enquanto 

linguagem. Nós, humanos, estamos presos e atrelados a uma estrutura desejante 

que transversaliza uma outra estrutura cognitiva – não pensamos sem desejar e não 

desejamos sem pensamento, uma coisa implica a outra (PAÍN, 1996). O que nos 

diferencia dos animais é que não somos guiados pelos instintos, mas pelas pulsões, 

por um quantum de energia que depositamos nos objetos; são os nossos desejos, 

que muitas vezes são de destruição (FREUD, Além do Princípio do Prazer, 1920). 

De alguma forma, nosso desejo está atrelado a um outro desejo: o desejo do outro 

que reconhece o nosso objeto desejado. É desse emaranhado que nasce o 

comportamento humano.  

Na escola não aprendemos o que queremos, mas aquilo que o outro desejou 

que fosse aprendido. Quando lá chegamos, já encontramos uma estrutura muito 

bem definida de regras de comportamento, de conteúdo a ser ensinado, de 

professores escolhidos, de linhas pedagógicas, etc. Somos inseridos dentro desse 

contexto e passamos, quando possível, a desejar aquilo que nos fora desejado a 
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Badinter (1992), como “homens reconciliados”, respeitadores das diferenças 

sexuais. O “homem reconciliado” absorveu e digeriu as críticas dirigidas ao homem 

machista e buscou a composição de um novo homem, mais íntegro, menos sofrido, 

na medida em que não se entregava ao discurso falocentrista, tornando-se mais 

harmônico com a mulher. Seria o movimento do “masculinismo” apontado por Daniel 

Wleltzer-Lang (2004), onde os “homens reconciliados” pudessem falar de suas 

inseguranças, de seus medos. Não se tratava de um movimento em oposição ao 

feminismo, mas de um movimento que tenta dar respostas aos questionamentos 

colocados pelas relações de gênero. Por outro lado, houve e há ainda movimentos 

de resistência por parte dos machistas, em busca da defesa da dominação 

masculina, achincalhando sempre o movimento feminista e buscando, ainda que 

alegoricamente, justificativas para seus comportamentos execráveis (quase todas 

voltadas para a questão da maternagem3 e de uma sensibilidade feminina inata). 

Guacira Lopes Louro (2003, p.37), uma das primeiras pensadoras a falar 

sobre gênero e Educação no Brasil, relembra que “Os Estudos Feministas estiveram 

sempre centralmente preocupados com as relações de poder”; em outras palavras, 

preocupados com as formas de opressão contra a mulher. Mas ela lembra também 

que o poder não é algo que se instaura de cima pra baixo, ele está diluído nos seus 

microorganismos, tão bem apontados por Foucault. O poder é disciplinar e encontra 

como parceiros os discursos que o constituem. Não podemos combatê-lo de frente, 

mas pelas laterais, na desconstrução desses discursos que o sustentam.  

 

Ao aceitarmos que a construção de gênero é histórica e se faz 
incessantemente, estamos entendendo que as relações entre homens e 
mulheres, os discursos e as representações dessas relações estão em 
constante mudança. Isso supõe que as identidades de gênero estão 
continuamente se transformando. Sendo assim, é indispensável admitir que 
até mesmo as teorias e as práticas feministas – com suas críticas aos 
discursos sobre gênero e suas propostas de desconstrução – estão 
construindo gênero. (LOPES, 2003, p. 35).  

 

Estudar as relações de gênero talvez seja buscar a compreensão das 

organizações sociais. Desde a era primitiva as evidências do sexo biológico nos 

                                                 
3  O termo maternagem , segundo Carvalho ( 1999), foi adotado pelas feministas, conseqüentemente aparece nas 
Teorias sobre relações de gênero, se opõe a maternidade que está muito mais ligado às questões de ordem 
biológica, enquanto maternagem opera na esfera sócio-cultural. 
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O modo como entendemos a masculinidade, por exemplo, só pode ser 
compreendido se for considerado de que homem se fala: onde vive, qual 
sua classe social, como expressa sua sexualidade, qual sua raça, em que 
momento da história e em que instituição está sendo focalizado etc. (MOITA 
LOPES, 2002, p.16).  

 

Na França pouco se fala em gênero. Tanto os sociólogos quanto as 

feministas desse país preferem falar em “diferenças sexuais”. Isso se explica, em 

parte, historicamente, pelas concepções adotadas pelo feminismo francês, diferente 

do anglo-americano, como nos explica Teresa Brennan (1997, p. 10): 

 

O feminismo francês supostamente se baseia na insistência no fato de as 
mulheres serem diferentes, e serem um desafio para o pensamento 
falogocêntrico e as estruturas patriarcais da linguagem. Sua contrapartida 
anglo-americana se caracteriza pela insistência no fato de que as mulheres 
são iguais, e por sua preocupação com o mundo real.  

 

Em outras palavras, o feminismo francês sofreu uma maior influência das 

teorias psicanalíticas, sobretudo de Jacques Lacan e da Psicologia Social de Serge 

Moscovici, enquanto o feminismo anglo-americano teve maiores influências da 

sociologia e da antropologia. Tal aspecto pôde, sem dúvida nenhuma, mudar o 

prisma de análise, sem alterar a questão inicial: o que é ser homem e ser mulher 

dentro da sociedade patriarcal, com todas suas nuances. Se na França fala-se mais 

em diferenças sexuais e nos EUA e na Inglaterra, em gênero, na opinião de Scott 

(1998, p.123), tudo isso não passa de uma problemática estrutural: 

 

Não considero que seja interessante opor as feministas francesas às 
feministas da América do Norte. Encontrei nos meios feministas franceses, 
mulheres (e às vezes até homens que pensam o problema da mesma 
maneira que eu). [...] Penso que dizer “diferença dos sexos” ou “diferença 
sexual” é menos importante do que colocar a questão em termos históricos. 
Ou seja, nos perguntar como as relações entre sexos foram construídas em 
um momento histórico, por que razão, com que conceitos de relação de 
forças, e em que contexto político.  

