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RESUMO 

OREFICE, A. Francês para Relações Internacionais: investigando ações de ensino e de 
aprendizagem em uma formação de Francês para Objetivo Específico. 2019. 219 p. 
Dissertação (Mestrado) apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Letras.  

 

Esta dissertação de mestrado investiga ações de ensino e de aprendizagem relacionadas com 

a experiência advinda de uma formação de Francês para Objetivo Específico (FOS) para 

Relações Internacionais (RI) realizada junto a graduandos em RI pela Universidade de São 

Paulo, focalizando a comunicação oral em contextos de inserção profissional próprios a este 

perfil de alunos. Inserida no contexto dos Cursos de Francês para Internacionalização (CFI) do 

Centro Interdepartamental de Línguas desta universidade, a investigação, de natureza 

qualitativa e alinhada aos pressupostos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2003) e da etnografia 

(CRINON et al., 2002; ESTEBAN, 2010), pôs em relevo as etapas do processo de elaboração e 

de implantação desta formação, denominada Minicurso FOS-RI.  A pesquisa compreendeu a 

identificação e análise de necessidades do público-alvo, a coleta e seleção de documentos, a 

elaboração didática e o planejamento e acompanhamento das atividades por meio de 

diversos instrumentos aplicados junto aos alunos-participantes e do diário docente reflexivo 

do professor-pesquisador-elaborador do referido minicurso. O enquadramento teórico-

didático-metodológico da pesquisa se deu na área do FOS (LEHMANN, 1990; 1993; 

MANGIANTE; PARPETTE, 2004; 2011; CUQ; GRUCCA, 2005; CARRAS et al., 2007; 

MOURLHON-DALLIES, 2008; ALBUQUERQUE-COSTA; PARPETTE, 2016) com vistas a 

descrever e analisar as escolhas do professor-pesquisador-elaborador, consideradas como 

ações de ensino, e suas implicações nas ações de aprendizagem dos alunos-participantes, 

notadamente do ponto de vista da expressão oral. A análise e interpretação dos dados 

relativos a estes aspectos evidenciaram como a aplicação da démarche FOS está relacionada 

ao desenvolvimento da dimensão autoral do material didático realizado pelo professor para 

definir as especificidades do programa e das atividades do Minicurso FOS-RI visando à 

aprendizagem dos alunos-participantes. Tratou-se de uma formação em francês única, pois 

foi realizada em um contexto particular que atendeu às necessidades de comunicação oral 

em situações profissionais específicas com as quais os alunos-participantes de RI estavam 

envolvidos. A contribuição da pesquisa se dá no âmbito do ensino e da aprendizagem de 

professores que queiram compreender as particularidades de elaboração e aplicação de um 

programa de ensino FOS. 

 

Palavras-chave: Francês para Relações Internacionais; Francês para Objetivo Específico;  

ações de ensino; ações de aprendizagem; expressão oral. 



RÉSUMÉ 

OREFICE, A. Francês para Relações Internacionais: investigando ações de ensino e de 
aprendizagem em uma formação de Francês para Objetivo Específico. 2019. 219 p. 
Dissertação (Mestrado) apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Letras.  

 
Cette dissertation de master a pour objectif d’investiguer des actions d’enseignement et 

d’apprentissage concernant l’expérience issue d’une formation de Français sur Objectif 

Spécifique (FOS) pour les Relations Internationales (RI) réalisée auprès d’étudiants en RI à 

l’Université de Sao Paulo (USP), tout en focalisant la communication orale en contextes 

d’insertion professionnelle propres à ce profil d’étudiants. Insérée dans le contexte des Cours 

de Français pour l’Internationalisation (CFI) du Centre de Langues de l’USP, l’investigation, de 

nature qualitative et alignée aux fondements de la recherche-action (THIOLLENT, 2003) et de 

l’ethnographie (CRINON et al., 2002; ESTEBAN, 2010), a mis l’accent sur les étapes 

d’élaboration et de mise en place de ladite formation, nommée Mini cours FOS-RI. La 

recherche a compris l’identification et l’analyse des besoins du public-cible, la collecte et 

sélection de documents, l’élaboration didactique, mais aussi la planification et 

l’accompagnement des activités moyennant divers instruments testés auprès des participants 

et du journal réflexif du professeur-chercheur-concepteur chargé de cette formation. 

L’encadrement théorique, didactique et méthodologique de la recherche a été basé sur le 

domaine du FOS (LEHMANN, 1990; 1993; MANGIANTE; PARPETTE, 2004; 2011; CUQ; 

GRUCCA, 2005; CARRAS et al., 2007; MOURLHON-DALLIES, 2008; ALBUQUERQUE-COSTA; 

PARPETTE, 2016) afin de décrire et d’analyser les choix du professeur-chercheur-concepteur, 

considérés comme actions d’enseignement, ainsi que leurs implications dans les actions 

d’apprentissage menées par les apprenants, notamment du point de vue de leur expression 

orale. L’analyse et l’interprétation des données sur ces aspects ont mis en évidence que 

l’application de la démarche FOS est associée au développement de droits d’auteur du 

matériel didactique réalisé par le professeur pour définir les spécifités du programme et des 

activités du Mini cours FOS-RI tout en visant l’apprentissage des apprenants. Il s’agit d’une 

formation en français unique, car elle a été réalisée dans un contexte particulier et a ciblé les 

besoins de communication orale dans des situations professionnelles spécifiques dans 

lesquelles étaient insérés les apprenants en tant qu’étudiants en RI. La contribution de la 

recherche s’inscrit donc dans le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage de professeurs 

souhaitant comprendre les particularités qui touchent à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

programmes d’enseignement en FOS. 

 

Mots-clés : Français pour les relations internationales ; Français sur Objectif Spécifique ; 

actions d’enseignement ; actions d’apprentissage ; expression orale. 



ABSTRACT 

OREFICE, A. Francês para Relações Internacionais: investigando ações de ensino e de 
aprendizagem em uma formação de Francês para Objetivo Específico. 2019. 219 p. 
Dissertação (Mestrado) apresentada à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Letras.  

 

This master’s dissertation investigates teaching and learning actions related to the experience 

of a French course for Specific Objective (FOS) for graduates in International Relations (IR) held 

by the University of São Paulo. It focuses on oral communication in the context of employment 

opportunities appropriate to this student profile. The research, which is qualitative in nature 

and in line with the presuppositions of action research (THIOLLENT, 2003) and ethnography 

(CRINON ET AL, 2002; ESTEBAN, 2010), highlights the stages of the process of elaboration 

and implementation of this training course, called Minicurso FOS-RI. The research included 

the identification and analysis of the target audiences’ needs, the collection and selection of 

documents, and the didactic elaboration, planning, and monitoring of the activities, using 

several instruments; these were applied both to the students/participants and to the reflective 

journal of the teacher/researcher/elaborator of the mini-course. The theoretical-didactic-

methodological framework of the research was conducted in the FOS course (LEHMANN, 

1990; 1993; MANGIANTE; PARPETTE, 2004; 2011; CUQ; GRUCCA, 2005; MOURLHON-

DALLIES, 2008; ALBUQUERQUE-COSTA; PARPETTE, 2016), with a view to describing and 

analyzing the choices of the teacher/researcher/elaborator, considered as teaching behaviors, 

and their implications in the learning behaviors of the students/participants, especially from 

the point of view of oral expression. The analysis and interpretation of the data related to these 

aspects show how the application of the FOS is related to the development of the authorial 

dimension of the didactic material performed by the teacher. It defines the specificities of the 

program and the activities of the FOS-RI Mini-course, and is aimed at the 

students’/participants’ learning. This was a unique French course because it was performed in 

a particular context that met the needs of oral communication in specific professional 

situations in which the students/participants of IR were involved. The research contributes to 

the area of training and learning of teachers attempting to understand the particularities of 

developing and applying a FOS teaching program. 

 

Keywords: French for Specific Objective; French for International Relations; teaching actions; 

learning actions; oral expression. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Desde minha participação como professor-monitor no projeto de formação inicial de 

professores de Francês Língua Estrangeira (doravante FLE) do Centro Interdepartamental de 

Línguas da Universidade de São Paulo (CIL-USP), junto aos Cursos de Francês para 

Internacionalização (CFI), entre 2014-2016, tenho me visto inserido no Francês para Objetivo 

Específico (FOS). 

O modo pelo qual essa inserção se deu não pode ser considerado senão a partir de, 

basicamente, dois aspectos. De um lado, a experiência que adquiri trabalhando como 

professor-monitor nos Cursos de Francês para Internacionalização (CFI) do CIL-USP para os 

graduandos em engenharia na Escola Politécnica da USP (CFI-POLI) e para os alunos da 

graduação em Relações Internacionais da USP (CFI-IRI). De outro, os primeiros contatos que 

tive com a perspectiva do FOS e com sua derivação mais recente, o Francês para Objetivo 

Universitário (FOU), sendo este último privilegiado pela equipe pedagógica destes cursos, na 

época sob coordenação da professora doutora Heloisa Albuquerque-Costa. 

As formações oferecidas pelo CFI, predominantemente baseadas em um ensino mais 

geral do francês com algumas atividades de teor FOU desenvolvidas e propostas pela equipe 

pedagógica, se caracterizavam por focalizar nas necessidades e objetivos específicos desses 

alunos de Engenharia e de Relações Internacionais (RI), fortemente relacionados com a 

mobilidade acadêmica na França ou em países francófonos. Outra característica das 

formações do CFI era a não-adoção de livros didáticos de FLE, de modo que algumas das 

principais tarefas desenvolvidas pelos professores-monitores estavam voltadas para a 

elaboração de material didático adaptado para cada um desses perfis, com ênfase na 

preparação para a referida mobilidade. 

Nesse contexto, a partir do trabalho que fui desenvolvendo junto aos internacionalistas 

em formação no CFI-IRI meu olhar começou a se voltar para o fato de se tratar de um perfil 

de alunos de francês bastante diferente daquele dos engenheiros. Entre aulas ministradas, 

elaboração de material didático autêntico e discussões com a equipe pedagógica, tornou-se 

então importante para mim conhecer mais a fundo o que efetivamente estava em jogo na 
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constituição do perfil e das demandas prioritárias dos alunos de RI, já pensando em uma das 

primeiras ações que envolvem o FOS: a análise do perfil e das necessidades. 

Um momento que foi decisivo para despertar meu olhar para o perfil dos alunos foi 

quando propus uma tarefa de expressão oral (EO) na forma de seminários ou, para usar o 

termo que se emprega em francês, exposés. A proposta envolvia escolher um país estrangeiro 

e apresentá-lo do ponto de vista econômico, político, social e cultural, mobilizando com isso 

todo um vocabulário especializado em RI com o qual eles já estavam acostumados a trabalhar 

na graduação (IDH, renda per capita, poder de compra, etc.), em português ou em inglês, mas 

não em francês. 

Durante as apresentações dos exposés, dois pontos chamaram minha atenção. Em 

primeiro lugar, o fato de que, se os alunos em geral demonstravam excelente rendimento em 

competências de leitura e de produção escrita, muito provavelmente por se tratar de algo já 

bastante exigido pela graduação que faziam – com uma alta carga de leitura e produção de 

textos acadêmicos – , o mesmo não se podia dizer de competências ligadas à expressão oral, 

esta claramente mais desafiadora para os alunos.  

Em segundo lugar, pude perceber e começar a refletir sobre aquilo que poderíamos 

chamar de o “perfil agregador” do internacionalista. Quero dizer com isso que esse perfil se 

caracteriza por agregar, de um lado, distintos campos do saber como a História e Direito, 

passando pelas Ciências Políticas; de outro, o domínio de distintas línguas-culturas como o 

inglês, o espanhol, o francês e, não raro, ainda outra(s) língua(s)-cultura(s).  

Ora, esse “perfil agregador” de campos do saber e de línguas-culturas está diretamente 

relacionado, assim acredito, às principais áreas de atuação profissional do internacionalista: 

diplomacia, comércio internacional, direito internacional, jornalismo especializado 

(geopolítica, por exemplo), entre outras. São áreas que comumente exigem capacidades 

como: interagir em língua estrangeira (LE) com interlocutores de várias partes do mundo sobre 

questões de ordem ecônomica e geopolítica; compreender e se expressar sobre documentos 

produzidos em LE e/ou em países estrangeiros (legislações, tratados e acordos internacionais, 

por exemplo). 

Outro aspecto sobre o perfil dos internacionalistas que passou a ser objeto de minha 

reflexão foi o fato de que o francês parecia ocupar um lugar diferente daquele previsto pelos 

cursos do CFI, isto é, a mobilidade acadêmica internacional. Se a mobilidade internacional é 
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algo que tem um papel importante na formação do oferecida pelo CFI-IRI (haja vista a 

quantidade significativa de acordos firmados entre o Instituto e inúmeras instituições 

internacionais de renome na área de RI, dentre as quais destaca-se a francesa SciencesPo) 

pude notar, porém, que os alunos, em sala de aula, visavam com mais ênfase o 

desenvolvimento de competências em francês que poderiam usar futuramente em contexto 

de trabalho, sobretudo em instituições e organismos internacionais nas quais o francês é a 

língua ou uma das línguas adotadas como meio de comunicação profissional. Tal constatação 

veio a ser corroborada, conforme explicitarei mais adiante nesta dissertação, com os dados 

coletados nesta pesquisa.  

A essas constatações acrescenta-se o fato de que não se tinha presente, em minha visão, 

um programa nem um material didático consolidado para as necessidades específicas dos 

alunos de RI – a implementação dos cursos do CFI-IRI era algo recente, iniciada há cerca de 

dois anos antes de eu passar a integrar a equipe pedagógica. De modo que boa parte das 

atividades desenvolvidas no CFI-IRI tinha como foco o trabalho com conteúdos mais 

transversais e voltados para a mobilidade, ainda com uma "ideia de FOU-RI”, sob forte 

influência do que se propunha até então para os graduandos de engenharia alunos do CFI-

POLI. 

Tendo em mente tudo o que foi exposto e buscando refletir sobre minha própria prática 

de professor, pude me dar conta de que, para o professor inserido nesse contexto bastante 

específico de ensino-aprendizagem da língua-cultura francesa como o do CFI-IRI, estava 

colocada a pertinência – ou talvez até a necessidade – de se buscar integrar à referida 

formação outros elementos concernentes à preparação para a inserção profissional com foco 

no desenvolvimento da comunicação oral, algo que não se encontrava integrado ao programa 

de ensino proposto aos internacionalistas. Assim, parti do princípio de que a já mencionada  

experiência com a atividade dos exposés orais poderia ser ampliada a fim de favorecer uma 

articulação com o desenvolvimento de competências orais, em particular a EO, agora com o 

foco em situações profissionais em RI, o que, certamente, ofereceria uma resposta a uma 

necessidade manifestada pelos alunos em sala de aula. 

Isso me levou, então, a uma série de questionamentos: Qual a necessidade de formação 

em língua francesa que os alunos do IRI-USP manifestavam ao longo da formação por que 

passavam no CFI-IRI? Quais seus reais objetivos em aprender o francês dado que o perfil das 
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turmas na época caracterizava-se por já possuir mais de uma língua estrangeira? Quais seriam 

os contextos profissionais de inserção destes alunos em relação ao uso da língua francesa? 

Como desenvolver mais as competências orais em francês considerando que a solicitação dos 

alunos nas aulas era sempre para praticar mais a língua em situações orais? 

Todas as indagações expostas acima me levaram a decidir por realizar uma pesquisa 

para o campo de investigação abarcado pela área do ensino do Francês para Objetivo 

Específico – o FOS –  para o público de Relações Internacionais, ou seja, ir além do papel de 

professor para me tornar professor-pesquisador-elaborador de uma formação que ainda não 

havia sido feita nesta área no contexto da Universidade de São Paulo. Nesse cenário, a 

pesquisa de mestrado se mostrou oportuna para que eu pudesse refletir sobre um novo papel 

em minha formação, agora, como pesquisador em um contexto específico de ensino e de 

aprendizagem do francês, buscando responder a uma demanda concreta dos alunos no que 

se refere à identificação das situações de comunicação orais mais relacionadas a seus futuros 

contextos de atuação profissional. 