 

O movimento feminista não é um território apenas de mulheres. Muitos 

homens, mesmo que em um número não tão representativo, fizeram parte dele. 

Alguns teorizando as questões de gênero e outros, na linguagem de Elisabeth 
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masculina? Ou falar de gênero poderia ser uma tentativa de visualizar e concretizar 

mudanças sociais que pudessem, quiçá, mudar o curso da história, criando uma 

sociedade mais igualitária, uma vez que esse foi o mote do movimento feminista? 

Como poderíamos conceber essa igualdade apesar das diferenças? Se a 

dominação masculina é produtora dessas desigualdades, qual o preço que os 

homens pagam – como bem aponta Bourdieu (1998) – para sustentarem essa 

dominação? Não são tão evidentes as respostas para todos esses questionamentos, 

que esbarram em outras questões que transcendem as teorias de gênero.  

As análises que serão feitas durante esta pesquisa não se restringirão apenas 

ao território do gênero e da sexualidade humana. O sujeito se constitui na sua 

sexualidade e para além dela. Cada sujeito se insere no social por caminhos 

diferentes, às vezes pré-estabelecidos, basta pensarmos nas questões que 

envolvem o conceito de raça. No entanto, cada um pode ter uma saída diferente 

pelo que já está posto. A feminista americana Judith Butler (2003, p.20) explicita: 

 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém 
é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de 
gênero da “pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, 
mas porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou 
consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero 
estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, 
sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta 
que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das intersecções 
políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. 

 

Etimologicamente, a palavra gênero vem do latim genus, generis, querendo 

dizer “nascimento, descendência, origem; raça, tronco; descendente, rebento, filho” 

(HOUAISS, 2004), o que confirma a tese de Butler (2003). 

É pela ação que cada sujeito constrói sua identidade. Para ser negro, homem, 

heterossexual, homossexual, professor, etc., é preciso aprender a sê-lo e apenas 

“nas práticas discursivas em que agimos com outros e que têm, portanto uma base 

sócio-histórico-cultural” aparece em nossas identidades sociais (MOITA-LOPES, 

2003, p.25). Não é possível pensar em gênero sem uma contextualização: 

 

 



 14

Não podemos falar em gênero no singular. As relações de gênero são 

variáveis, só podemos pensá-las no plural: em masculinidades e feminilidades 

enquanto identidades de gênero construídas socialmente a partir das diferenças 

sexuais inscritas nos corpos do homem e da mulher. 

As questões de gênero não podem ser vistas isoladamente, estão sempre 

acompanhadas de outras. As diferenças de classe social, de raça, de idade, de 

religião completam o quadro das desigualdades sociais. Se pensarmos, no caso das 

mulheres negras, verificaremos que são muito mais discriminadas socialmente que 

mulheres brancas da mesma classe social: ganham menos, possuem um nível de 

escolarização menor, etc. 

Scott (1998) preconiza que há uma necessidade de se historicizar o termo 

gênero, em vez de pensá-lo como uma “categoria cristalizada” na terminologia das 

ciências sociais. Ela pensa que muito se fala em gênero sem se situar precisamente 

de qual lugar se está falando. 

Acreditamos que explicitando a categoria gênero em termos históricos 

garantimos uma noção mais nítida das possíveis formas de masculinidade e 

feminilidade, uma vez que elas variam no decorrer do tempo e no espaço. E para 

falar em masculinidades e feminilidades é necessário compreender o contexto sócio-

político-cultural no qual elas se situam. Mais que isso, é preciso perceber que as 

políticas construídas em torno dos gêneros variam também conforme as apreensões 

e conceitos construídos a partir da diferença de sexos. Isso quer dizer, por exemplo, 

que o movimento feminista nos dias de hoje já não é o mesmo de quando do seu 

surgimento e nem poderia sê-lo. “O gênero é sempre uma estrutura contraditória. É 

isso que torna possível sua dinâmica histórica e impede que a história do gênero 

seja um eterno e repetitivo ciclo das mesmas e imutáveis categorias.” (CONNELL, 

1995, p.189). 

A teoria do gênero nos permite alguns questionamentos quando nos referimos 

à(s) masculinidade(s). Falar de gênero seria apenas discutir a produção de 

pensamentos e ações políticas de injustiça social contra as mulheres? Weltzer-Lang 

(2004) , a partir dos estudos feministas, faz um recorte para os questionamentos 

referentes à masculinidade, não tão explicitada pelas sociólogas feministas quanto a 

feminilidade. Pensar em gênero nos leva sempre a ver o homem como o grande 

vilão da história, produtor de um discurso falocêntrico a serviço da dominação 
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Assim, gender, uma palavra até então usada principalmente para nomear as 
formas masculinas e femininas na linguagem, foi apropriada como um termo 
contrastante com sexo, designando o que era socialmente codificado como 
masculino e feminino. (CARVALHO, 2003, p. 138). 

 

Num segundo momento, adotando-se uma visão mais recente, gênero não se 

opõe a sexo, mas estabelece elos e vínculos com ele. Não se compreende gênero 

sem passar pela diferenciação dos corpos e sem estabelecer construções sociais de 

significado sobre essa diferença (NICHOLSON, 1994; SCOTT, 1990).  

Muitos autores definiriam sexo com uma diferenciação biológica: machos e 

fêmeas, enquanto gênero é algo posto pela cultura, pelo social. Joan Scott, em uma 

entrevista cedida em 1998, em Paris, a duas antropólogas brasileiras, assim 

esclarece: 

 

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença dos 
sexos. Ela não se refere apenas às idéias, mas também às instituições, às 
estruturas, às práticas quotidianas, como também aos rituais e a tudo que 
constitui as relações sociais. [...] Portanto, gênero é a organização social da 
diferença sexual. Ela não reflete a realidade biológica primeira, mas ela 
constrói o sentido dessa realidade. (SCOTT, 1998, p. 115).  