É assim, portanto, que me vejo atualmente inserido na área do FOS, como dito no início, 

cuja abordagem me permitiu, por meio dessa pesquisa, me aprofundar, refletir, contribuir, 

enfim, com estudos nessa linha que começa a conhecer cada vez mais pesquisas no Brasil. 

Nesse movimento, desenvolvi no âmbito da presente pesquisa ações de ensino que 

compreenderam a elaboração e a implantação de um minicurso de FOS para graduandos em 

Relações Internacionais do IRI-USP, nomeado de Minicurso FOS-RI, o que apresentou uma 

série de desafios uma vez que o contexto profissional em RI é uma área especializada que não 

me pertence enquanto professor de francês formado em Letras. Para isso, tive como 

referência principal as etapas didático-metodológicas da démarche FOS, estabelecida em 

Mangiante e Parpette (2004), além de vários outros autores-especialistas e didáticos que 

dialogam com esta abordagem do ensino de francês como língua estrangeira, que poussui 

especificidades que a distinguem do ensino do francês escolar ou generalista (FG).  

Isso dito, a análise dos dados evidenciou que, ao me apropriar da démarche FOS, pude 

desenvolver ações de ensino no papel de professor-pesquisador-elaborador no contexto do 

referido minicurso e, posteriormente, analisá-las e verificar que tais ações de ensino tendem 

a potencializar o aspecto autoral do trabalho do professor, na medida em que a démarche 

FOS prevê a concepção de um programa de ensino baseado na elaboração de material 
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didática autêntico, o que envolve a definição de objetivos, saberes e competências a serem 

visados a partir de escolhas criteriosas e refletidas. No caso desta pesquisa, toda a autoria do 

Minicurso FOS-RI foi registrada em um diário docente reflexivo virtual. 

Ademais, foi possível constatar que as ações de ensino por mim desenvolvidas se 

articularam com as ações de aprendizagem dos alunos-participantes, sobretudo do ponto das 

atividades que visaram o desenvolvimento da EO dos e entre os alunos-participantes inseridos 

neste contexto de ensino e aprendizagem particular. Com efeito, a formação proposta teve 

impacto positivo em suas aprendizagens, visto que ela contribuiu para que os alunos-

participantes mobilizassem saberes, competências e elementos linguístico-discursivos 

bastante específicos e relacionados às suas áreas de atuação profisssional em RI. 

 

Perguntas e objetivos da pesquisa  

 
As perguntas que balizaram minha investigação foram: 

1. Quais são as ações de ensino que o professor deve desenvolver para elaborar e 

implantar um programa FOS-RI? 

2. Quais as relações entre as ações de ensino e as ações de aprendizagem em um 

programa FOS-RI com foco na comunicação oral em contexto profissional? 

 

Para tanto, estabeleci os seguintes objetivos: 

 

o Identificar o perfil (acadêmico e profissional) e as necessidades de comunicação 

oral de alunos de RI em contexto profissional 

o Analisar as situações de comunicação oral em contexto de inserção profissional 

o Elaborar um programa de ensino FOS-RI 

o Implantar e analisar este programa observando as ações de ensino e de 

aprendizagem que ele mobiliza 

 

Para responder às perguntas e atingir os objetivos da pesquisa, apresento a seguir a 

estrutura da dissertação: 
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• Capítulo 1 – Referencial Teórico 

Neste capítulo apresento os princípios teóricos-didático-metodológicos que nortearam 

esta pesquisa. Primeiramente exponho algumas das principais correntes do ensino do francês 

para contextos específicos. Em seguida, atenho-me com mais detalhes nos aspectos da 

démarche FOS, que é a abordagem adotada na pesquisa. Finalmente, busco demonstrar de 

que modo o trabalho com o FOS pode favorecer o desenvolvimento da dimensão autoral do 

trabalho do professor, estabelecendo algumas relações entre o FOS, a noção de professor 

crítico-reflexivo e a perspectiva acional do ensino de línguas. 

 
• Capítulo 2 – Metodologia da pesquisa 

Neste capítulo, abordo inicialmente os pressupostos metodológicos que situam a 

pesquisa no paradigma da pesquisa qualitativa, na esteira dos princípios da pesquisa-ação e 

dos estudos etnográficos em educação. Após, descrevo o contexto da pesquisa e apresento 

dos instrumentos de coleta de dados que empreguei. Em seguida, apresento  os participantes 

da pesquisa (pesquisador e alunos-participantes). Finalmente, exponho os dados produzidos. 

 
• Capítulo 3 – Análise dos dados 

Neste capítulo, analiso os dados referentes às ações de ensino e às ações de 

aprendizagem desenvolvidas no quadro da pesquisa. Para isso, tenho como referência as duas 

perguntas norteadoras da pesquisa expostas acima. 

 

• A estes capítulos somam-se as Considerações Finais, as Referências Bibliográficas, os 

Anexos e os Apêndices. 
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CAPITULO 1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

A interrogação sobre as necessidades está 
estritamente ligada àquela da definição de 
objetivos. Se se pudesse imaginar um ensino e 
uma aprendizagem que não comportassem 
objetivos, então a questão das necessidades nem 
se colocaria.    

 (Denis Lehmann)1 
 
 
 
 

1.1 Ensino e aprendizagem de francês para contextos específicos: um percurso para o 
FOS 

 
 

 
No âmbito da didática das línguas estrangeiras, uma distinção terminológica deve ser 

feita para compreendermos as características do ensino de línguas em contextos específicos. 

Trata-se da diferença entre o ensino de línguas denominado generalista e o ensino de línguas 

para objetivos específicos. Enquanto o primeiro é dirigido a um público mais amplo cujas 

necessidades em termos de comunicação oral e escrita estão relacionadas a situações do 

cotidiano e a um equilíbrio entre o oral e o escrito, o segundo é voltado para responder a 

demandas e necessidades bastante precisas e pontuais identificadas junto a cada público-

alvo, em contextos profissionais e acadêmicos. No caso do ensino da língua francesa, as 

denominações são, respectivamente, Francês Geral (FG) e ensino para diferentes demandas 

e contextos específicos cujas designações foram dadas de acordo com as diferentes 

metodologias de ensino conhecidas na história da Didática das Línguas (DL) (LEHMANN, 

1993). Com relação a este último, a diversidade de contextos, materiais didáticos e programas 

de ensino estiveram, até o momento atual, relacionadas a uma complexidade didático-

metodológica em termos da definição de objetivos comunicativos, linguísticos e culturais, o 

que permitiu o avanço da área, conforme veremos mais adiante.  

                                                   
1 Tradução nossa. Texto original: “L'interrogation sur les besoins est étroitement liée à celle de la 
définition des objectifs. Si l'on pouvait imaginer un enseignement et un apprentissage qui ne 
comporteraient pas d'objectifs, alors la question des besoins ne se poserait pas”. 
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Na França, nos anos 60, o primeiro grande momento do ensino de francês para 

contextos específicos foi desenvolvido em resposta a demandas para a comunicação científica 

e profissional e, nesse sentido, houve o surgimento do Français Scientifique et Technique 

(FST), do Français Instrumental (FI) e do Français Fonctionnel (FF), dados históricos pontuados 

por diversos pesquisadores da área (EURIN, 1992; LEMANN, 1990, 1993, HOLTZER, 2004;  

CUQ E GRUCA, 2005;  CARRAS et al., 2007; MOURLHON-DALLIES, 2008; ZOLANA, 2013).  

  A esse respeito, Mourlhon-Dallies (2008, p. 10) afirma que “no campo da didática 

francesa, é por volta de 1960 que uma reflexão “científica” tratando do ensino das línguas 

para finalidade prática e profissional introduziu-se verdadeiramente” 2.  

Em contraste, as “sequelas” da Segunda Guerra fazem com que o ensino e 

aprendizagem do FG sofra um “recuo considerável”. A esse respeito, esclarece Zolana: 

Nos anos sessenta, a necessidade de ensinar o francês destinado a uma 
área específica se transferiu para outras áreas. Sob o nome do Francês de 
especialidade, é o público profissional não escolar que será visado e o 
acento será dado sobre o conteúdo do curso, notadamente o léxico. Em 
decorrência da Segunda Guerra Mundial, o ensino/aprendizagem do 
francês língua estrangeira "generalista" vai conhecer um recuo 
considerável na cena internacional. O que obrigará os responsáveis dos 
assuntos estrangeiros a se interessar, dessa vez, por outras áreas. 
(ZOLANA, 2013, p. 26)3 

É possível entrever que uma das razões para isso está diretamente ligada com a 

hegemonia que o inglês passa a desfrutar em escala internacional, em decorrência de 

transformações econômicas, políticas e culturais encabeçadas pela sociedade norte-

americana. 

Assim, sob forte incentivo – ou reação – do estado francês, a didática do francês como 

língua estrangeira passa, paulatinamente, a considerar com mais ênfase um público 

                                                   
2 Tradução nossa. Texto original: “Dans le champ de la didactique française, c’est vers 1960 qu’une 
réflexion scientifique portant sur l’enseignement des langues à finalité pratique et professionnelle s’est 
véritablement amorcée”. 
3 Tradução nossa. Texto original: “Dans les années soixante, le besoin d’enseigner le français destiné à 
un domaine spécifique s’est transféré dans d’autres domaines. Sous le nom du Français de spécialité, 
c’est le public professionnel non scolaire qui sera visé et l’accent sera mis, comme dans l’enseignement 
du français militaire, sur le contenu du cours notamment le lexique. Suite aux séquelles de la seconde 
guerre mondiale, l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère sous son volet 
"généraliste" va connaitre un recul considérable sur la scène internationale. Ce qui obligera les 
responsables français des affaires estrangères à s’intéresser, cette fois-ci, à d’autres domaines”. 
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profissional não escolar, como disse Zolana no trecho acima, em sintonia com os avanços 

tecnológicos e com o mundo do trabalho em profunda transformação, em que diversas áreas 

técnicas e especializadas passam a ganhar cada vez espaço.  

Na verdade, como bem demonstram Cuq e o Grucca (2005, p. 24-42), a difusão da 

língua-cultura francesa sempre foi uma questão de política de estado do governo francês, 

interessado na manutenção/resgate de seus interesses econômicos e na influência da 

geopolítica internacional.  

Em convergência com as considerações de Cuq e Grucca (2005), Holtzer situa o 

nascimento das “etiquetas” do Français Scientifique et Technique (FST) e, mais da tarde, do 

Français Fonctionnel (FF): 

 
A configuração e o desenvolvimento da área, qualquer que seja o modo 
pelo ele seja nomeado, se explicam de fato em grande parte pelas 
orientações (flexíveis) das estratégias e das prioridades definidas pelas 
políticas de difusão do francês no exterior. Assim, a prioridade dada no 
início dos anos 1950 à cooperação científica e técnica exercerá um papel 
decisivo na emergência da área identificada sob a etiqueta “français 
scientifique et technique” e mais tarde sobre aquela do “français 
fonctionnel”. (HOLTZER, 2004, p. 10; grifo nosso)4 

 
 

Tendo sido uma “etiqueta” mais duradoura que o FST, o FF surge, mais precisamente, 

em 1970 e se refere à necessidade de reconhecer oficialmente o ensino do francês para 

aqueles que necessitam aprender a língua para responder a necessidades específicas em seus 

contextos de atuação, o que trouxe o surgimento das designações já mencionadas por Holtzer 

no excerto acima. 

No Dictionnaire de Didactique du français langue seconde et étrangère, de Cuq (2003), 

o termo fonctionnel é definido da seguinte maneira: 

 
[...] ele designa ao mesmo tempo uma língua (de especialidade), uma 
pedagogia sobre objetivos (ensino funcional), um público (estudantes e 

                                                   
4 Tradução nossa. Texto original: “La configuration et le développement du domaine, quelle que soit 
la façon dont on le nomme, s´expliquent en effet en grande partie par les orientations (mouvantes) des 
stratégies et des priorités définies par les politiques de diffusion du français á l´étranger. Ainsi, la priorité 
donné au début des années 1950 à la coopération scientifique et technique jouera un rôle décisif dans 
l´émergence du domaine identifié sous l´étiquette "français scientifique et technique" et plus tard sous 
celle de "français fonctionnel””. 
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jovens pesquisadores) e uma vontade política (atribuição de meios 
financeiros com obrigação de resultados. (CUQ, 2003, p. 102)5  

  

A questão da "vontade política" para a viabilidade destes cursos é algo que permanece 

até os dias de hoje, pois as diferentes demandas vêm de situações precisas nas quais a língua 

estrangeira é necessária como meio de comunicação em situações profissionais ou 

acadêmicas.       

Ainda sobre o FF, segundo Cuq e Gruca (2005) sua origem pode ser atribuída a outro 

fator de ordem conjuntural, ou seja, a uma mudança da política linguística do governo francês 

em resposta à crise econômica causada pelo choque do petróleo de 1973 e à progressiva 

“erosão” da difusão da língua francesa, como no caso das ex-colônias em que o francês 

começa a mudar de estatuto, passando a sofrer forte concorrência da língua árabe. Sobre essa 

situação, os autores assinalam: 

 
A oferta de um incentivo ao ensino de massa, destinado geralmente a 
adolescentes cativos foi substituída por uma oferta mais específica: um 
francês que se queria funcional para adultos motivados. Esta política se 
traduziu em proposições particulares (bolsas, auxílio universitário e 
documental, etc.) […]. (CUQ; GRUCA, 2005, p. 361)6 

 

Trata-se, portanto, de uma abordagem que se difere do FG na medida em que se refere 

a um ensino voltado a um público específico que tem necessidades específicas de formação. 

Pressupõe, assim, uma pedagogia própria que está baseada em desenvolver competências 

relacionadas a objetivos previamente determinados, de acordo com a área e o contexto no 

qual o público-alvo está inserido.  

No que se refere às publicações didáticas da época, Oliveira (2009), ao tratar do FF, 

menciona uma coleção didática intitulada igualmente Français Fontionnel, publicada pelo 

                                                   
5 Tradução nossa. Texto original: “[...] il désigne à la fois une langue (de spécialité), une pédagogie sur 
objectifs (enseignement fonctionnel du français), un public (étudiants et jeunes chercheurs) et une 
volonté politique (attribution de moyens financiers avec obligation de résultats)”. 
6  Tradução nossa. Texto original: “À l’offre d’une aide à l’enseignement de masse, s’adressant 
généralement à des adolescentes captifs, se substitua alors une offre plus ciblée : un français qui se 
voulait fonctionnel pour des adultes motivés. Cette politique se traduit par des propositions 
particulières (bourses, aide universitaire et documentaire, etc.) […]. L’expression français fonctionnel, 
qu’on utilisait alors le couramment pour désigner la méthodologie d’enseignement qui était censée 
accompagner cette nouvelle orientation de la politique linguistique, semble construite sur le modèle 
de français instrumental qui était utilisé en Amérique du Sud au début des années 70”. 
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Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) e pela editora CLE Internacional em 1980. 

A coleção, apresentada por meio de guia pedagógico e de um exemplar do livro do aluno 

(section mathématique – algèbre linéaire), dedicava-se a tratar de temas que abrangiam 

algumas áreas especializadas, como o comércio, a economia e as ciências exatas. A despeito 

do título dessa coleção pressupor uma abordagem mais inovadora se comparada ao que se 

fazia com o FST, Oliveira pondera que a coleção estava ainda fortemente vinculada a este 

último; sua leitura do material “revela um trabalho em francês científico e técnico explícito, 

com atividades e explicações da língua francesas voltadas exclusivamente para o tema 

específico” (OLIVEIRA, 2009, p. 30).  