 

Gênero aqui é apresentado para mostrar as diferenças que se faz 

socioculturalmente no decorrer da história do ser homem e do ser mulher, ou melhor, 

de um devir masculino e de um devir feminino. São construções de identidades 

masculinas e femininas, que não podem ser pensadas como categorias isoladas 

como no “sexismo”, pois são relacionais e passíveis de variações. 

O gênero é, nos mais amplos termos, a forma pela qual as capacidades 
reprodutivas e as diferenças sexuais dos corpos humanos são trazidas para 
a prática social e tornadas parte do processo histórico. [...] 

Falar de estrutura de relações de gênero significa enfatizar que o gênero é 
muito mais que interações face a face entre homens e mulheres. Significa 
enfatizar que gênero é uma estrutura ampla, englobando a economia e o 
estado, assim como a família, a sexualidade, tendo na verdade uma 
importante dimensão internacional. O gênero é também uma estrutura 
complexa, muito mais complexa do que as dicotomias dos “papéis do sexo” 
ou a biologia reprodutiva sugeririam. (CONNELL, 1995, p. 189). 
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práticas sociais de injustiça e dominação, servindo de ponto de partida para outras 

formas de dominação: raça, castas sociais, classes sociais; todas oriundas de um 

discurso produzido pela cultura no decorrer da história. Reiteramos e frisamos que a 

dominação masculina é um traço marcante em quase todas as masculinidades. 

Falamos em masculinidades no plural, pois não há um modelo universal (MOITA 

LOPES, 2002; BOURDIEU, 1998; SCHPUN, 2004; CONNELL, 1995). 

As “visões sexistas” estão a serviço dessas formas de dominação masculina. 

Segundo Vianna ( 2003, p. 50), para fugirmos dessas concepções naturalizadas, 

devemos  evitar a polarização  do ser homem, do ser mulher, do masculino e do 

feminino. “Sair dessas concepções é, antes de tudo, entender que são construídas 

socialmente e, portanto, podem ser mudadas.”  

 

1.2 As relações de gênero 

 

Quando falamos em gênero, a primeira coisa que vem à nossa mente são as 

categorias gramaticais estudadas nas aulas de língua: o masculino e o feminino dos 

artigos, substantivos, adjetivos, etc. No entanto, o conceito de gênero que 

utilizaremos durante esta pesquisa é outro, muito pouco conhecido pela maioria das 

pessoas. Trata-se do conceito de gênero enquanto categoria histórica e analítica. 

Os estudos sobre gênero no Brasil vêm crescendo gradativamente no mundo 

acadêmico. Todavia, poucos trabalhos foram desenvolvidos na área da educação, 

se levarmos em consideração a urgência e a importância do tema para uma melhor 

compreensão das relações humanas na escola.  

Por que começamos este capítulo falando sobre a sexualidade feminina e a 

condição da mulher na sociedade ocidental? Bem, a primeira definição de gênero 

(gender) veio dos estudos de feministas anglófonas no final da década de 602 no 

século passado. Nesse primeiro momento a idéia de gênero como algo construído 

socialmente se opunha à noção de sexo, aquilo que está posto pela condição 

biológica: 

                                                 
2 Durante toda a Tese, quando nos referirmos ao Movimento Feminista, estaremos fazendo alusão ao movimento 
dos anos 60 do século passado, pois foi neste no momento que surgiram as Teorias sobre Gênero. Contudo, não 
podemos nos esquecer que em outros momentos da história universal ocorreram outros movimentos de  
mulheres contra as desigualdades de gênero. 
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registrava e absorvia qualquer número de mudança nos eixos e apreciações 
de diferenças. (LAQUEUR, 2001, p.75). 

 

Pelo prisma religioso encontramos também, principalmente na tradição 

judaico-cristã, metáforas do sexo único, da mulher vista como um pedaço, algo 

inacabado do homem, como no mito de Adão e Eva. Lembremos que os discursos 

religiosos são dogmas, idéias absolutistas, indiscutíveis para quem neles acredita; 

por outro lado, eles se infiltram na cultura produzindo efeitos de cunho moral e ético. 

Até mesmo um agnóstico ocidental está afetado pelo discurso do cristianismo, no 

que diz respeito às questões de gênero. Não se trata mais de uma questão de 

crença apenas, mas de um padrão cultural. 

Apesar de não podermos ainda falar de uma “teoria de gênero”, que surge 

apenas no século XX, isso não quer dizer que a teoria do sexo único não foi 

produtora de formas de se pensar uma possível “sexualidade” e, em decorrência 

disso, pensar também em formas de organização social. Segundo Laqueur (2001, 

p.151), “[...] o corpo de sexo único subsistiu também, com facilidade ou não, em 

meio a outros discursos, a outras demandas políticas, a outras relações sociais, e 

até mesmo a outras formas médicas de falar”.  

Como já dissemos, somente no século XVIII, graças à descoberta do ovário, é 

que a mulher passa a ser vista como um ser diferente do homem, e não apenas 

como uma deformidade, ou um corpo masculino em desvantagem.  

 

Os órgãos que tinham sido comuns aos dois sexos – os testículos – 
passaram a ter seu próprio nome e posição na relação comparativa ao seu 
respectivo sexo depois da descoberta do esperma e do óvulo. Em alguma 
época do século XVIII “o testículo” passou a designar a gônada do homem, 
sem haver necessidade do uso dos adjetivos “masculino” e “feminino”. O 
“ovário”, e não as “pedras femininas” ou o “testículo feminino”, passou a 
designar seu equivalente feminino. (LAQUEUR, 2001, p.200). 

 

É possível dizer que, se por um lado, o modelo do sexo único engessou a 

possibilidade de se verificar e de se indignar diante das políticas engendradas pela 

diferença sexual, por outro lado, não conseguiu apagá-las totalmente, pois desde 

antiguidade até o século XIII houve um modelo de perfeição: o homem. A marca de 

inferioridade supostamente atribuída ao corpo da mulher foi o que possibilitou 
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evolução científica da humanidade. Contudo, por razões antropológicas e sociais, a 

ciência desde a antiguidade esteve a serviço das formas de organização 

sociopolíticas da humanidade.  

O primeiro fundamento que se firmou com a idéia do sexo único é que, 

mesmo sendo único, ele produzia diferenças. Então, os anatomistas diziam que o 

homem era o modelo perfeito dessa anatomia e o corpo feminino, uma leve 

deformidade ou um corpo mais fragilizado pela sua condição estrutural. Apontavam, 

por exemplo, a temperatura dos corpos do homem e da mulher como traço de 

distinção para assegurar a superioridade masculina. O corpo da mulher seria mais 

frio, teria mais sangue sobrando que o do homem; por conseguinte, ela menstruaria 

e produziria leite. Aristóteles, no século IV a.C., afirmava que os homens produziam 

esperma e as mulheres, catamenia, sendo o esperma, segundo ele, o responsável 

pela procriação, enquanto o líquido da mulher era fraco, por ser proveniente de um 

corpo anatomicamente mais frágil. Logo se chegou à conclusão que homens e 

mulheres eram de naturezas diferentes.  

 

É a Aristóteles que devemos a descrição provavelmente mais interessante do 
sexo único. Segundo ele, a primeira união necessária à ordem da natureza é 
a de um macho com uma fêmea. O sêmen do homem é soberano pois 
contém o “ princípio da forma”, ao passo que o da mulher não, uma vez que 
ela é  apenas  a “ matéria que recebe a forma”. E quando explica que o 
macho é “ o ser que gera em um outro e a fêmea o ser  que gera em si”, 
Aristóteles quer dizer que só o esperma engendra e gera a criança que irá se 
lhe assemelhar. ( ROUDINESCO, p. 116, 2003). 

 

 

Em outras palavras, a idéia do sexo único não possibilitava o contraponto, 

uma discussão mais aprofundada das relações sociais e culturais entre os homens e 

as mulheres. Tudo porque isso favorecia uma forma de organização social marcada 

pela dominação masculina, posto que o padrão biológico da idéia do sexo único era 

o homem: 

 

Na verdade, o paradoxo do modelo do sexo único é que os pares de 
oposições ordenadas opunham-se a uma carne única que não a inerente a 
eles próprios. Paternidade/maternidade, macho/fêmea, homem/mulher, 
cultura/natureza, masculino/feminino [...], e vários outros pares eram vistos 
em um corpo que em si não fazia distinções com nitidez [...] O corpo do 
sexo único, por ser interpretado como ilustrativo e não como determinante, 
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As diferenças sexuais sempre foram percebidas nas mais diversas 

sociedades e grupos; todavia, a ciência da antiguidade se encarregou de buscar um 

melhor esclarecimento acerca do corpo masculino e do feminino e do que 

representava tais diferenças. Nessa perspectiva, foi criada a política de 

desigualdade sexual: o poder dos homens sobre as mulheres. 

Convém salientar que uma melhor compreensão e ilustração dos 

fundamentos da anatomia na antiguidade (que, por sinal, perduraram até meados do 

século XVIII) permitirão que façamos, com mais firmeza, considerações sobre a 

conceituação de gênero e sexualidade e possamos entender melhor a construção de 

nosso imaginário com relação ao tema. 

Em primeiro lugar, devemos lembrar que, até o século XVIII, o órgão sexual 

feminino era visto apenas como uma deformação ou como uma formação precária 

da genitália masculina. Desde a antiguidade, pensava-se que o útero não passava 

de um pênis interno e as trompas seriam as gônadas internalizadas. As pranchas de 

medicina mostravam assim a mulher internamente. Somente a partir do século XVIII 

a biologia e medicina puderam libertar a mulher do aprisionamento à anatomia do 

homem, destacando seus órgãos sexuais e demonstrando que realmente tratava-se 

de órgãos diferentes e autônomos. 

 

Só em 1759 é que alguém se importou em reproduzir um esqueleto feminino 
detalhado num livro de anatomia para ilustrar suas diferenças do esqueleto 
masculino. Até essa época havia uma estrutura básica do corpo humano, e 
essa estrutura era masculina. (LAQUEUR, 2001, p. 21-22). 

 

Segundo Laqueur (2001), ainda na antiguidade, na tentativa de se 

compreender a anatomia humana, anatomistas como Galeno no século II d.C. (já 

citando Herófilo, anatomista da Alexandria do século III a.C.) dizia que, na verdade, 

o que diferenciava a genitália masculina da feminina era simplesmente uma questão 

de como elas se configuravam: no homem, os órgãos eram externos; enquanto na 

mulher, internos. 

Se se tratasse apenas de uma possibilidade de visualização da anatomia 

humana, sem com isso, e a partir dela, traçar uma valoração de quem tem uma 

superioridade anatômica, poderíamos até conceber aquela como uma fase da 
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Em todas as culturas encontramos diferenças entre masculino e feminino. 

Especialmente nas mais primitivas, visualizamos o binarismo sexual, o que é 

considerado inerente a cada um dos sexos. A própria cultura se encarrega dos 

ensinamentos dos meninos e meninas no intuito de formar homens e mulheres; os 

rituais de passagem acabam sendo um grande instrumento dessa transformação. 

Isso se traduz no que é ser homem e ser mulher para essas sociedades, sendo a 

diferença biológica o ponto de partida. 