Ainda segundo Oliveira (2009), livros didáticos especializados acordam ao léxico de 

inúmeras áreas profissionais uma importância central, como a coleção Le français scientifique 

et technique (volumes 1 et 2), publicado em 1971 pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros 

(Ministère des Affaires Étrangères) da França em parceria com a editora Hatier. Segundo a 

pesquisadora, o Français scientifique et technique foi “um dos primeiros métodos de ensino 

do francês específico”, apresentando “um ensino feito através de metodologias 

estruturalistas, muito mais centradas em conteúdos do que em ensinos funcionais […]” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 28). 

 

Figura 1 – Exemplares da coleção didática Le Français Scientifique et Technique (1971) 
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A orientação metodológica dos livros reforçava, portanto, o desenvolvimento de 

competências linguísticas, notadamente, o ensino de estruturas gramaticais e o vocabulário, 

em concordância com a metodologia de ensino de línguas da época.   

Nos anos 90, mais precisamente em 1992, Simone Eurin e Martine Henao de Legge 

publicam o livro Pratiques du français scentifique, pela editora Hachette/AUPELF, e cuja 

orientação metodológica segue a abordagem sistêmica7, segundo a qual o professor, antes 

de desenvolver o conteúdo do programa de ensino que vai ministrar, deve realizar uma série 

de etapas: 

 

Figura 2 - Exemplar da coleção didática Pratiques du français Scientifique e seu Sommaire 

        

 

 O que as autoras sublinham é a importância de se conhecer em detalhes a situação de 

ensino por meio da análise de todos os componentes vistos na figura acima (treze ao todo), o 

que caracteriza um procedimento metodológico que terá impacto na elaboração do 

programa de ensino.  Observa-se, por um lado, a complexidade do trabalho, e, por outro, a 

                                                   
7 Segundo Eurin e Legge (1992, p. 9), “a análise sistêmica é uma abordagem transdisciplinar. Não se 
deve considerá-la uma “ciência”, ou “uma teoria” ou uma “disciplina”, mas “uma nova metodologia”, 
permitindo reunir et organizar os conhecimentos em vista de uma maior eficácia da ação”. Tradução 
nossa. Texto original: "L´analyse systémique est une approche transdisciplinaire. Il ne faut pas la 
considérer comme une “science ”, une “théorie” ou une “discipline” mais comme “une nouvelle 
méthodologie”, permettant de rassembler et d’organiser les connaissances en vue d’une plus grande 
efficacité de l’action".  
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orientação clara à instituição e, sobretudo, ao professor fornecendo-lhe todas as condições 

para o seu planejamento e elaboração do programa de ensino.  

Na América Latina, a partir dos anos 70 o contexto científico e acadêmico conheceu uma 

modalidade de ensino específica para a leitura que, no caso do francês, recebeu a 

denominação de Francês Instrumental (FI) (LEHMANN, 1993; ALBUQUERQUE-COSTA, 2015). 

O FI corresponde a uma abordagem designando o ensino da língua francesa voltado a um 

público universitário cuja demanda primeira era a de desenvolver competências para a leitura 

de textos acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento.  

Atentando-se para as particularidades do FI no contexto universitário brasileiro, 

Albuquerque-Costa afirma: 

 
No contexto da América Latina, em particular no Brasil, o ensino para 
objetivo específico respondeu a necessidades de aprendizagem 
consagradas ao desenvolvimento de estratégias de leitura para a 
compreensão de textos em contexto universitário. […] Os estudantes 
inscritos nos cursos de francês instrumental tinham como objetivo 
aprender a ler e a compreender textos científicos por meio de uma 
metodologia de leitura desses textos orientada para gêneros textuais 
variados, num primeiro momento, e, depois, para textos científicos de 
domínios diversos. (ALBUQUERQUE-COSTA, 2015, p. 12-13)8 

  

Como explicitado por Albuquerque-Costa, a demanda principal destes cursos estava 

relacionada ao desenvolvimento de competências leitoras para propiciar a leitura de textos 

acadêmicos em diferentes áreas do conhecimento.  

Enfatizando o desenvolvimento da compreensão escrita, os objetivos estavam 

centrados nas estratégias de leitura de textos acadêmicos que permitiam acessar o amplo 

espectro dos avanços, sobretudo (mas não só) das ciências humanas, que se traduziam em 

toda uma literatura especializada em língua francesa, necessária aos estudos que se 

desenvolviam em contexto universitário: 

                                                   
8  Tradução nossa. Texto original: “Dans le contexte de l’Amérique latine, en particulier au Brésil, 
l’enseignement sur objectif spécifique a répondu à des besoins d’apprentissage consacrés au 
développement de stratégies de lecture pour la compréhension de textes en contexte universitaire. […] 
Les étudiants inscrits aux cours de français instrumental avaient comme objectif apprendre à lire et à 
comprendre des textes scientifiques par moyen d’une méthodologie de lecture de ces textes orienté 
vers de genres textuels variés dans un premier moment et puis après aux textes scientifiques de 
domaines divers”. 
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O francês instrumental é um tipo de ensino funcional do francês que 
concerne um público definido (estudantes de universidade), é circunscrito 
a atividades precisas (ler a documentação especializada), limitada a 
objetivos determinados (acesso à informação científica e mais largamente 
ao saber), no contexto de áreas de estudos universitárias, em que uma 
ampla parte da documentação acadêmica está disponível somente em 
francês. (HOLTZER, 2004, p. 14)9 

 
 

Com efeito, o surgimento e a posterior consolidação do FI representaram um momento 

especialmente importante para o ensino do francês para contextos específicos. A partir dos 

anos 70 e 80, houve uma demanda crescente por cursos de FI em diversas universidades, 

sobretudo em solo brasileiro. Em paralelo, as pesquisas na área também têm seu crescimento, 

conforme demonstram os trabalhos de Moirand (2011), Pietraroia (1997) e Albuquerque-Costa 

(2015). 

Uma das questões colocadas pelos alunos nos cursos de FI se referia ao vocabulário 

especializado presente nos textos de cada área científica. As estratégias de leitura se 

apoiavam na identificação desse vocabulário, uma vez que os alunos eram os especialistas na 

área, além de se apoiarem na própria proximidade entre as línguas românicas, o que levava 

os alunos a um reconhecimento pela "transparência" entre a língua materna e a língua 

francesa: 

 
A possibilidade de pensar uma metodologia de acesso ao sentido dos 
textos colocava outra vez em causa a questão a noção de vocabulários 
especializados, os quais eram, nas línguas romanas e, sobretudo na 
escrita, majoritariamente "transparentes". (MOIRAND, 2011, p. 326)10  

 

A importância acordada ao léxico deveria pressupor uma metodologia de ensino 

voltada para o desenvolvimento de competências leitoras eficazes e mais adaptada à 

                                                   
9 Tradução nossa. Texto original: “Le français instrumental est un type d´enseignement fonctionnel du 
français qui concerne un public défini (des étudiants de l´université), est circonscrit à des activités 
précises (lire la documentation spécialisée), limité á des objectifs déterminés (accès à l´information 
scientifique et plus largement au savoir), dans le cadre de filières d´études universitaires où une large 
partie de la documentation académique n´est disponible qu´en français”. 
10 Tradução nossa. Texto original: “La possibilité de « penser » une méthodologie de l’accès au sens 
des textes remettait en question la notion de vocabulaires spécialisés, lesquels étaient, entre langues 
romanes, et surtout à l’écrit, majoritairement "transparents"”. 
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realidade acadêmico-profissional dos alunos, o que se materializava pela identificação nos 

textos de campos lexicais afins às áreas de conhecimento.  

A primazia dada ao estudo do léxico representou, no entanto, em alguns momentos, 

um “risco” que é abordado por Pietraroia (1997) nos seguintes termos: 

 
Merecedor de uma atenção especial, sobretudo a partir dos estudos de 
Saussure, o léxico foi vítima de verdadeiras autópsias morfo-semânticas, 
sendo seus traços dissecados e, listagens precisas [...] praticamente 
infinitas. Após esse período em que só o termo e tão-somente ele o 
grande responsável por sua significação, trancafiada no sistema da língua 
e nas combinatórias de suas propriedades internas, chegou a época do 
“dize-me com quem andas e te direi quem és”, entrando em cena o 
famoso contexto (PIETRAROIA, 1997, p. 310). 

 

Ainda sobre o FI, é necessário mencionar as publicações de Candido et al. (1976) e 

Coracini (1987). Ambos os autores ilustram o panorama histórico em que se deu essa 

modalidade de ensino do francês no contexto universitário brasileiro. Candido, por exemplo, 

pondera o fato de que o ensino do FI não se resumia a uma metodologia para leitura de textos 

de áreas específicas mas, e sobretudo, um verdadeiro instrumento de difusão da cultura 

francesa em sentido mais amplo (CANDIDO et al., 1976). 

Retomando o percurso histórico do ensino da língua francesa em contextos específicos, 

a partir dos anos 1970 até os dias de hoje, temos ainda outras designações, a saber, Français 

de Spécialité (Francês de especialidade) (FS), Français sur Objectif Spécifique (Francês para 

Objetivo Específico) (FOS) e Français langue professionnelle (Francês Língua Profissional) 

(FLP). Essas denominações evidenciam variadas implicações teóricas, metodológicas e 

terminológicas que caracterizaram a concepção de programas de ensino de francês para 

contextos específicos, baseadas nas seguintes identificações: o contexto profissional de 

referência no qual estava implicado o público-alvo, suas necessidades explicitadas, a definição 

dos objetivos das formações linguísticas e culturais e, sobretudo, na abordagem 

metodológica a ser adotada. 

Contudo, como pontua Mourlhon-Dallies (2008), no que se refere ao FS, ele não foi 

definido segundo um quadro teórico-metodológico claro. As áreas de especialidade eram 

definidas pelas demandas e contextos de um modo muito mais empírico que teórico, ou seja, 

pela “lista” de áreas de especialidades ou área do conhecimento, o que levou o mercado de 
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editoras a publicar livros didáticos tais como: Le français de l´entreprise, publicado em 1991, 

Le français de l´hotellerie et de la restauration, publicado em 1992, Le français du tourisme, 

publicado em 1993, Le français du droit, publicado em 1999, cujos exemplares, todos 

publicados pela editora CLE International, são trazidos a seguir. 

 
Figura 3 - Exemplares diversos de livros didáticos de francês para contextos específicos 

 

 

Le Français de l´entreprise (1991) 

 

 

Le français de l’hôtellerie et de la 
restauration (1992) 

 

            
      
 

 
Le français du tourisme (1993) 

 
Le français du droit (1999) 

                          
           

Cada uma das áreas de conhecimento apresenta marcas linguísticas e culturais próprias 

aos contextos nos quais ela se manifesta. Tal característica traz ao ensino da língua de 
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especialidade particularidades que devem ser consideradas pelo professor, como ressalta 

Challe: 

 
A referência a uma área de conhecimentos especializados dentro de uma 
área é primordial; ela orienta a concepção das línguas e das culturas. 
Habitualmente a abordagem dos discursos de francês de especialidade é 
feita de início pela entrada das práticas linguageiras. Uma outra entrada 
é tomar conhecimento das dimensões culturais dos usos especializados 
da comunidade de onde elas emanam. Os dois se imbricam não os 
dissociando em situação de formação. Reside aí toda a dificuldade, mas 
também a originalidade da didática dos discursos de francês de 
especialidade. (CHALLE, 2008, p. 51)11  

 

É interessante comentar que as publicações na área em FS datam de bem antes das 

coleções didáticas vistas na página anterior.  Zolana (2013), por exemplo, tem como ponto de 

partida o “francês militar”12, que se desenvolveu nos anos 1920 com o intuito de “integrar” os 

combatentes originários dos países colonizados pela França. De acordo com o pesquisador, 

o “francês militar” almejava dois objetivos: o primeiro era “aperfeiçoar as competências 

linguageiras em "francês dos soldados" de países colonizados pela França, notadamente 

aqueles da África, a fim de facilitar a relação entre esses e seus superiores hierárquicos”; o 

segundo consistia em “desenvolver outras competências não apenas linguísticas que, 

posteriormente, deviam contribuir ao desenvolvimento dos países de origem desses últimos 

[dos soldados]” (ZOLANA, 2013, p. 24). 

As publicações mais recentes em FS explicitam a abordagem que é adotada, como 

pode se observar nos guias pedagógicos. Na figura a seguir tem-se um exemplo disso: 

 

 

 

                                                   
11 Tradução nossa. Texto original: “La référence à un domaine de connaissances spécialisées dans un 
domaine est primordiale; elle oriente la conception des langues et des cultures. Habituellement, 
l´approche des discours de français de spécialité se fait d´abord par l´entrée des pratiques langagières. 
Une autre entrée est de prendre conscience des dimensions culturelles des usages spécialisés de la 
communauté d´où elles émanent. Les deux s´imbriquent; autant ne pas les dissocier en formation. C´est 
là toute la difficulté mais aussi l’originalité de la didactique des discours de français de spécialités”.  
12 O livro didático Français des militaires não se encontra disponível para venda, por se tratar de material 
específico que pode comprometer a segurança relativa a informações próprias à área. 
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Figura 4 - Exemplares das coleções didáticas Travailler en francais en enterprise e Objectif 
Diplomatie (2006) 

 

 

O FS compreende, portanto, áreas de conhecimento em sua totalidade, não havendo 

uma particularidade para os discursos especializados de um caso em particular. A título de 

exemplificação, na área do turismo, várias profissões estão relacionadas, como o funcionário 

da agência de viagens, o guia turístico, os profissionais ligados à hotelaria e outros. 

Considerando que para cada uma delas há situações de comunicação específicas cujos savoirs 

langagiers apresentam particularidades, os materiais disponíveis em FS não respondem a 

demandas dessa natureza. 

  É nesse sentido que o Français sur Objectif Spécifique (MANGIANTE; PARPETTE, 2004) 

se situa no âmbito da didática das línguas, ou seja, esta designação compreende o ensino de 

língua francesa para um público específico, "l'étude au cas par cas" (“o estudo caso a caso”), 

como afirmam os autores. Dada a relevância desta abordagem nesta pesquisa, tratarei desta 

questão mais adiante. 

O percurso que busquei traçar até aqui deve ser complementado pelo ensino do 

Français langue professionnelle, cuja descrição é desenvolvida por Mourlhon-Dallies (2008) no 

livro Enseigner une langue à des fins professionnelles. Nesta obra, a autora propõe uma 
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abordagem que lida com a formação em língua francesa associada diretamente ao próprio 

aprendizado do métier profissional: 

 

A delimitação mais simples do campo de intervenção do Français Langue 
Professionnelle diz respeito aos públicos visados. O FLP remete a uma 
démarche de ensino do francês para fins profissionais destinados a 
pessoas que devem exercer sua profissão inteiramente em francês. Assim, 
para os públicos em questão, o contexto de exercício da profissão como 
um todo é em francês (prática do métier, aspectos jurídicos e 
institucionais, trocas com os colegas e com a hierarquia), mesmo que uma 
parte da atividade de trabalho possa ser realizada pontualmente em 
inglês ou outras línguas (com clientes, por exemplo). (MOURLHON-
DALLIES, 2008, p. 72; grifo nosso)13 
 

As formações em FLP levam em consideração, portanto, que o profissional aprenda sua 

profissão in loco, conhecendo assim todos os aspectos que envolvem sua atividade 

profissional. Nesse sentido, e essa é uma diferença entre o FLP e o FOS, a abordagem em FLP 

se aplica a públicos que não necessariamente tem o francês como língua estrangeira, mas que 

em contextos francófonos devem aprender a língua para exercer sua profissão. Um exemplo 

é o caso do padeiro: uma formação de FLP prevê que alunos aprendam as etapas do seu 

ofício em uma boulangerie (padaria, em português).  