 

Quase todas as sociedades conhecidas na academia ocidental de fato 
parecem ter algum tipo de distinção masculino/feminino. Mais do que isso, a 
maioria parece relacionar essa distinção a algum tipo de distinção corporal 
entre mulheres e homens. [...] diferenças sutis na forma como o próprio 
corpo é pensado podem ter algumas implicações fundamentais para o 
sentido do que é ser homem ou mulher e representar, conseqüentemente, 
diferenças importantes no grau e no modo como o sexismo opera. 
(NICHOLSON, 2000, p.30). 

 

A operacionalização do sexismo se dá por via de modelos de comportamento 

e de papéis masculinos e femininos. Cabe a cada indivíduo cumprir seu papel de 

acordo com seu sexo biológico. O que não se percebe através da “visão sexista” é 

que esses padrões mudam de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra 

e no decorrer do tempo e que, na verdade, não são valores universais. É nesta 

perspectiva que o conceito de gênero nasce. As relações entre o masculino e 

feminino se deslocam, o que nos permite dizer que não há um único modelo de ser 

homem e ser mulher. 

Isto não quer dizer que as diferenças sexuais apontadas no corpo, 

biologísticas, sejam insignificantes. Não podemos falar de gênero sem considerar o 

sexo.  

Assim o conceito de “gênero” foi introduzido para suplementar o do “sexo”, 
não para substituí-lo. Mais do que isso, não só o “gênero” não era visto como 
substituto do “sexo” como também “sexo” parecia essencial à elaboração do 
próprio conceito de “gênero”. [...] Em outras palavras, ainda vêem o eu 
fisiológico como um “dado” no qual as características específicas são 
sobrepostas, um dado que fornece o lugar a partir do qual se estabelece o 
direcionamento das influências sociais. A aceitação feminista dessas 
proposições significava que o “sexo” ainda mantinha um papel importante: o 
de provedor do lugar onde o gênero seria supostamente construído. 
(NICHOLSON, 2000, p.11).  
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Capítulo 1 - Das visões sexistas às relações de gên ero 

 

Neste capítulo buscamos explicitar as diferenças entre sexo e gênero, no 

intuito de esclarecer essas categorias de análise que, seguramente, nortearão a tese 

em questão. Não seria possível compreender a investigação a que se propõe este 

trabalho sem antes certificar alguns pontos do referencial teórico que guiará as 

análises posteriores. 

Podemos dizer que há várias formas possíveis de acesso ao tema, dado que 

os estudos referentes a sexo e gênero apresentam definições e conceituações 

diferentes dependendo da área de conhecimento escolhida, havendo variações 

mesmo dentro de uma área específica. Por essa razão, apresentaremos algumas 

definições sobre os conceitos de sexo e gênero em uma perspectiva elucidativa para 

melhor entendimento das análises subseqüentes sobre o os manuais do FLE. 

 

1.1 As visões sexistas 

 

Vivemos durante muito tempo em uma sociedade em que as diferenças 

sexuais  homem–mulher, macho–fêmea, menino–menina eram marcadas por fatores 

biológicos, considerados determinantes do comportamento do que é ser homem ou 

mulher. Na sociedade ocidental esperava-se da mulher atributos ditos “naturais”, 

como maternidade, ternura, compreensão, subjetividade, conciliação, etc; e dos 

homens, agressividade, ousadia, determinação, objetividade. (BADINTER, 1992, 

SCOTT, 1999). Ora, durante muito tempo as sociedades foram se estruturando e se 

sustentando dentro desses valores, tendo como base as diferenças biológicas dos 

sexos. Dentro dessa “visão sexista” não há possibilidade de questionamentos dos 

comportamentos e dos papéis de cada um. O pensamento se torna binário: “ser 

homem é isso e ser mulher é aquilo”. Não há mobilidade social. Todos são 

convidados desde o nascimento a fazer parte do grupo determinado pelo sexo 

biológico, ao qual o sujeito é obrigado a se reportar identitariamente. Tudo deve ser 

visto como natural e imutável, criando uma estereotipia do que é ser homem e ser 

mulher. 
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quando necessário para melhor esclarecimento. Além das amostras sexistas 

propostas pelos autores, muitas vezes exemplificadoras das manifestações sexistas 

da sociedade francesa burguesa, mostramos gradativamente as masculinidades e 

as feminilidades ilustradas nos manuais, sugerindo que lentamente a sociedade 

francesa foi mudando seus conceitos sobre o que é ser homem, ser mulher, ser 

homossexual no decorrer do tempo. Todo esse encadeamento histórico sobre as 

identidades de gênero é confrontado com outros fatores também importantes, tais 

como as diferenças de raça, classe social, geração, religião. Uma análise sobre as 

diferenças de gênero que não leve em consideração tais fatores seguramente ficará 

fragilizada. Além disso, levamos em conta os aspectos culturais que oportunamente 

nortearam esta pesquisa. Os aspectos interculturais estão intimamente ligados à 

visão de mundo que se tem de uma determinada cultura – lembrando que gênero é 

uma construção social que se faz dos sexos e, conseqüentemente, é cultural. Em 

cada quadro analisado dentro dos manuais há um aspecto da variação das 

masculinidades e feminilidades e de como elas são o reflexo de um determinado 

momento histórico e social da França. 

Por fim, na conclusão, é feita uma retomada de todo o percurso dos capítulos 

apresentados. Apresentamos também uma avaliação dos resultados das análises 

dos manuais, no intuito de avaliar se a hipótese inicial foi confirmada no final da 

pesquisa. Mostramos ainda como esta pesquisa pode contribuir para as práticas 

pedagógicas do ensino/aprendizagem do FLE. E,  para finalizar, apontamos outras 

possibilidades de pesquisas sobre gênero e o ensino do FLE.  
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histórico. Mostramos ainda no capítulo que o feminismo ganhou duas grandes 

correntes: a francesa, que preferiu falar em diferenças sexuais – de ordem social – e 

a anglo-americana, que se propôs falar em relações de gênero. As teorias são 

expostas a fim de ajudar e clarificar as análises feitas sobre os manuais do FLE. 