Isso posto, para a compreensão histórica das transformações que culminaram no FLP 

e seus desdobramentos, recorro a Mourlhon-Dallies (2008), que buscou sintetizar as 

denominações que o ensino de língua francesa adotou ao longo do tempo para atender a 

necessidades específicas de formação linguística e cultural para contextos profissionais a 

partir de 1960: 

 
 
 
 
 

                                                   
13 Tradução nossa. Texto original: "La délimitation la plus simple du champ d’intervention du Français 
Langue Professionnelle tient aux publics visés. Le FLP renvoie à une démarche d’enseignement du 
français à des fins professionnelles s’adressant à des personnes devant exercer leur profession 
entièrement en français. Ainsi, pour les publics en question, le cadre d’exercice de la profession au 
complet est en français (pratique du métier, aspects juridiques et institutionnels, échanges avec les 
collègues et avec la hiérarchie) même si une partie de l’activité de travail peut être réalisée 
ponctuellement en anglais ou en d’autres langues (celles de clientes, par exemple)". 
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Figura 5 - Prioridades didáticas, apelações e metodologias em francês para contextos 
específicos (Mourlhon-Dallies, 2008) 

 

Priorité didactique Courant/Appellation 
Méthodologie didactique 
en arrière-plan 

Maîtrise d’un lexique 
technique 

Français langue de Spécialité 
[FLS] 

Structuro-Global-Audio- 
Visuelle 

Lecture de textes 
spécialisés 

Français Instrumental [FI] Approche communicative 

Connaissance large d’un 
domaine de  spécialité, de 
métiers et discours 

Français de spécialité [FS] Approche communicative 

Réponses  aux  besoins  de 
communication de 
l’apprenant  quel  que   
soit son travail 

Français de la communication 
professionnelle/français à visée 
professionnelle  

Approche communicative 

Prise de conscience des 
différents logiques 
d’exercice de professions 

Français langue 
professionnelle [FLP] 

Approche post-
communicative 

                  
Fonte: MOURLHON-DALLIES, 2008, p. 13-14 

 
 
A figura acima explicita as “prioridades didáticas” adotadas para cada um dos termos 

associando-as a uma corrente metodológica do período em que se desenvolveu uma 

determinada modalidade de ensino do francês para contexto específico. A autora chama 

atenção para os princípios teórico-didático-metodológicos que orientaram as formas de 

ensinar e aprender em contexto específico. Nesse enquadramento, duas tendências parecem 

ter acompanhado esses movimentos históricos: a passagem da noção de “língua” para a 

noção de “discurso” e a passagem do “especializado” ao “profissional” (MOURLHON-

DALLIES, 2008, p. 47).  

Refletindo sobre todo esse percurso, a autora explicita que:  

 
A abordagem do francês não generalista se efetuou, primeiramente, por 
meio do léxico e, depois, foram postas em primeiro plano as 
competências de leitura de textos, para, em seguida, se insistir nas 
competências ligadas à produção escrita e oral na perspectiva de melhor 
comunicar em situação profissional. A comunicação profissional foi 
igualmente declinada em profissões com relação com áreas de 
especialidade, para se pesquisar em seguida transversalidades levando 
em consideração dados culturais e comportamentais. Enfim os modos de 
se refletir e as lógicas didáticas, no último avatar das apelações que se 
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sucederam, a saber, o francês língua profissional. (MOURLHON-DALLIES, 
2008, p. 14)14   

 

Foram decisivas para essas mudanças mencionadas por Mourlhon-Dallies não apenas 

as teorias que orientaram as diferentes abordagens na Didática das Línguas Estrangeiras 

(DLE), mas também os avanços de vários campos afeitos às ciências humanas, o que resultou 

numa complexificação progressiva das prioridades didáticas visadas por cada corrente ou 

apelação. 

Mesmo reconhecendo a importância da “linha histórica” que permite a compreensão 

geral de todas as denominações e as concepções didático-metodológicas às quais estavam 

relacionadas, concordo com Mourlhon-Dallies (2008, p. 15) quando a autora pondera que 

todas essas práticas vinculadas ao francês para contextos específicos coexistiram pelo menos 

até os anos 1990, algumas chegando até os nossos dias, haja vista que elas foram incorporadas 

em diferentes contextos de ensino e de aprendizagem do francês, dentro e fora da França, 

em função das particularidades desses contextos. Assim, não é possível afirmar que o 

surgimento de uma corrente vinha anular a outra, sendo isso válido, também, para o que foi 

desenvolvido nesta seção da dissertação15. 

 

1.2 O Francês para Objetivo Específico (FOS) 
 
 

1.2.1 Origens e princípios básicos 
 

                                                   
14 Tradução nossa. Texto original: “L’approche du français non généraliste s’est d’abord effectuée par 
le biais du lexique, puis on a mis en avant les compétences de lecture de textes, pour insister par la 
suite sur les compétences liées à la production écrite et orale dans la perspective de mieux 
communiquer en situation professionnelle. La communication professionnelle a été également déclinée 
par métier en relation avec des domaines de spécialité, pour rechercher ensuite des transversalités en 
prenant en compte des donnés culturelles et comportementales. Enfin les modes de raisonnement et 
les logiques didactiques, dans le dernier avatar des appellations qui se sont succédé, à savoir le français 
langue professionnelle”. 
15 Quanto ao caso particular da USP, vale lembrar que os Cadernos do Centro de Línguas (CIL-USP) trazem 
elementos importantes para se entender como o ensino do FI foi incorporado no contexto da instituição. 
Já nos idos de 2000, o terceiro número desses Cadernos trouxe uma série de artigos que buscaram refletir 
e apontar perspectivas do ensino instrumental da leitura implementado desde os anos 1990. O que veio a 
ser ampliado em inúmeras outras publicações, como se verifica em Pietraroia e Albuquerque-Costa (2014), 
que apontam para as possibilidades ainda atuais do FI. 
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Os princípios que regem o Francês para Objetivo Específico ou Français sur Objectif 

Spécifique (FOS) encontram-se na obra Le Français sur Objectif Spécifique: de l’analyse de 

besoins à l’élaboration d’un cours, de Mangiante e Parpette (2004).  

Nesta obra, são estabelecidas as etapas que o professor-elaborador deve adotar para 

proceder à concepção de um programa de ensino que vise atender a objetivos “específicos” 

e “urgentes” de seu público-alvo. Isso contribuiu para delimitar e propor uma abordagem 

mais específica do ensino do francês não generalista. Isso porque até a sua publicação se 

costumava usar o termo no plural, ou seja, francês para objetivos específicos, uma 

denominação algo vaga, como pontua Mourlhon-Dallies (2008, p. 51).  

No FOS, antes de mais nada, é necessário entender que a utilização do termo 

“Objetivo” remete ao paradigma do “besoin” (“necessidade”, em português) e remonta ao 

surgimento da abordagem comunicativa no quadro da DLE, por volta dos anos 1980. 

 Fortemente ancorada na noção de “competência de comunicação” de Hymes, a 

abordagem comunicativa põe em primeiro plano a função comunicacional da linguagem, em 

congruência com os avanços trazidos pelo campo da linguística, em especial as áreas da 

pragmática e da análise do discurso, que investigam aspectos tangendo às intenções dos 

locutores e os usos da língua que eles fazem em determinado contexto.  

Debruçando-se sobre esses aspectos no quadro da abordagem comunicativa, Aranda 

(2011) explicita as características fundamentais desta abordagem – as quais estiveram na base 

do ensino do francês para contextos específicos nessa época e, por extensão, do próprio FOS 

–: 

Introduzidos na didática de línguas, os atos de fala deram à abordagem 
comunicativa a característica nocional-funcional. Supunha-se que o 
estudante pudesse mobilizar certas funções de comunicação a fim de 
realizar linguisticamente uma ação desejada (manifestar seu acordo, aceitar 
ou declinar de um convite, comprar algo, solicitar uma explicação, são 
exemplos de atos de fala), ao mesmo tempo em que tivesse em mente 
determinadas noções acerca da ação que desejasse realizar, ou seja, que 
compreendesse os conteúdos de sentido transmitidos pelas formas 
linguísticas. Por exemplo, que o uso do futuro do indicativo lhe permitia 
falar de ações futuras, engajar-se em um compromisso, aceitar um convite 
e acertar detalhes de um encontro marcado. (ARANDA, 2011, p. 21; grifo 
nosso) 
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Assim, é preciso sublinhar o fato de que os objetivos e as necessidades dos alunos não 

devem ser apenas “conhecidos” pelo professor, mas analisados. Isso porque, e aí destaco a 

outra característica do FOS, essas necessidades e objetivos bastante precisos também devem 

ser contemplados em curto ou curtíssimo espaço de tempo, o que leva o professor a ter de 

refletir sobre o que examente ele deverá privilegiar em seu trabalho em sala de aula juntos 

aos alunos. Para tanto, ele deverá proceder fazendo escolhas coerentes e criteriosas com o 

que é mais importante no momento da formação proposta, já que as necessidades dos alunos 

trazem quase sempre imbricadas em si a “urgência” em aprender.  

Dialogando com as considerações de didáticos da língua inglesa, como os britânicos 

Hutchinson e Waters, Lehmann – especialista que foi um dos expoentes do FOS – buscou 

aprofundar os significados do paradigma do besoin. Abordando este paradigma do ponto de 

vista da aprendizagem, o autor evoca o que se passou a denominar no campo da DLE, em 

francês, “centration sur l’apprennant” ou, em português, “centração no aluno”. Nessa 

direção, o autor postula os componentes que estariam por trás dos besoins d’apprentissage 

ou necessidades de aprendizagem: componentes esses de ordem psico-afetiva (insegurança 

face à língua estrangeira), linguageiros (comunicar em sala de aula, comunicar na vida real) e 

socioculturais (o contato com documentos autênticos, por exemplo) (LEHMANN, 1993, p. 134-

138). 

Em sintonia com o diálogo que já havia sido estabelecido por Lehmann entre a didática 

da língua inglesa e francesa como línguas estrangeiras e voltadas para contextos específicos, 

Mourlhon-Dallies (2008) situa o francês para objetivos específicos (no plural) como uma 

derivação do English for Specific Purposes, sendo que daí derivaria o FOS (no singular). Além 

disso, a autora situa o nascimento do FOS (no singular) justamente, como dito no início, no 

momento em que é publicada a já referida obra de Mangiante e Parpette (2004): 

 
Antes de 2004, quer dizer antes da atualização realizada por C. Parpette 
e J.- Mangiante, fala-se de FOS, no plural. Trata-se de uma derivação do 
inglês ESP, English for Specific Purposes, rementendo à noção de 
Langages for Specific Purposes, que apareceu junto com coma 
Communication for Specific Purposes por volta de 19977. A apelação 
Français sur Objectifs Spécifiques é de fato empregada desde o início dos 
anos 1980. (MOURLHON-DALLIES, 2008, p. 51)16 

                                                   
16  Tradução nossa. Texto original: “Avant 2004, c’est-à-dire avant la mise au point réalisé par C. 
Parppette et J. -M. Mangiante, on parle plutôt de FOS au pluriel. Il s’agit d’un calque de l’anglais ESP, 
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A especificidade do FOS no singular – que é a abordagem que está em questão nesta 

seção e, em sentido mais amplo, nesta pesquisa, visto que é ela que foi aqui adotada – é o 

fato de que as formações propostas lidam com situações da vida profissional de modo 

bastante específico e pontual, na medida em que se trata de se privilegiar as situações, “e 

apenas estas”, que serão realmente vividas pelo(s) aluno(s), conforme enfatizam Cuq e Grucca, 

apoiando-se em uma citação a Richterich17: 

 
Como seu nome indica, o francês para objetivos específicos depende, 
bem entendido, da análise dos objetivos e das necessidades. É, com 
efeito, nesta área da didática das línguas que a análise das necessidades 
foi mais utilizada, pois seu objeto é “proporcionar a aquisição, em geral o 
mais rapidamente possível, dos saberes, dos savoir-faire e 
comportamentos limitados mas suficientes [...] que tornam o aluno capaz 
de enfrentar situações, e apenas estas, nas quais ele será inserido na sua 
vida profissional”. (CUC; GRUCA, 2008, p. 365; grifo nosso) 18  

 

É importante destacar neste momento que as delimitações estabelecidas em Mangiante 

e Parpette (2004) trazem para o FOS princípios de base que o distinguem do FS. 

Em uma publicação posterior, Mangiante (2006) destaca que o FS e FOS pressupõem 

cada um duas “démarches”19 distintas. De acordo com o autor, em comparação com o FS, a 

abordagem FOS tem como característica o trabalho com objetivos mais precisos, o foco maior 

nas situações-alvo (e não tanto na diversidade de temas ligados ao campo), o contato com 

atores atuantes no meio estudado, a necessidade de elaborar materiais e lidar com conteúdos 

quase sempre desconhecidos a priori por parte do professor-elaborador. 

                                                   
English for Specfifc Purposes, renvoyant à la notion de Langages for Specific Purposes, apparue avec 
celle de Communication for Specific Purposes aux alentours de 1977. L’appelation Français sur Objectifs 
Spécifiques est de fait employée dès le début des anées 1980”. 
17 RICHTERICH, R. Besoins langagiers et objectifs d’apprentissage. Paris: Hachette, 1985, p. 48. 
18 Tradução nossa. Texto original: “Comme son nom l’indique, le français sur objectifs spécifiques 
dépend bien entendu de l’analyse des objectifs et des besoins. C’est en effet dans cette partie de la 
didactique des langues que l’analyse des besoins a été le plus utilisée, car son objet est de “faire 
acquérir, en general le plus rapidement possible, des savoirs, savoir-faire e comportements limités mais 
suffisants [...] qui rendent l’apprenant capable de faire face aux situations dans lesquelles il se trouvera, 
et seulement celles-là, dans as vie professionnelles””. 
19 O termo démarche será objeto de minha reflexão na seção posterior.  
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A figura abaixo, extraída do artigo de Mangiante (2006), ilustra e complementa estas 

considerações: 

 
Figura 6 - Diferenças entre o Français de Spécialité  e o Français sur Objectif Spécifique 

 

 
                  Fonte: MANGIANTE, 2006, p. 142 

 

Embora a diferença básica entre FOS e FS esteja, em princípio, relacionada com os 

objetivos visados pelo professor, podemos afirmar que o FS tem como foco o trabalho com o 

conjunto de situações de comunicação especializada de uma dada disciplina ou área 

profissional sem o conhecimento prévio do público para o qual esta formação linguística  

específica  está  voltada;  por  sua  vez,  o  FOS  tem  como pressuposto o conhecimento prévio 

e bem detalhado da demanda do público-alvo que atuará em situações de comunicação 

profissionais bem específicas, de  modo  que  até mesmo competências comunicativas 

exteriores ao seu domínio de especialidade podem ser trabalhadas na medida em que 

contribuam para seu agir nas situações de comunicação em que o público-alvo será inserido. 

Posta nestes termos, esta distinção tem como pano de fundo uma perspectiva que tenha 

um ponto de vista baseado na lógica da oferta (mais afeita ao FS) e da demanda (mais afeita 

ao FOS), como esclarecem Mangiante e Parpette: 
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Na verdade, a distinção entre Français de Spécialité e FOS  recobre, sobre 
o plano institucional e didático, as duas abordagens que nós distinguimos 
no início do capítulo: aquela emerge da oferta e esta emerge da 
demanda. A primeira é uma abordagem global de uma disciplina ou de 
um setor profissional, aberta a um público o mais amplo possível. Ela 
tenta dar conta da diversidade do campo tratado. [...] O FOS, 
inversamente, trabalha com o cas par cas, métier par métier. 
(MANGIANTE ; PARPETTE, 2004, p. 17)20 

 
Como mencionado anteriormente, vale retomar aqui o exemplo clássico da área do 

Turismo. Uma formação de FS agrupa vários profissionais como funcionários de uma agência, 

guias turísticos, recepcionistas de hotel, entre outros. Ao passo que o FOS interessa-se por 

trabalhar au cas par cas (caso a caso), métier par métier, o que significa que a elaboração de 

um programa FOS deverá atender não ao conjunto de conteúdos traversais ligadas à área em 

questão, o Turismo no caso, mas a cada uma das especificidades dos profissionais citados 

acima. Assim, podemos vislumbrar uma formação FOS para agentes de viagens, FOS para 

guias turísticos, FOS para recepcionistas de hotel etc. 