Ainda,  no mesmo capítulo, expomos brevemente os estudos de gênero feito no 

campo educacional a fim de situar melhor a pesquisa dentro de seu território – o 

espaço escolar. 

No segundo capítulo, apresentamos historicamente as teorias que 

embasaram as diferentes correntes metodológicas dentro da história do 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, mais especificamente do FLE. 

Começamos pela Metodologia Áudio-Oral norte-americana, que muito influenciou a 

Metodologia SGAV, de origem francesa. O recorte histórico não foi aleatório. A 

pesquisa dos manuais escolhidos coincide com o início do movimento feminista, 

movimento dos anos 60 do século passado, quando então também surgiam os 

primeiros aportes teóricos da Metodologia SGAV (Método Estrutural Global Àudio-

Visual). Os anos 80 e 90 do século passado foram marcados pela Abordagem 

Comunicativa, que ainda é soberana no ensino de LE. Sabendo que alguns manuais 

mais atuais (como o Forum, que faz parte da pesquisa) trazem algumas propostas 

de tarefas, expomos brevemente os fundamentos da Abordagem Accional. O intuito 

de tudo isso é fazer uma ponte entre os aspectos metodológicos que certamente 

guiaram a pesquisa sobre as identidades e diferenças de gênero. Acreditamos que 

nenhum pesquisador leigo nessas metodologias e abordagens pudesse entender o 

funcionamento dos manuais do FLE ou de qualquer outra língua estrangeira. Sem 

essa compreensão não seria possível desenvolver tal pesquisa. 

No terceiro capítulo, o mais importante da tese, apresentamos o resultado das 

análises feitas em alguns manuais mais significativos na história do FLE e também 

na carreira do pesquisador enquanto professor de língua francesa. Em alguns 

momentos, mostramos descritivamente a visão sexista dos autores dos manuais 

sobre o que é ser homem e ser mulher no momento histórico no qual foi feito o 

método. Lembramos que método é aqui entendido como sinônimo do conjunto do 

material que acompanha o manual, geralmente composto por um guia pedagógico, 

um livro de exercícios, fitas cassete e, nos mais recentes, de CD e DVD. A pesquisa 

centrou-se no manual (livro do aluno) número 1, recorrendo ao material de apoio 
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possível estabelecer um diálogo mais aprofundado desde a escolha até a utilização 

dos livros didáticos de língua francesa, propondo-se ao professor uma reflexão mais 

aprofundada sobre o seu papel diante do material didático. As análises permitem ao 

professor uma melhor consciência na escolha desse material. Afinal de contas, 

somos educadores e não podemos tratar as diferenças de gênero com leviandade, 

pois não se trata apenas do que é ser homem e do que é ser mulher no decorrer da 

história. Mais que isso, verificarmos tais diferenças dentro de uma sociedade sexista 

que impõe valores a ambos os sexos. É exigido de cada sujeito um posicionamento 

social diante de seu sexo biológico, esperando que cada um construa uma 

masculinidade ou uma feminilidade e, talvez, outras formas de gênero. E, sendo 

todas elas construções sociais e produtos da cultura, atreladas a um momento 

histórico e sabemos que a escola contribui muito para tal constructo. 

Nossa hipótese inicial é que dentro dos manuais do FLE as questões de 

ordem metodológica, de técnicas para se ensinar e aprender uma língua estrangeira, 

sempre foram a tônica. Os aspectos sociais e culturais (dentre eles as identidades e 

relações de gênero) não foram trabalhados na elaboração dos manuais com o rigor 

que mereciam. Provavelmente encontraremos uma visão estereotipada das 

masculinidades e feminilidades, se é que elas aparecem de forma tão plural assim 

no decorrer da história do FLE. 

No primeiro capítulo são apresentadas as diferenças entre teorias sexistas, 

que se baseiam apenas no sexo biológico e as teorias de gênero, que pensam em 

gênero como uma construção social que cada sujeito faz a partir de seu sexo 

biológico. Esclarecemos tanto as idéias sexistas quanto as idéias mais 

revolucionárias, oriundas do movimento feminista (nos anos 60 do século passado), 

de onde surgiu o conceito de gênero. Nesse sentido, falamos brevemente sobre a 

idéia do sexo único, adotada por muitos cientistas desde a antiguidade e modificada 

apenas no século XIX, quando a ciência realmente descobriu o sexo (ovários e 

útero) da mulher. A importância desse evento levou Freud e seus discípulos a 

repensarem a sexualidade humana. A mulher ganhou um status de independência 

que seguramente modificou a sua maneira de estar no mundo enquanto sujeito 
                                                                                                                                                         
caráter também experiencial, na medida em que o uso e a memória do pesquisador enriquecem as 

avaliações apresentadas na tese. 
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esse território, buscar entender como as teorias sobre o gênero poderiam ser 

aplicadas na DLE a fim de construir novos aportes metodológicos. 

Nessa mesma época, freqüentando alguns seminários temáticos da Escola de 

Psicanálise de São Paulo, sob a direção de Jorge Forbes, o pesquisador pôde fazer 

um recorte dos assuntos que o instigavam, repensando as questões que o 

perturbavam até então. A escola de psicanálise era de orientação lacaniana e a 

participação nos seminários perdurou por um período de três anos e meio. Foi 

quando ingressou, após concurso, no curso de especialização em Psicanálise pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Durante dois anos entrou em contato 

profundo com a teoria freudiana e todos os esforços e estudos culminaram mais uma 

vez em uma monografia, sobre o tema: Gênero ou Sexualidade? A masculinidade 

segundo a psicanálise, sob a orientação da Professora Doutora Miriam Debieux 

Rosa, professora também da pós-graduação do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. Nessa monografia, teve a oportunidade de explicitar 

melhor as semelhanças e diferenças entre a teoria do gênero proveniente do 

feminismo e a teoria da sexualidade proposta por Freud. 