Circunscrito nesse domínio, e para terminar retomando sua origem na abordagem 

comunicativa, o FOS se presta a atender a necessidades de aprendizagem fortemente 

vinculadas ao desenvolvimento de competências orais, em particular a expressão oral, em 

contextos profissionais bastante específicos de uso da comunicação oral, como bem ilustra 

Mourlhon-Dallies: 

 
Para os públicos profissionais, a focalização sobre uma das competências 
é igualmente uma resposta possível, quando se dispõe de pouco tempo 
e que se busca uma formação intensiva. Pode-se pensar por exemplo nas 
formações de FOS destinadas a secretárias de direção, em torno da 
conversação telefônica em francês no âmbito de um breve módulo de 
oito a dez horas. (MOURLHON-DALLIES, 2008, p. 218; grifo nosso)21 

                                                   
20 Tradução nossa. Texto original: "En fait, la distinction entre Français de Spécialité e FOS recouvre, 
sur les plans institutionnel et didactique, les deux approches que nous avons distinguées au début du 
chapitre : celle qui relève de l’offre et celle qui relève de la demande. La première est une approche 
globale d’une discipline ou d’une branche professionnelle, ouverte à un public le plus large possible. 
Elle tente de rendre compte de la diversité du champ traité. […] Le FOS, à l’inverse, travaille au cas par 
cas, ou en d’autres termes, métier par métier, en fonction des demandes et des besoins d’un public 
précis".  
21 Tradução nossa. Texto original: “Pour les publics professionnels, la focalisation sur l'une des quatre 
compétences est également une réponse possible, lorsqu'on dispose de peu de temps et que l'on 
recherche une formation intensive. On pense par exemple à des formations de Français sur Objectif 
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Em face destas colocações, faz-se necessário investigar mais a fundo as ações 

demandas pelo FOS para que o professor-elaborador possa proceder à – sua própria – 

preparação de um programa de ensino que, ao ser transposto para a sala de aula, permita 

oferecer aos alunos uma proposta que responda de modo eficaz às necessidades e objetivos 

de aprendizagem visados. O que me leva às contribuições vistas em Mangiante e Parpette 

(2004). 

 

1.2.2 O FOS como démarche didático-metodológica  
 

Para compreendê-lo com mais embasamento é preciso, antes de tudo, levar em 

consideração que o FOS é uma abordagem que é proposta por Mangiante e Parpette (2004) 

como uma démarche didático-metodológica. 

O termo francês démarche é de difícil tradução e não possui um equivalente direto 

em português, podendo ser traduzido por “percurso”, “procedimento”, e até mesmo 

“trajetória”, a depender do contexto em que é empregado 22 . Considerando que a 

“démarche FOS”, que será detalhada mais a frente, é uma noção bastante difundida 

atualmente na área do ensino de francês para contextos específicos, optei, nesta 

dissertação, por utilizar o termo em francês. 

Mas o que vem a ser exatamente démarche no âmbito da DL?  

Podemos encontrar uma resposta para esta indagação inicial em Lehmann: 

 
Utilizando o termo "démarche" se faz referência ao conjunto das escolhas 
que devem ser efetuadas e das tarefas que devem ser cumpridas por um 
elaborador, professor ou outro responsável. (LEHMANN, 1993, p. 143; 
grifo nosso)23 

 

 

 

                                                   
Spécifique destinées à des secrétaire de direction, autour de la conversation téléphonique en français 
dans le cadre d'un bref module de huit à dix heures de cours en entreprise”. 
22 Nas artes plásticas, por exemplo, fala-se na démarche de um determinado artista.  
23 Tradução nossa. Texto original: “En utilisant le terme "démarche" [...] on fait référence à l'ensemble 
des choix devant être effectués et des tâches devant être accomplies par un concepteur de cours, 
enseignant ou autre responsable”. 
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Partindo das considerações de Lehmann expostas acima, é interessante notar que o 

termo démarche pode, no meu entender, ser associado tanto à dimensão autoral do 

trabalho do professor (o “conjunto de escolhas que devem ser efetuadas”) quanto à ideia 

de ação de ensino (“as tarefas que devem ser cumpridas”), as quais estão no centro do foco 

desta dissertação e serão desenvolvidas na próxima seção. 

Evidentemente, cabe ponderar que o termo démarche é um termo utilizado no 

domínio da didática do francês que não é exclusivo ao FOS. No entanto, para o FOS ele é 

relevante, na medida em que sua abordagem está pautada na definição de objetivos 

comunicativos bem específicos e pontuais e a serem atingindo em um tempo 

significativamente reduzido, o que pressupõe que as escolhas a serem feitas pelo professor-

elaborador tem um peso maior do que, por exemplo, no caso do ensino de FG, que tem 

como uma das características um público que dispõe de um tempo bem mais amplo se 

comparado ao FOS.  

Assim, no FOS estas escolhas devem estar baseadas em critérios prévios muito bem 

definidos para responder às demandas de aprendizagens e atingir com sucesso os objetivos 

da formação que são colocam sempre para o professor-elaborador o desafio representado 

pela “urgência” que tem os alunos em aprender. 

Para tanto, Mangiante e Parpette (2004) postulam algumas ações de caráter didático-

metodológico a serem tomadas pelo professor. Estas ações são organizadas em cinco 

etapas, nas quais irei me deter a partir de agora. 

A primeira etapa é a identificação da demanda. Ela está relacionada com o momento 

em que uma determinada instituição (faculdade, universidade, instituto, empresa etc.) faz um 

pedido à instituição de ensino ou professor-elaborador que fará a formação: 

Um organismo pede à instituição de ensino para realizar um estágio 
linguístico junto a um público particular, com um objetivo preciso de 
formação, em condições particulares de duração, horários, e mesmo 
custos etc. (MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 7) 24 

 

                                                   
24 Tradução nossa. Texto original: "Un organisme demande à l’institution d’enseignement d’assurer 
um stage linguistique à un public particulier, avec un objectif précis de formation, dans des conditions 
particulières de durée, d’horaires, voire de coût, etc". 
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Desse modo, a identificação da demanda se dá por uma solicitação formal da própria 

instituição que receberá a formação a partir das constatações percebidas em seu contexto 

ou via um pedido direto de seu próprio público. Uma vez feita esta solicitação inicial, o 

professor-elaborador responsável pela formação passa a considerar o público em questão 

como seu público-alvo, o que o leva à próxima etapa da démarche. 

A segunda etapa é a análise das necessidades. Nesta etapa, o professor-elaborador 

deve realizar as primeiras ações mais concretas para implementar o programa de ensino 

visando responder às reais necessidades do público-alvo da formação. De início, é preciso 

que ele – se – faça uma série de questionamentos a fim de “recensear” as situações de 

comunicação em que se inserem ou vão se inserir seu público-alvo, sobretudo do ponto de 

vista dos discursos que circulam nestas situações. Tomar conhecimento destas situações de 

comunicação é fundamental para que ele compreenda as reais necessidades do público-alvo, 

o que lhe permitirá igualmente construir as primeiras hipóteses dos objetivos a serem visados 

pela formação e, posteriormente, fazer as adaptações necessárias, se for o caso: 

 

Isso significa que a primeira etapa de implantação do programa de formação 
é o que se convencionou chamar de análise de necessidades. Esta consiste 
em recensear as situações de comunicação nas quais se encontrará 
posteriormente o aluno e sobretudo em tomar conhecimento dos discursos 
que aprecem nestas situações. Concretamente, o elaborador do programa 
de formação tenta responder o mais precisamente possível às questões 
seguintes: 
- Com quais situações o aluno será confrontado no momento de sua 
atividade profissional ou universitária? 
- Com quem ele conversará? 
- Sobre qual assunto? 
- De qual maneira? 
- O que ele lerá? 
- O que ele terá que escrever? 
Num primeiro momento, ele formula as hipóteses em resposta a estas 
questões a partir de seus próprios conhecimentos das situações visadas. 
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 22; grifo nosso)25 

                                                   
25  Tradução nossa. Texto original: “Cela signifie que la première étape de mise en œuvre du 
programme de formation est ce qu’il est convenu d’appeler l’analyse des besoins. Celle-ci consiste à 
recenser les situations de communication dans lesquelles se trouvera ultérieurement l’apprenant et 
surtout à prendre connaissance des discours qui sont à l’œuvre dans ces situations. Concrètement, le 
concepteur du programme de formation essaie de répondre le plus précisément possible aux 
questions suivantes :  
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Por outro lado, deve-se levar em consideração o fato de que nem sempre a mera 

solicitação formal de uma determinada instituição para uma formação condiz exatamente 

com as reais necessidades dos alunos/público-alvo. Para o professor-elaborador isso significa 

que é importante ter um contato mais direto com os alunos antes mesmo da formação no 

limite de suas possibilidades. Para isso, o professor pode fazer uso de instrumentos que 

permitam que os próprios alunos/público-alvo explicitem suas necessidades. Isso pode ser 

feito com a aplicação de um questionário ou entrevistas, por exemplo. 

 
A demanda de formação passa geralmente por uma instituição e ainda é 
raro que os elaboradores encontrem os alunos antes da formação[...]. Os 
aprendizes só podem se pronunciar uma vez que a formação foi iniciada, 
e sua demanda nem sempre coincide com a da instituição. (MANGIANTE; 
PARPETTE, 2004, p. 24)26 

 

Já a terceira etapa é a coleta de dados, que é o “pólo gravitacional” da démarche. 

Nesse momento, o professor-elaborador, já tendo um conhecimento prévio das situações de 

comunicação vinculadas às necessidades dos alunos e dos discursos que nelas circulam, vai 

atrás de documentos autênticos que confirmem ou não suas hipóteses inicias: 

 
A coleta dos dados é provavelmente a etapa mais específica para a 
elaboração de um programa FOS. Ela é de certo modo o centro de 
gravidade da démarche. Por um lado, porque ela confirma, completa e 
até mesmo modifica amplamente a análise das necessidades feita pelo 
elaborador, a qual permanece hipotética enquanto não é atestada pelo 
contexto. Por outro, porque ela fornece as informações e discursos a partir 

                                                   
- A quelles utilisations du français l’apprenant sera-t-il confronté au moment de son activité 
professionnelle ou universitaire ? 
- Avec qui parlera-t-il? 
- À quel sujet ? 
- De quelle manière? 
- Que lira-t-il? 
- Qu’aura-t-il à écrire? 
Dans un premier temps, il formule des hypothèses en réponse à ces questions à partir de ses propres 
connaissances des situations envisagées”. 
26 Tradução nossa. Texto original: “La demande de formation passe généralement par une institution 
et il est encore assez rare que les concepteurs rencontrent les apprenants avant la formation […]. Les 
apprenants ne peuvent donc pas se prononcer qu’une fois la formation commencée, et leur demande 
ne coïncide pas toujours avec celle de l’institution”. 
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dos quais será constituído o programa de formação linguística. 
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 46-47; grifo nosso)27 

 

A coleta de dados se traduz em tomar posse de uma série de documentos (orais e 

escritos) que correspondam às necessidades previamente identificadas. O que leva o 

professor-elaborador a entrar em contato com diversos meios/fontes bastante específicos e 

cujos conteúdos ele normalmente não domina a priori.  

Para tanto, as ações referentes à coleta de dados/documentos autênticos devem ser 

pautadas no estabelecimento, como já dito, de critérios bem definidos e coerentes com as 

necessidades dos alunos que ela visa atender. Desse modo, em posse dos dados coletados 

ela poderá proceder a uma análise minuciosa dos documentos coletados e selecionar aqueles 

mais pertinentes para os objetivos precisos a serem atingidos e para as competências 

específicas que deverão ser mobilizadas ao longo da formação.  

Todavia, não se pode ignorar o fato de que podem se impor ao professor-elaborador 

limitações de ordem geográfica, financeira etc., como ponderam Mangiante e Parpette: 

 
Prever no Marrocos as situações nas quais se encontrará um estudante 
fazendo seus estudos superiores em francês na Universidade de Rabat est 
uma démarche mais acessível para um formador que a de antecipar as 
situações que esperam o mesmo aluno ao ir fazer seus estudos na França. 
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 25)28 
 

Uma forma de minimizar uma eventual limitação desta ordem é, evidentemente, 

utilizando-se a internet. Tendo em vista a consolidação do processo de internacionalização 

visto no mundo como um todo, em que indivíduos e instituições estão cada vez mais 

conectados, o acesso a sites de instituições e documentos de áreas especializadas (sites de 

                                                   
27 Tradução nossa. Texto original: “La collecte des données est probablement l’étape la plus spécifique 
à l’élaboration d’un programme FOS. C’est en quelque sorte le centre de gravité de la démarche. D’une 
part, parce qu’elle confirme, complète, voire modifie largement l’analyse des besoins faite par le 
concepteur, laquelle reste hypothétique tant qu’elle n’est pas attestée par le terrain. D’autre part, parce 
qu’elle fournit les informations et discours à partir desquels sera constitué le programme de formation 
linguistique”.  
28  Tradução nossa. Texto original: “Prévoir au Maroc les situations dans lesquelles se trouvera un 
étudiant faisant des études supérieur en français à l’université de Rabat est une démarche plus 
accessible pour un formateur que d’anticiper les situations qui atendent le même apprenant partant 
faire ses études en France”. 
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jornais, revistas, universidades, empresas etc.) é forma mais imediata para se contornar 

eventuais obstáculos.  

No caso das universidades francesas, por exemplo, muitas delas disponibilizam em seus 

sites suas aulas ministradas em língua materna, como os clássicos cours magistraux – aulas 

expositivas e formais, no estilo de conferências, dadas em anfiteatros – de algumas Grandes 

Écoles francesas da área de Engenharia. Um professor que vise preparar alunos brasileiros 

para mobilidade acadêmica na França nesta área necessariamente terá que investigar se a 

instituição de destino dos alunos disponibiliza estas aulas em seu site oficial, na medida em 

que elas traduzem algumas das situações autênticas de comunicação com as quais seus 

alunos serão confrontados e mesmo certas competências específicas que serão exigidas 

destes alunos (prise de notes, exposés etc.) 

A quarta e quinta etapas da démarche FOS compreendem a análise dos dados e 

elaboração didática. De acordo com Mangiante e Parpette (2004, p. 78), estas etapas serão 

tanto mais contempladas quanto tratadas conjuntamente: 

 
A análise de dados coletados constitui uma etapa à parte no trabalho 
desenvolvido pelo professor-elaborador, tendo em vista a novidade dos 
discursos utilizados como suportes pedagógicos nas formações em FOS. Mas 
a implicação direta dos resultados desta análise na elaboração das atividades 
conduz a tratar estas duas etapas de maneira conjunta. (MANGIANTE; 
PARPETTE, 2004, p. 78).29 

 
 

Tendo em vista que o ponto final da démarche é sempre a classe, nesta fase final da 

elaboração do programa de ensino o FOS se aproxima ao FG. De modo que o professor 

deve empreender ações que possibilitem transpor de forma eficaz todo o minucioso trabalho 

que começou muito antes da sala de aula, ou seja, desde a solicitação formal inicial, para o 

contexto particular de ensino e aprendizagem em que se dará a formação: 

 

A reflexão sobre a construção das atividades de sala de aula comporta dois 
elementos: o que ensinar, quais aprendizagens visar, mas também, e 

                                                   
29 Tradução nossa. Texto original: “L’analyse des données collectées constitue une étape à part entière 
dans le travail mené par le concepteur, compte tenu de la nouveauté de nombreux discours utilisés 
comme supports pédagogiques dans les formations en FOS. Mais l’implication directe des résultats de 
cette analyse dans l’élaboration des activités conduit à traiter ces deux étapes de façon conjointe”. 
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sobretudo, como desenvolver estas atividades. (MANGIANTE; PARPETTE, 
2004, p. 78) 30 

 

O quadro a seguir sintetiza a démarche FOS com base nas etapas que busquei delinear 

até aqui. 