Na verdade, a tese de doutorado seria uma primeira tentativa de melhor 

entendimento, dentro da didática do FLE, sobre as relações de gênero. Tentar 

entender se questões tão relevantes para outros setores da pedagogia – que levam 

em conta desde o gênero do professor (a) e de seus (as) alunos (as) – permeiam 

também o território do ensino de línguas estrangeiras, principalmente o território do 

FLE. Buscou-se então fazer um recorte, pois nem tudo poderia ser investigado de 

uma só vez. Nesse caso, a opção adotada foi analisar alguns manuais considerados 

mais significativos dentro da história do FLE, produzidos a partir do método Áudio-

Visual, para verificar como são abordadas as identidades e as relações de gênero 

(masculinidades e feminilidades) pelos criadores desses métodos.  

Nesse sentido, esta pesquisa é mais um olhar, entre tantos outros, sobre as 

práticas pedagógicas a partir de seus instrumentos (neste caso, especificamente, o 

livro didático de língua estrangeira). Através da análise dos manuais do FLE1 é 

                                                 
1 Todos os manuais aqui escolhidos foram, em alguma instituição, utilizados pelo pesquisador (exceto 

Voix et Images de France), o que faz com que esta análise sobre o livro didático em FLE tenha um 
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diante do conhecimento. Esta pesquisa resultou em sua monografia final do curso de 

Psicopedagogia, sob o título O professor escondido no homem: uma compreensão 

do que é possível para o masculino frente ao conhecimento, sob a orientação da 

Professora Doutora Maria Lúcia de Almeida Melo, professora do Departamento de 

Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Saindo do curso de psicopedagogia mais fortalecido para o exercício do 

magistério, sua formação clínica o levou, em um curto prazo de tempo, a atuar como 

psicopedagogo clínico em consultório. Devido às contingências, ficou difícil conciliar 

as duas profissões e mais uma vez optou pelo magistério, com o qual teve e tem 

maior familiaridade. 

Por ter finalizado o curso de Psicopedagogia elaborando uma pesquisa sobre 

gênero (que resultou na monografia final apresentada no término do curso) também 

passou a observar as questões de gênero com mais freqüência em suas aulas. Essa 

observação era feita do ponto de vista humano, avaliando como os alunos se 

comportavam em situações diversas de aprendizagem, bem como do ponto de vista 

instrumental, de como a metodologia por ele empregada e até mesmo a sugerida 

nos manuais do FLE e no material didático adotado suscitavam algumas indagações 

sobre as relações de gênero na sala de aula. Afinal, o contato com a cultura 

estrangeira provocava estranhamentos de diversas ordens: desde o estranhamento 

fonético até alguns aspectos culturais e civilizacionais que porventura fossem 

adversos à cultura brasileira. Dentro dessa perspectiva, pôde observar que as 

representações sobre os modelos de masculinidades e feminilidades das duas 

culturas nem sempre coincidiam.  

Na sala de aula, presença escassa de sexo masculino; nos manuais, poucas 

situações ilustrando o universo masculino também. Foi então que, sem o intuito de 

formalizar uma pesquisa acadêmica, começou a fazer algumas enquetes em sala de 

aula junto aos alunos. Pôde perceber que estava indo em direção ao lugar certo, que 

as hipóteses feitas procediam: a didática do FLE muito tinha a pensar e fazer sobre 

o tema das diferenças de gênero, e talvez uma pesquisa mais elaborada sobre o 

tema pudesse apontar para uma pedagogia menos sexista e mais crítica, podendo 

formar cidadãos mais conscientes de sua história e do mundo que os cerca.  

Tinha sido pensado muito pouco a respeito do tema, pelo menos no campo da 

didática de línguas estrangeiras (DLE). Cabia aos futuros pesquisadores construir 
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Introdução 

 

Esta pesquisa é fruto do trabalho do pesquisador como professor de francês 

há mais de 25 anos, após ter passado por vários tipos de escolas e cursos.  

O que chamou muito sua atenção no decorrer da carreira como professor do 

FLE era que o processo de aprendizagem e aquisição de línguas estrangeiras, em 

particular o francês, se dava de forma diversa. Apesar dos guias pedagógicos 

sempre orientarem os professores quanto à sua utilização, muito pouco tocavam nas 

dificuldades enfrentadas durante o processo. As orientações dos guias pedagógicos 

eram sempre mostradas de forma idealizada; as aulas propostas eram compostas 

de técnicas que, pelo exposto, sempre dariam certo. E todos aprendizes reagiriam 

positivamente, desde que a técnica fosse bem aplicada. No entanto, a prática da 

sala de aula mostrava uma outra realidade: nem sempre as aulas ocorriam conforme 

o previsto, mesmo que as orientações dos guias fossem seguidas. A 

heterogeneidade dos grupos impunha desafios gerados por individualidades que 

sobressaíam na sala de aula. Não que devesse ser diferente disso, a escola deve 

estar sempre pronta para essa realidade. Mas, conforme essas diferenças 

apareciam, havia também dificuldades, por parte do professor, de gerenciar tais 

conflitos. Na medida em que isso foi se tornando uma constante, surgiu uma 

sensação de frustração em sala de aula. Ao mesmo tempo, as dificuldades de 

aprendizagem começaram a instigar o pesquisador, embora não contasse com a 

formação necessária para a sua resolução. Isso o levou a buscar uma outra 

formação. Foi quando, em 1996, ingressou no curso de especialização em 

Psicopedagogia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

No curso de Psicopedagogia pôde melhor localizar as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, sem com isso querer dizer que nele encontrou fórmulas 

mágicas para soluções de problemas em sala de aula. Com ajuda dos aportes da 

psicopedagogia e de outras áreas afins, sobretudo a psicanálise, foi se construindo 

um esteio teórico para melhor entender a prática em sala de aula. E assim, foi 

possível entender que as questões de gênero poderiam ser cruciais, se não levadas 

em conta, durante o processo de aprendizagem de uma forma geral. Ficou 

mobilizado pelo o tema, resolveu investigar e pesquisar sobre as masculinidades 
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Résumé 