 
Figura 7 - Síntese da démarche FOS (Mangiante; Parpette, 2004) 

 

 
 

Fonte: Elaboração nossa (baseada em Mangiante; Parpette, 2004) 

 
A démarche FOS, tal como proposta por Mangiante e Parpette (2004), aponta, no meu 

entender, para a necessidade de se ter – e de se formar – um professor-pesquisador-

elaborador crítico-reflexivo que seja capaz de fazer escolhas conscientes e refletidas para que 

elas estejam de fato articuladas com o programa de ensino a ser proposto – o que será 

abordado mais a frente. 

 

                                                   
30 Tradução nossa. Texto original: “L’analyse des données collectées constitue une étape à part entière 
dans le travail mené par le concepteur, compte tenu de la nouveauté de nombreux discours utilisés 
comme supports pédagogiques dans les formations en FOS. Mais l’implication directe des résultats de 
cette analyse dans l’élaboration des activités conduit à traiter ces deux étapes de façon conjointe. La 
réflexion sur la construction des activités de classe comporte deux éléments: quoi enseigner, quels 
apprentissages viser, mais aussi et surtout comment envisager ces activités”.  
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1.2.3 A démarche FOS: do contexto universitário ao contexto profissional 
 
 

Mais recentemente, o FOS foi desdobrado ou, para usar um termo empregado por 

Albuquerque-Costa e Parpette (2016, p. 29), “declinado” em uma nova apelação destinada 

a lidar com as especificidades dos contextos universitários, trata-se neste caso do Francês 

para Objetivo Universitário/Acadêmico (FOU). É em outra obra de Mangiante e Parpette 

(2011), intitulada Le Français Sur Objectif Universitaire que podemos conhecer as 

especificidades desta abordagem. 

Sendo uma “declinação” do FOS, o FOU nasce calcado na mesma démarche da 

abordagem que lhe deu origem. A diferença mais elementar entre eles é que, no caso do 

FOU, trata-se de uma proposta, também de francês para objetivo específico, mas que lida 

exclusivamente com necessidades voltadas ao meio acadêmico, em particular a mobilidade 

acadêmica.  

O FOU emergiu em um contexto de consolidação do processo de internacionalização 

das universidades em nível global, fenômeno que foi acompanhado pelo fortalecimento e 

aumento dos acordos de intercâmbio acadêmico firmados entre instituições de ensino 

superior francesas e estrangeiras. 

Nesse cenário, observamos que a demanda para o ensino de línguas nas universidades 

vem se alterando em função de novas necessidades, a saber, o desenvolvimento de 

competências orais e escritas de compreensão e de produção específicas para a inserção e 

adaptação ao meio universitário dos países onde o estudante realiza seu intercâmbio 

(ALBUQUERQUE-COSTA, 2015).31 

Do ponto de vista das ações de caráter didático-metodológico a serem desenvolvidas 

pelo professor-elaborador, Albuquerque-Costa e Parpette enfatizam as especificidades do 

FOU e concluem que 

Um programa de preparação para a mobilidade (FOU) supõe para o 
professor elaborador démarches institucionais e didáticas muito 

                                                   
31 No contexto da Universidade de São Paulo a abordagem didática do FOU foi implementada no Curso 
de Francês para Internacionalização para a Escola Politécnica da USP (CFI-POLI) no início desta década. 
Assim, a abordagem do FOU no CFI-POLI nasceu com o objetivo, para dizer sucintamente, de formar 
professores de francês e, ao mesmo tempo, atender às demandas dos cursos de graduação de 
engenharia da USP quanto a oferecer formação nesta língua-cultura, com foco na mobilidade 
acadêmica na França (cf. ALBUQUERQUE-COSTA, 2015). 
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diferentes de que supõe uma aula de Francês Geral. A relação estreita 
com necessidades externas conduz o professor a coletar dados 
adaptados e a didatizar suportes específicos às situações de mobilidade. 
(ALBUQUERQUE-COSTA; PARPETTE, 2016, p. 49-50)32 

 

Neste momento, em face destas considerações e de tudo que foi exposto neste 

capítulo, cabe dizer que nesta pesquisa foi elaborado e implantado um programa de ensino 

em língua-cultura francesa junto a graduandos do Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo (IRI-USP) estando, em sua maioria, em fase final de formação tanto 

na graduação quanto no Curso de Francês para o Instituto de Relações Internacionais (CFI-

IRI). 

Como será exposto com mais detalhes no próximo capítulo, que trata da metodologia 

adotada na pesquisa, para esta formação desenvolvi ações que visaram responder às 

necessidades de comunicação oral voltadas para a inserção em contextos profissionais em RI 

nos quais estavam inseridos alunos-participantes. 

Para tanto, empreguei inicialmente um instrumento (questionário) junto a estes alunos, 

cujas respostas me permitiram identificar e analisar as necessidades mencionadas no 

parágrafo anterior. Em posse destes dados, procedi à coleta de dados/documentos 

autênticos em sites das áreas de especialidades em RI que estivessem articulados com as 

necessidades previamente identificadas no meu público-alvo, representado, como dito por 

jovens internacionalistas. Em seguida, passei à elaboração de um programa de ensino 

definindo objetivos comunicativos, saberes e competências específicas em língua-cultura 

francesa que estiveram relacionados ao métier, ao contexto profissional próprio aos alunos-

participantes da formação que propus. Por fim, este programa foi por mim implementado 

junto a estes sujeitos, o que contabilizou 8 horas de formação. 

Isso posto, considero que a abordagem adotada nesta pesquisa, que envolveu a 

elaboração e a implantação de um minicurso para graduandos em Relações Internacionais 

em fase final de formação, foi totalmente baseada na démarche FOS, visto que todas as 

                                                   
32 Tradução nossa. Texto original: “[…] Un programme de préparation à la mobilité (FOU) suppose pour 
l’enseignant-concepteur des démarches institutionnelles et didactiques très différentes de ce que 
suppose un cours de Français Général (FG). La relation très étroite à des besoins externes conduit 
l’enseignant à collecter des données adaptées et à didactiser des supports spécifiques aux situations 
de mobilité”. 
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etapas que adotei foram pautadas nas já mencionadas etapas do FOS preconizadas por 

Mangiante e Parpette (2004),  visando situações autênticas de comunicação oral em contexto 

profissional em RI. Esta consideração me levou a denominar esta formação de curta duração 

que elaborei e implantei no quadro desta pesquisa de Minicurso FOS-RI. 

É interessante notar também que esta formação teve a particularidade de trabalhar 

com um contexto de referência profissional, sendo que a formação que eu propus ocorreu 

em um contexto universitário. O contexto mais concreto (o da universidade) em que estavam 

inseridos os alunos-participantes da pesquisa poderia indicar que conceber e propor uma 

formação FOU fosse mais pertinente por estar a necessidades destes alunos, os quais não 

poderiam ser considerados como internacionalistas já formados. No entanto, a abordagem 

FOS se justificou não apenas pelas minhas constatações advindas da prática de sala de aula 

com este perfil de alunos, como aludido na introdução desta dissertação, mas também, e 

sobretudo, pelos dados obtidos no momento em que investiguei e analisei com mais 

embasamento as necessidades que eles explicitaram por meio do instrumento que 

empreguei na pesquisa (o questionário). 

Isso me leva a salientar, enquanto professor-pesquisador-elaborador de FOS, a 

importância de se realizar ações que permitam conhecer de fato as reais necessidades dos 

alunos para que elas sejam de fato priorizadas, se necessário, para além do contexto mais 

concreto em que os alunos que passarão pela formação estão inseridos. Nesse sentido, 

considero haver um espaço, uma “ponte” entre as siglas FOS e FOU, por onde o professor-

elaborador pode – e deve – transitar. 

 

1.3 Ser professor-autor em contexto FOS 
 

1.3.1 O professor-pesquisador-elaborador em contexto FOS 
 
 

A elaboração e implantação de programas de ensino FOS demandam da parte do 

professor um trabalho detalhado de planejamento para a realização da démarche FOS, ou 

seja, as cinco etapas mencionadas na seção anterior.  

Após a identificação das necessidades discursivas, linguísticas e culturais do público-

alvo, a etapa de coleta e seleção de documentos orais e escritos demanda do professor um 
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série de procedimentos da sua própria prática, uma vez que os documentos, em sua maioria, 

não foram pensados para o uso didático, além do professor não ser o especialista da área de 

conhecimento de seus alunos: 

 
Quando as demandas de formação são precisas, cada caso é particular em 
termos de situações de comunicação, de conteúdos, de tipos de discurso e 
de referência cultural. Trabalhar mais perto destas realidades supõe para o 
elaborador um trabalho de descoberta do meio em questão de coleta de 
dados a fim de constituir um programa de formação em função das realidades 
culturais e linguísticas descobertas [...]. Um programa de FOS confronta o 
elaborador com domínios que, no mais das vezes, não lhe são familiares. 
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 46-47)33 

 
 

Segundo os autores do trecho acima, cada documento autêntico deve passar por uma 

análise pré-pedagógica na qual o professor confronta os objetivos comunicativos que quer 

desenvolver com a análise discursiva do documento oral ou escrito. Acostumado a trabalhar 

com documentos que estão presentes no livro didático, nesta situação, o estudo pré-

pedagógico leva-o a rever procedimentos didático-metodológicos que não necessariamente 

aprendeu, mesmo considerando que as formações em Letras são compostas por disciplinas 

da área de licenciatura em seu curso de Letras-Graduação. Em alguns contextos de escolas 

de línguas que recebem este tipo de demanda, os professores, muitas vezes, não se sentem 

aptos a desenvolver um programa FOS.  

O exemplo dado por Zolana, que relata sua própria experiência, é paradigmático e 

estimulante: 

 

Em se tratando da dificuldade relativa à especificidade do conteúdo de 
FOS, a tendência dos professores é recusar elaborar aulas cujos 
conteúdos lhes são menos familiares. [...] Isso sem esquecer o fato de ter 
efetuado estágios organizados pelo CIEP ao longo dos quais nós 
escolhemos seguir dentre tantos outros módulos de FOS. Seria fácil 
demais dizer, face à diversidade dos conteúdos do FOS, que nós 
possuímos a resposta mas é sobretudo no âmbito de uma pesquisa na 

                                                   
33 Tradução nossa. Texto original: “Lorsque les demandes de formation sont précises, chaque cas est 
particulier en termes de situations de communication, de contenus, de types de discours et d’arrière-
plan culturel. Travailler au plus près de ces réalités suppose pour le concepteur un travail de découverte 
du milieu concerné et de recueil de données afin de constituer un programme de formation en fonction 
des réalités culturelles et linguistiques découvertes […]. Un programme de FOS confronte le concepteur 
à des domaines qui, le plus souvent, ne lui sont pas familiers”. 
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área [do FOS] que nós pensamos em dar nossa contribuição, pois nós 
sustentamos a ideia de que um professor de FOS é antes de tudo um 
professor de língua mas que, diante das características específicas da 
disciplina do FOS, está em permanente formação (formar, s’informar e se 
formar). (ZOLANA, 2013, p. 83)34 

 
 

Em complemento ao que foi exposto até aqui, Carras e al. (2007, p. 34) listam uma série 

de critérios que devem ser considerados no momento da seleção dos documentos que 

orientam o trabalho metodológico do professor de FOS que sintetizo a seguir. Tais critérios 

correspondem: 

 
- à seleção dos documentos - a maioria dos documentos coletados provém da 

internet e sua análise, pertinência, qualidade e adequação à situação de 

comunicação, ao público-alvo que participará do curso FOS devem ser avaliadas 

pelo professor.   

 

- à adaptação - a avaliação feita diz respeito ao nível linguístico e aos objetivos dos 

alunos. Os documentos autênticos podem ter muitas informações que não são 

necessárias para a formação. O professor pode proceder a uma modificação do 

documento para atender aos objetivos visados.  

 

- ao tratamento didático - a avaliação de todo o material coletado deve ser feita em 

termos de sua utilização em função de uma progressão dos objetivos e 

competências que serão desenvolvidos no curso FOS.  

 
- à atualização - o mundo profissional passa por várias modificações e os dados 

coletados podem não responder mais ao que o público-alvo está imerso no 

                                                   
34 Tradução nossa. Texto original: “S’agissant de la difficulté relative à la spécificité du contenu des 
cours de FOS, la tendance des enseignants est de refuser d’élaborer des cours dont les contenus leur 
sont moins familiers. […] Ceci, sans oublier le fait d’avoir suivi des stages d’été organisés par le CIEP au 
cours desquels nous avons choisi de suivre parmi tant d’autres des modules de FOS. Ce serait trop dire 
face à la diversité des contenus du FOS que nous possédons la réponse mais c’est plutôt dans le cadre 
d’une recherche en la matière que nous avons pensé donner notre contribution car nous soutenons 
l’idée qu’un enseignant en FOS est avant tout un enseignant de langue mais qui, compte tenu des 
caractéristiques spécifiques de la discipline du FOS, est en permanente formation (former, s’informer 
et se former)”.  
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momento do curso.  É necessário um trabalho de revisão contínua dos materiais do 

curso.  

 
A elaboração de atividades é o processo pelo qual o professor potencializa sua 

qualidade de autor, pois para cada um dos documentos autênticos selecionados desenvolve 

uma proposta didática que é particular àquele documento.  

Em "Le Français sur Objectif Spécifique ou l'art de s'adapter"35, Parpette e Mangiante 

(2016), afirmam que a elaboração de atividades está baseada em princípios metodológicos, 

que são condensados pelos autores nos seguintes pontos: 

 
• as atividades estão ao serviço da análise das necessidades sendo ela 

mesma realizada em função das situações de comunicação 
identificadas; 

• a elaboração didática se efetua em ligação estreita com as informações 
originadas da análise dos dados coletadas; 

• ela procede da metodologia comunicativa (documentos autênticos, 
comunicação natural dentro do grupo) 

• ela supõe uma participação máxima dos alunos e apagamento do 
professor. (MANGIANTE; PARPETTE, 2016, p. 20-21)36 

 	
  

Todos os aspectos estão relacionados aos princípios que fundamentam a démarche 

FOS, sendo que o último pressupõe um trabalho do professor que envolve a definição de 

modalidades de atividades que impliquem e maximizem a participação dos alunos.   

A didatização, portanto, leva necessariamente o professor a um trabalho reflexivo que 

mobiliza, certamente, seus saberes enquanto professor de uma língua estrangeira, mas o leva 

a melhor definir quais competências serão desenvolvidas em relação aos objetivos 

comunicativos elencados, como mobilizar os saberes dos alunos em relação à sua área de 

conhecimento, quais são as dimensões interculturais presentes, qual a progressão linguística 

                                                   
35 Este é um dos textos de referência dos autores utilizados em formações de professores de FOS.  Sua 
última versão foi publicada no livro organizado por Albuquerque-Costa e Parpette em 2016 (ver 
Referências Bibliográficas). 
36 Tradução nossa. Texto original: “• les activités sont au service de l’analyse des besoins elle-même 
réalisée en fonction des situations de communication identifiées ; • l’élaboration didactique s’effectue 
en lien étroit avec les informations issues de l’analyse des données collectées ; • elle procède de la 
méthodologie communicative (documents authentiques, communication naturelle dans le groupe) ; • 
elle suppose une participation maximale des apprenants et le retrait de l’enseignant”. 
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que vai orientar o seu programa, quais são as modalidades de atividades e de avaliação, entre 

outras.  

 Em relação às atividades, Carras et al (2007) afirmam que em um programa FOS, elas 

devem se inserir numa pedagogia de tarefas a serem desempenhadas em contexto 

profissional: 

 

Convém preparar o aluno para integrar um meio profissional no 
qual eles deverão atuar. Uma pedagogia acional centrada na 
realização de tarefas ou de projetos, permite simular essa 
realidade profissional. A elaboração de roteiros didáticos mobiliza 
um certio número de tarefas profissionais a serem desenvolvidas 
pelos alunos lidando com a realidade do contexto que os espera 
ao fim da formação. Torna-se, assim, possível adquirir os savoir-
faire mas também os savoir-être em contexto profissional. 
(CARRAS ET AL., 2007, p. 40; grifo nosso)37 

 
 

1.3.2  A perspectiva acional no ensino do FOS 
 

A complexidade inerente ao agir em língua, como expressa no Cadre européen 

commun de référence (Conselho da Europa, 2001; doravante CECR) , passa necessariamente 

pelo trabalho plural do professor em sala de aula com os diversos componentes abarcados 

pela "compétence à communiquer langagièrement" ou “competência para comunicar 

liguageiramente”, em tradução livre para o português, tomada aqui, conforme veremos, nos 

termos de Beacco:  

 
A abordagem por competências do ensino, em sua versão alta, se 

caracteriza como uma estratégia de conjunto baseada no tratamento 

didático diferenciado, em graus diversos, das componentes dessa 

competência de comunicação.  A apropriação de uma língua estrangeira 

não é mais concebida como a constituição de um saber ("a língua") 

                                                   
37  Tradução nossa. Texto original: “Il convient de préparer les apprenants à intégrer un milieu 
professionnel dans lequel ils devront être performants. Une pédagogie actionnelle, centrée sur la 
réalisation de tâches ou de projets, permet de simuler cette réalité professionnelle. L'élaboration de 
scénarios didactiques met au point un certain nombre de tâches professionnelles à remplir par les 
apprenants en prise avec la réalité du terrain qui les attend à l'issue de la formation. Il devient ainsi 
possible d'acquérir des savoir-faire mais aussi des "savoir-être" en contexte professionnel”.   
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global, mas como a resultante da implantação de competências setoriais 

múltiplas. (BEACCO, 2007, p. 77)38  

 

A consideração dessa multiplicidade inscreve-se num cenário teórico-metodológico 

mais amplo, fruto da intensificação dos intercâmbios linguísticos, culturais, políticos, etc., em 

nível mundial, como já aludido no presente capítulo. 

Em complemento a estas questões, retomo o trabalho de Doehler, no qual a autora 

passa em revista as diferentes concepções engendradas por diversos autores a respeito da 

noção de competência, chegando a redefini-la. Ao mencionar o passado das metodologias 

do ensino de língua estrangeira (indo da direta ou natural, passando pela áudio-oral, 

audiovisual, estrutural, funcional e chegando até as de origem cognitiva), a autora enfatiza 

que, embora esse “vai-e-vem” de metodologias tenha sido quase sempre alvo de 

“dogmatismo e intolerância”, a “situação contemporânea” se caracteriza por um certo 

ecletismo de abordagens. (DOEHLER, 2005)  

Doehler tece sua reflexão destacando que as noções de competência abundam no 

campo da linguística desde os anos 70, a ponto de, inclusive, gerar dois entendimentos 

opostos: de um lado, algo abstrato e sistemático (Chomsky) e, de outro, algo contextual e 

comunicativo (Hymes). O problema, aqui, seria que ambas desconsideram a natureza acional 

da linguagem.  

No entanto, interessa-nos para a presente reflexão que, ao traçar este panorama, 

Doehler traz à luz uma consideração da noção de competência do ponto de vista de seu 

caráter acional, coletivo e sociocultural. Para tanto, a autora se baseia nas contribuições que 

pensam o sistema cognitivo de acordo com um viés interacionista e sociocultural. Tais 

contribuições fazem ver a natureza situada do processo cognitivo e seu desenvolvimento; 

conhecimentos, interpretações, capacidade de ação e pensamento seriam, então, fruto de 

uma atividade prática, que, realizadas na intersubjetividade, teriam lugar em contextos 

socioculturais específicos. Doheler postula, assim, a natureza duplamente situada das 

                                                   
38 Tradução nossa. Texto original: “L'approche par compétences de l'enseignement, dans sa version 
haute, se caractérise comme une stratégie d'ensemble axée sur le traitement didactique différencié, à 
des degrés divers, des composantes de cette compétence de communication. L'appropriation d'une 
langue étrangère n'y est plus conçue comme la constitution d'un savoir ("la langue") globalement mais 
comme la résultante de la mise en place de compétences sectorielles multiples”. 
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competências (as atividades práticas da vida social e nossos processos cognitivos seriam 

situados na relação com o outro e na relação com o contexto sociocultural dentro do qual 

agimos e interagimos). 

No quadro da didática das línguas estrangeiras, isso implica em considerar que as 

competências, vistas em seu sentido social, não podem ser isoladas no aprendiz. Tal 

consideração nos leva a problematizar a maneira pela qual se articulam as competências para 

e no agir.  

Nessa perspectiva, há uma virada no tratamento do conceito de  competência, na 

medida em que a autora se vê contra o entendimento hegemônico, que trata do tema de um 

ponto de vista individualista (competência como propriedade individual), descontextualizado 

(prescinde da prática e de situações concretas) e isolador (independente de outros 

conhecimentos) – se é social é contigente. 

Beacco circunscreve o objeto do ensino comunicativo das línguas naturais à aquisição 

da competência para se produzir enunciados gramaticais que sejam apropriados aos 

contextos de comunicação. Dito de outra maneira, trata-se da aquisição da "compétence à 

communiquer langagièrement" (BEACCO, 2007, p. 70).  

No enquadramento desta abordagem metodológica, o conceito de competência é 

compreendido enquanto um conjunto complexo, passível de ser fracionado e de ter suas 

componentes ("composantes") verbais e comportamentais, categorizadas e hierarquizadas. 

Um domínio substancial da atividade do professor de língua estrangeira corresponderia, 

portanto, à articulação dessas componentes com vistas à delimitação "dos objetivos de 

ensino, das formas de atividades, das relações entre essas atividades" (BEACCO, 2007, p. 76).  

A sistematização das componentes englobadas pela "compétence à communiquer 

langagièrement" requer, antes de mais nada, a correta análise e compreensão das mesmas. 

Segundo Beacco (2007, p. 84), esta espécie de operacionalização que resulta em formas e 

objetivos de ensino não encontra, no campo da didática, respostas definitivas, tendo em conta 

o fato destas escolhas estarem sujeitas às representações sociais do ensino, as quais embasam 

cada nova situação de ensino-aprendizagem. 

 Em razão dessa ênfase colocada sobre o aspecto social inerente a uma elaboração de 

objetivos e atividades de ensino que tome como premissa a reflexão acerca das componentes 

da competência a ser desenvolvida, o autor assinala o lugar de pertinência do CECR na 
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contemporaneidade do ensino de línguas estrangeiras. Ao abordar a história das 

componentes abarcadas pela "compétence à communiquer langagièrement", Beacco 

assinala três grandes categorias de componenentes ("composantes") que se manifestam com 

certa regularidade: as de caráter linguístico, as de caráter estratégico, e as ditas componentes 

medianas, de caráter sobretudo social. Com efeito, coube ao CECR enfatizar, de maneira 

bem-sucedida, estas últimas.  

O autor divide as componentes da "compétence à communiquer langagièrement" em 

linguísticas, que abrangem os conhecimentos de língua e atividades cognitivas, tais que 

memorizar, deduzir, classificar; sociolinguísticas, que dizem respeito ao manejo das normas 

sociais que regem a língua, e a seus vários registros e dialetos; e pragmáticas, que se ocupam 

do discurso enquanto interação face à face, no âmbito do qual todo sujeito objetivaria, em 

última análise, agir sobre o outro. Nesta estrutura, os elementos de ordem cultural e 

situacional, segmentados como "composantes sociolinguistiques", são privilegiados, signo 

da mudança dos tempos na história das metodologias. Além disso, o autor frisa a liberdade 

que emergiria numa realidade de ensino tal como aquela delineada pelo CECR, em que a 

hierarquia das componentes estaria sujeita aos contextos de ensino, com suas premissas 

socioeducativas específicas, e às atividades de fala, divididas em recepção, produção, 

interação e mediação.  

Ao mesmo tempo, ainda segundo Beacco, a despeito dos benefícios para a atividade 

docente advindos desta orientação do CECR, sua proposta acaba por reunir, em um mesmo 

agrupamento, elementos heterogêneos por demais, além do fato de não considerar a 

unidade e magnitude da categoria gêneros discursivos, relegada ao lugar de subcategoria do 

domínio das componentes pragmáticas. Com efeito, ao fim de seu texto, Beacco enfatiza a 

necessidade de se repensar o lugar desta categoria, convidando-nos a esse exercício de 

reflexão.  

Ao lidar com competências, sobretudo voltadas para a comunicação oral, bem 

específicas relacionadas e relacionadas às situações de comunicação de um métier em 

particular, considero que o professor-elaborador de FOS vê sua tarefa complexificada na 

perspectiva acional. Diferentemente do que era comum se fazer os  primeiros livros didáticos 

de FOS que nasceram na esteira da abordagem comunicativa (a coleção didática que voltada 

para a área do turismo e da hotelaria são exemplos disso), em que as estratégias como a da 
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simulação global (CUC; GRUCCA, 2005) eram utilizadas inseridas em um contexto de 

comunicação oral mais reduzido (arriver à la gare; faire une réservation à l’hôtel) (cf. Anexo A), 

na perspectiva acional, porém, o professor de FOS é incitado à proporcionar o agir dos alunos 

a partir de tarefas que levam em consideração os vários aspectos linguísticos, discursivos e 

sócio-culturais que constituem o contexto profissional de referência e dos quais os alunos 

devem se apropriar em seu agir. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
Neste capítulo, encontra-se descrita a metodologia adotada na pesquisa. Para isso, sua 

organização distribui-se em cinco seções, que são sintetizadas nas linhas que se seguem. 

A primeira seção aborda os pressupostos metodológicos da pesquisa. Com vistas a 

iluminar alguns aspectos que orientaram minha abordagem, que emergiu de um contexto 

educacional, isto é, um contexto de ensino e aprendizagem do Francês para Objetivo 

Específico 39  para Relações Internacionais (FOS-RI), são evocadas características que a 

circunscrevem no paradigma da pesquisa qualitativa. 

A segunda seção apresenta o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de 

São Paulo (IRI-USP) e o Curso de Francês para Internacionalização para o IRI-USP (CFI-IRI), que 

correspondem ao contexto no qual se desenvolveu a pesquisa. Assim, num primeiro 

momento, o IRI-USP é apresentado a partir do seu curso de graduação em relações 

internacionais (RI), o qual é oferecido em quatro anos. Num segundo momento, é tecida uma 

descrição da formação do CFI-IRI, que é ofertada ao IRI-USP pelo Centro Interdepartamental 

de Línguas das Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo (CIL-USP). O CFI-IRI alia a formação didático-pedagógica de jovens professores 

vinculados à licenciatura em letras-francês da USP a uma formação em língua-cultura francesa 

proposta aos alunos de relações internacionais dessa mesma universidade. Esta seção 

apresenta, por fim, o Módulo 4 (M4), último dos módulos semestrais da formação oferecida 

pelo CFI-IRI, considerando que foi precisamente com os alunos inscritos neste módulo que a 

pesquisa foi realizada40. 

A terceira seção dedica-se à descrição dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

na pesquisa. São evocados: (i) o questionário online; (ii) o diário docente reflexivo do professor 

construído antes, durante e após o Minicurso FOS-RI, formação de curta duração 

implementada no quadro desta pesquisa no primeiro semestre de 2017 junto aos alunos do 

M4 do CFI-IRI; (iii) suas fichas pedagógicas elaboradas; e (iv) as gravações das produções dos 

alunos-participantes desta formação. 

                                                   
39 Os princípios teórico-metodológicos norteadores do Francês para Objetivo Específico (FOS) foram 
abordados no referencial teórico desta dissertação (cf. Capítulo 1, item 1.2). 
40 Nesta segunda seção os módulos do CFI são apresentados com mais detalhes ao leitor. 
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A quarta seção discorre sobre os participantes da pesquisa. Primeiramente é traçado o 

perfil dos alunos-participantes: os onze alunos e ex-alunos do CFI-IRI que forneceram dados 

que foram coletados pelo instrumento utilizado no início da pesquisa (o questionário online) 

e aqueles que efetivamente participaram do Minicurso FOS-RI por estarem inscritos no M4 do 

CFI-IRI. Em seguida, uma breve biografia do percurso acadêmico-profissional do professor-

pesquisador é apresentada. 

A quinta e última seção gira em torno da produção de dados que compõe o corpus da 

pesquisa. Nesse sentido, são apresentados os dados advindos dos instrumentos de coleta 

utilizados, a saber, (i)  os dados referentes à identificação das necessidades de comunicação 

dos alunos-participantes; (ii) os dados referentes ao planejamento e implantação do programa 

de ensino do Minicurso FOS-RI obtidos pelo diário docente reflexivo do professor; e (iii) os 

dados referentes ao programa de ensino do Minicurso FOS-RI a partir de uma unidade 

didática composta de três fichas pedagógicas elaboradas exclusivamente para esta 

formação ; e (iv) os dados das produções dos alunos-participantes, notadamente aqueles 

referentes às gravações suscitadas pelas atividades de expressão oral trabalhadas em cada 

ficha pedagógica utilizada no minicurso. 

 
 

2.1 Pressupostos metodológicos 
 
Os questionamentos apontados na introdução desta dissertação estão fundamentados 

na constatação da ausência de programas de ensino da língua francesa visando contextos 

profissionais no âmbito dos cursos oferecidos pelo CFI. Tal constatação levou-me a 

desenvolver a presente pesquisa a partir da adoção da démarche FOS (MANGIANTE; 

PARPETTE, 2004), abordagem de ensino de francês como língua estrangeira voltada para 

contextos específicos, sobretudo contextos profissionais, e que visa oferecer, em curto 

prazo, um programa de ensino baseado em necessidades específicas de comunicação 

previamente identificadas no público-alvo. 

Assim, uma formação FOS, intitulada Minicurso FOS-RI, foi elaborada e implementada 

por mim no contexto do M4 do CFI-IRI, o último dos quatro módulos semestrais dos cursos de 

francês oferecidos aos alunos do IRI-USP, cujo público-alvo informa ao professor a presença de 
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alunos que se encontram em fase final da graduação, estando, portanto, prestes a ingressar no 

mundo profissional das relações internacionais. 

Ao adotar as etapas metodológicas preconizadas pela démarche FOS que precedem a 

concepção de um programa de ensino, as quais foram descritas no referencial teórico desta 

dissertação, no desenvolvimento de minha investigação identifiquei a expressão oral como 

uma das necessidades mais imediatas dos alunos. Esta ação levou-me a privilegiá-la nas 

atividades didáticas que compuseram o Minicurso FOS-RI. 

Em vista de tais considerações, partir do paradigma das pesquisas de natureza 

qualitativa (MARTINS, 2004; BORTONI-RICARDO, 2008) mostrou-se ser um caminho profícuo 

para as principais ações às quais me propus na presente investigação: (i) identificar as 

necessidades de aprendizagens específicas dos alunos do M4 do CFI-IRI, (ii) elaborar um 

programa de ensino articulando temas profissionais em RI com a expressão oral em francês e 

(iii) implantar esse programa de ensino, nomeado Minicurso FOS-RI,  buscando, a partir dos 

dados gerados, responder às perguntas de pesquisa. 