 

Cette recherche a eu pour but de vérifier comment les masculinités et les  

feminités sont montrées, de façon chronologique, à l´intérieur des manuels de 

Français Langue Étrangère, en analysant plutôt les visions sexistes de la 

différentiation des sexes et les rapports  de genre.    

Selon Scott (1999), la vison sexiste a dominée pendant des siècles les analyses 

qui se proposaient réfléchir sur la problématique des différences sexuelles. Il 

s´agissait  d´une vison figée de ce qui représentait d´être homme ou femme dans 

les sociétés occidentales. 

Ce n´est qu’à partir de la révolution sexuelle proposée par le mouvement  féministe 

anglo-américain dans les années 1960, que l’on a comméncé à penser le genre 

comme un résultat socio-culturel des différences des corps masculin et féminin.  

On se rend alors compte que l´identité de genre est construite au délà du sexe 

biologique et, en plus, passible de variations dans le temps et dans  l´espace. 

Pour la réalisation de cette recherche, nous avons sélectionné des manuels 

représentatifs de l’histoire du FLE, plus spécifiquement six manuels produits à 

partir de 1960, année de la publication du manuel VIF, qui coïncide avec le debut 

du mouvement féministe. On a ensuite procédé à une analyse descriptive des 

images et des textes. Notre hypothèse de départ était qu’ à l’intérieur de ces 

manuels l’on retrouverait  beaucoup plus de visions sexistes que de variantes des 

identités de genre. 

Nous croyons que cette recherche est prometteuse dans le domaine de 

L’Enseignement des Langues Etrangères, plus particulièrement dans celui du FLE,  

puisqu’ elle peut offrir aux enseignants d’autres éléments d’analyse et de critique 

du livre didactique, et, conséquemment, de leurs pratiques pédagogiques.  

  

Mots-clé : Sexisme – Rapports de Genre – Livre didactique – Français Langue 

Etrangère – Méthodologie de l’Enseignement des Langues Etrangères. 



Abstract 

  

The object of this research was to check how male and female chracteristics are 

chronologically presented  in the FFL (French as a Foreign Language) manuals, 

through the analysis of sexist views of the difference between genders and their 

relations. 

According to Scott (1999), for centuries the sexist point of view was predominant in 

the analyses of sexual differences. In fact, it was a stactic view of the 

representation of what  was believed to be a man or a woman in the Western 

civilization. Just after the sexual revolution resulting from the American Liberation 

Movement of the 1960’s did one start to reflect on gender as a result of social and 

cultural-based concepts  between male and female bodies, and to notice  that 

gender identity is built beyond the biological body, thus  subjected to time and 

space variations. 

For the sake of this research , we selected some manuals which are benchmarks 

in the history of FFL, more specifically six manuals produced as of 1960, year of 

the publication of the VIF, which coincides with the start of the Liberation 

Movement. We proceeded to make a descriptive analysis of the images and texts 

which fit the research. We hypothesized finding many more sexist views in these 

manuals than variations of gender identities. 

We believe that this research is very promising in the Foreign Language Studies 

domain, specially in FFL, for it may offer FL teachers other elements of analysis 

and criticism of the textbook and, consequently, of its pedagogic practices.  

  

Keywords: Sexism – Gender relations – Textbook – French as a Foreign 

Language – Methodology of Foreign Language Teaching. 

 



Resumo 

 

Esta pesquisa teve por objetivo verificar como as masculinidades e feminilidades 

são mostradas, cronologicamente, nos manuais do FLE (Francês Língua 

Estrangeira), analisando sobretudo as visões sexistas da diferença dos sexos e as 

relações de gênero. 

 

Segundo Scott (1999), a visão sexista dominou durante séculos as análises que 

se propunham refletir sobre a problemática das diferenças sexuais. Na verdade, 

tratava-se de uma visão estática do que representava ser homem ou ser mulher 

nas sociedades ocidentais. Somente a partir da revolução sexual proposta pelo 

Movimento feminista anglo-americano dos anos 1960 que se começou a pensar 

em gênero como resultado sócio-cultural das diferenças dos corpos masculino e 

feminino, percebendo que a identidade de gênero é construída para além do corpo 

biológico e, além do mais, passível de variações no tempo e no espaço. 

 

Para a realização desta pesquisa, selecionamos alguns manuais representativos 

na história do FLE, mais especificamente seis manuais produzidos a partir de 

1960, ano da publicação do manual VIF, que coincide com o início movimento 

feminista. Para tanto, foi feita uma análise descritiva das imagens e textos 

pertinentes à pesquisa. Nossa hipótese de partida era a de que encontraríamos 

dentro desses manuais muito mais visões sexistas do que variações das 

identidades de gênero. 

 

Acreditamos que esta pesquisa é promissora no domínio do Ensino de Línguas 

Estrangeiras, em especial do FLE, pois pode oferecer aos professores de LE 

outros elementos de análise e de crítica sobre o livro didático e, 

conseqüentemente, sobre suas práticas pedagógicas.  

 

Palavras-chave: Sexismo – Relações de Gênero – Livro didático – Francês 

Língua Estrangeira –– Metodologia de Ensino de Línguas Estrangeiras.  
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