Assim, o caráter qualitativo da pesquisa reside fundamentalmente na consideração de 

duas noções próprias às pesquisas desta natureza: a flexibilidade dos instrumentos de coleta 

empregados (MARTINS, 2004) e a interpretação, de teor crítico-reflexivo (BORTONI-RICARDO, 

2008), que procurei privilegiar, enquanto professor-pesquisador, para melhor analisar e 

interpretar os dados coletados na pesquisa. 

 Como os dados coletados no Minicurso FOS-RI contaram com minha participação 

direta, entendo que a pesquisa apresentou certos elementos associados à pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2003; BARBIER, 2004; ARANDA, 2011) e com os estudos de tipo etnográfico 

(CRINON et al., 2002; ESTEBAN, 2010), elementos estes que se inserem no paradigma da 

pesquisa qualitativa. 

Considerando os princípios metodológicos que regem uma pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2003; BARBIER, 2004), minha investigação se pautou no planejamento, execução e análise de 

intervenções didáticas advindas do Minicurso FOS-RI, realizadas em algumas aulas do M4 do 

CFI-IRI ao longo do primeiro semestre de 2017, com minha participação ativa enquanto 



 67 

professor-pesquisador e dos alunos inscritos no referido módulo, na qualidade de alunos-

participantes da pesquisa41. 

Nesta perspectiva, a abordagem aqui preconizada aproximou-se daquilo que ressalta 

Aranda (2011, p. 92), que, ao delinear as estratégias características de uma pesquisa-ação, 

afirma que se trata de uma pesquisa que se vale de “uma  estratégia de pesquisa apoiada no 

rigor da reflexão teórica e metodológica” (à qual associo o processo de concepção do 

programa de ensino do Minicurso FOS-RI); e “uma estratégica de ação orientada pelo 

planejamento de práticas que visam a mudança” (à qual associo as intervenções didáticas que 

realizei ao longo da implantação do Minicurso FOS-RI). 

Ademais, os aspectos próprios ao uso da perspectiva etnográfica em educação 

segundo Esteban (2010) indicam que minha pesquisa foi fruto de um olhar analítico que 

desenvolvi a fim de obter uma compreensão mais embasada acerca de um contexto de 

ensino e de aprendizagem que eu conhecia relativamente bem, visto que vinha nele 

atuando há pelo menos dois anos. 

Assim, o Minicurso FOS-IRI foi, para mim, a ocasião de transformar, por meio do FOS, 

o cotidiano de ensino e aprendizagem do francês para relações internacionais propondo 

atividades significativas (ESTEBAN, 2010, p. 163-164) para os alunos-participantes porque 

estiveram articuladas com suas necessidades de aprendizagem previamente identificadas.  

Para isso, foram evocadas situações autênticas de comunicação oral em língua-cultura 

francesa, aproximando dos alunos-participantes elementos e experiências próprias ao 

métier do internacionalista, os quais não se fazem presentes nos programas de ensino de 

francês geral42 mas que passam a ser contemplados e potencializados pela abordagem do 

FOS em RI.  

Ainda, tendo em vista que o Minicurso FOS-RI teve a particularidade de tratar de 

contextos profissionais em contexto universitário, o fato de o programa ter características 

de um curso FOS, no meu entender, permitiu que a sala de aula fosse considerada para 

                                                   
41 A partir do momento em que os alunos do CFI-IRI começam a participar diretamente das atividades 
desta pesquisa (preenchimento do questionário e participação nas atividades do Minicurso FOS-RI, 
considero que eles mudam de estatuto e passam a ser alunos-participantes da pesquisa. 
42 Conforme mencionado no referencial teórico, o francês geral (FG) refere-se ao francês ensinado ao 
público em geral, tal como ocorre na maioria das escolas de idiomas. Em contraste, o FOS lida com 
públicos específicos. 
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além de suas delimitações físico-espaciais, expandindo-se aos contextos profissionais 

evocados ao longo das atividades do referido minicurso. 

A pesquisa desenvolvida procurou, portanto, acompanhar as reflexões de Crinon et 

al. (2002, p. 17), que assinalam: 

 
Nós podemos concluir que é o cruzamento das metodologias e de sua 
utilização conjunta em prol de um mesmo objetivo que traz os resultados mais 
pertinentes. […] As pesquisas qualitativas de tipo etnográfico permitem 
entender a complexidade do funcionamento de uma classe ou de um grupo 
de aprendizagem, observar em detalhes as condições da aprendizagem e 
propor novas hipóteses.43 

 

Em convergência com esses pressupostos, a pesquisa possibilitou o aprofundamento 

de aspectos conceituais e metodológicos de ensino do FOS, os quais, além de terem sido 

explicitados no referencial teórico desta dissertação, também estarão manifestos no 

presente capítulo. Minha consideração de tais aspectos visar estabeler um diálogo entre 

professores/pesquisadores, sejam os já formados, sejam aqueles em formação, sejam, ainda, 

aqueles futuros interessados nessa área do ensino do francês. 

 
 

 

2.2 Contexto de pesquisa 
 
Nos dois próximos itens desta seção será apresentado o contexto de pesquisa, ou seja, 

a graduação em RI no IRI-USP e o CFI-IRI.  

 
 

2.2.1 A graduação no IRI-USP 
 
Criado em 2004, o IRI-USP esteve, até 2012, sediado em outra unidade da USP, a 

Faculdade de Economia e Administração (FEA), no campus da Cidade Universitária Armando 

                                                   
43 Tradução nossa. Texto original: Nous pouvons conclure que c’est le croisement des méthodologies 
et de leur utilisation conjointe sur un même objectif qui entraîne les résultats les plus pertinents. [...] 
Les recherches qualitatives de type ethnographique permettent de saisir la complexité du 
fonctionnement d’une classe ou d’un groupe d’apprentissage, d’observer plus finement les conditions 
de l’apprentissage et de proposer des hypothèses nouvelles. 
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Salles Oliveira. A partir de 2012, ano em que ganha uma sede própria neste mesmo campus, 

o instituto desmembra-se da FEA.  

Isso resultou em mais autonomia para o instituto e em benefícios para os alunos. Houve, 

por exemplo, a construção de uma nova biblioteca na nova sede do IRI-USP – os alunos de 

relações internacionais tinham até a construção da nova sede apenas a opção da biblioteca 

da FEA para ter acesso a um catálogo mais especializado dentro do campus. 

Atualmente, o IRI-USP responde pela graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado em RI. Para o escopo desta pesquisa, interessa apresentar ao leitor unicamente o 

curso de graduação em RI ofertado pelo instituto. 

Uma consulta ao site do IRI-USP44 e ao próprio site do sistema de graduação da USP, o 

sistema Júpiter 45 , indica que atualmente a graduação em RI é oferecida na forma de 

bacharelado, a ser cursado em pelo menos quatro anos.  

A figura que segue, extraída do sistema Júpiter, informa as disciplinas obrigatórias que 

compõem a grande curricular desta graduação do IRI-USP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 Disponível em: 
<https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/listarGradeCurricular?codcg=87&codcur=87001&codhab=4&tip
o=N>. Acesso em dezembro de 2017. 
45 Disponível em: 
<http://www.iri.usp.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=103>. 
Acesso em dezembro de 2017. 
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Figura 8 - Grade curricular da graduação em RI no IRI-USP (Captura de tela) 

 

 

 

 
Fonte: USP (Sistema Júpiter) 
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Como é possível observar, o graduando do IRI-USP é levado a ter contato com uma 

quantidade significativa de áreas de conhecimento distintas, sendo as cinco principais: 

Ciência Política, Sociologia, Economia, História e Direito. Estas áreas em especial constituem 

o tronco comum do curso, isto é, a base da formação recebida no instituto. 

De modo análogo às demais graduações da USP, é ainda esperado do estudante o 

cumprimento de créditos provenientes do acompanhamento de “disciplinas eletivas” 

oferecidas pelos professores do próprio instituto. Ao fazê-lo, o aluno tem a oportunidade de 

se aprofundar em uma dessas áreas podendo com isso especializar-se. 

Por fim, há também para o aluno a possibilidade de cursar disciplinas ditas “livres”; elas 

são oferecidas pelas diversas instituições que abrigam as outras graduações na USP, o que 

visa complementar seu percurso acadêmico. 

Diante dessas considerações, pode-se dizer que uma das características mais marcantes 

da graduação em RI reside na multidisciplinaridade, que é enfatizada já nos anos iniciais desta 

formação como denota a presença de disciplinas de diferentes áreas do conhecimento na 

grade curricular do curso. 

Outro documento que fornece mais subsídios para se compreender a formação do IRI-

USP é o Projeto pedagógico do curso (Cf. Anexo B), cuja última versão divulgada no site da 

instituição data de 201546.  

Neste documento, além dos dados gerais da graduação em RI e sua organização geral, 

são apresentados três itens que interessaram particularmente para os propósitos desta 

pesquisa: trata-se do primeiro item, os “Objetivos do curso”, do terceiro item, o “Perfil 

desejado dos graduandos” e do quinto item, “Intercâmbio”. As declarações aí contidas 

contribuem para entender o lugar que pode ocupar a formação em francês oferecida pelo CFI 

no seio da graduação do IRI-USP, uma vez que elas evidenciam aspectos que tangem às 

competências acadêmicas e profissionais exigidas do perfil de aluno almejado pelo instituto. 

O item “Objetivos do curso” reflete em grande parte aquilo que sua grade curricular já 

havia revelado. Neste item, uma vez mais é destacada a natureza multidisciplinar e a 

abrangência da formação, consideradas como um diferencial, algo “inovador” e “pioneiro”, 

segundo o documento. Além disso, são salientados alguns dos conhecimentos requeridos 

                                                   
46  Disponível em: <http://www.iri.usp.br/documentos/Projeto_Pedagogico_2015_atualizado.pdf>. 
Acesso em março de 2017. 
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pelo campo das relações internacionais, o que já fornece alguns indícios quanto a aspectos 

constitutivos do perfil de aluno – e de profissional – que o instituto visa formar: 

 

O Bacharelado em Relações Internacionais tem por objetivo formar 
especialistas em relações internacionais, em suas diversas modalidades. O 
estudo das relações internacionais é por natureza multidisciplinar. Ele requer 
o conhecimento das normas jurídicas, das estruturas de poder, das pautas de 
conflito e cooperação entre atores, dos fluxos de comércio e de 
investimentos, no presente e em perspectiva histórica. O projeto acadêmico 
do curso trata de espelhar esse fato oferecendo aos estudantes formação em 
cinco áreas de conhecimento que têm contribuído diretamente para o 
entendimento dos fenômenos internacionais, quais sejam: Ciência Política, 
Direito, Economia, História e Sociologia. Trata-se de um projeto inovador, 
resultante da cooperação acadêmica entre cinco áreas: Ciência Política, 
Direito Internacional, Economia, História e Sociologia, vinculadas, além do IRI, 
a três unidades da USP: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; 
Faculdade de Direito e Faculdade de Economia e Administração. Nunca é 
demais assinalar que são raras as instituições de ensino superior, no Brasil, 
capazes de oferecer essa formação multidisciplinar com excelência. Neste 
sentido, o Bacharelado em Relações Internacionais da USP é pioneiro e 
distingue-se dos demais cursos em funcionamento, que tendem a 
proporcionar formação menos abrangente. (IRI-USP, 2015, p. 2; grifo nosso) 

 

No item sobre o “Perfil desejado dos graduandos”, o documento informa as principais 

competências exigidas do profissional que o instituto visa formar, de modo que a inserção 

profissional é evidenciada. Destaca-se, ainda, a ênfase dada ao “largo espectro de 

oportunidades profissionais” proporcionadas pela formação: 

 
A meta é formar indivíduos polivalentes, com sólida formação e domínio dos 
fundamentos econômicos, políticos e jurídicos necessários à compreensão 
dos fenômenos internacionais e com flexibilidade intelectual para explorar 
uma gama muito variada de oportunidades profissionais. Essa concepção 
está em sintonia com o largo espectro de oportunidades profissionais que se 
abrem a internacionalistas. Essas oportunidades incluem posições elevadas 
em empresas inseridas nos circuitos internacionais, em organizações não-
governamentais, em assessorias parlamentares e de organizações da 
sociedade civil, na mídia, no serviço público, em especial, no serviço 
diplomático, e no ensino e pesquisa nas universidades e centros de ensino 
superior. (IRI-USP, 2015, p. 4; grifo nosso) 
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Por fim, no item destinado aos acordos de mobilidade acadêmica internacional firmados 

pelo instituto, chama atenção o acento dado a uma instituição francesa de ensino superior 

bastante renomada na área de RI, a SciencesPo47: 

 
O Instituto dá grande importância ao intercâmbio com instituições 
acadêmicas no exterior, para que os estudantes selecionados possam, 
durante um semestre, desenvolver estudos em outro país para complementar 
sua formação. O IRI possui acordos de cooperação com as seguintes 
instituições de ensino: Fondation Nationale des Sciences Politiques (França), 
University of Saint Gallen (Suíça), Columbia University (Estados Unidos) 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad de San Andrés 
(Argentina) e The Chinese University of Hong Kong (China). Dentre os 
convênios com instituições de ensino superior, destacamos o firmado com a 
SciencesPo, que permite ao aluno participante o aproveitamento dos 
créditos obtidos na França: a cada 2 (dois) créditos ECTS cursados será 
atribuído um crédito USP, como optativa eletiva. O IRI tem enviado, em 
média, 14 (quatorze) estudantes por ano para realizar intercâmbio no exterior, 
por meio dos acordos firmados pela USP e pelo próprio Instituto. (IRI-USP, 
2015, p. 5; grifo nosso) 
 

 

Essa importância atribuída à SciencesPo é corroborada por dados estatísticos que 

demonstram o número de graduandos do IRI em intercâmbio no exterior assim como os 

países por eles selecionados no período compreendido pelos anos 2002-2014. 

 Como pode ser observado no período em questão, a maioria absoluta dos alunos do 

IRI-USP tem escolhido a França como país de destino para complementar sua formação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                   
47 Fundada em 1872, a Sciences Politiques, conhecida como Sciences Po, é uma instituição francesa de 
ensino superior das mais tradicionais nas áreas das ciências humanas, sendo um centro de referência 
para os estudos em relações internacionais e áreas afins. 
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Gráfico 1 - Destinos de intercâmbio escolhidos pelos alunos do IRI-USP (captura de tela) 

 

Fonte: IRI-USP48 

 

Por fim, um último documento relevante para se compreender a graduação do IRI-USP, 

e que foi especialmente importante para esta pesquisa, é uma página49 do site oficial do 

instituto no qual são enfatizadas as áreas de atuação do internacionalista. Esse documento 

acaba por reforçar o que a exposição feita até aqui buscou explicitar: o caráter multidisciplinar 

da formação e o “espectro largo” relacionado às oportunidades de inserção profissional: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
48  Disponível em: 
<http://www.iri.usp.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=280>. 
Acesso em julho de 2017. 
49  Disponível em: 
<http://www.iri.usp.br/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=45&Itemid=103>. 
Acesso em dezembro de 2017. 
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Figura 9 - Áreas de atuação do internacionalista (captura de tela) 
 

 
Fonte: IRI-USP 

 

As informações aqui trazidas revelam aspectos que constituem as especificidades do 

perfil do internacionalista em formação no IRI-USP. Essas especificidades podem ser 

sintetizadas, com base nos documentos citados, pelos seguintes pontos: 

 
• formação de “espectro largo”, com base de conhecimentos multidisciplinares em 

cinco grandes áreas (o tronco comum): Ciências Políticas, Sociologia, História, 

Direito Internacional e Economia; 
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• ênfase da formação na inserção profissional em diversificadas áreas de atuação 

(empresas privadas, serviço diplomático, organizações governamentais e não-

governamentais, entre outras); 

• papel preponderante exercido por uma instituição francesa de referência na área 

de RI (SciencesPo) enquanto destino de intercâmbio mais visado pelos estudantes. 

 

Os pontos acima elencados acenam para a pertinência que pode ter uma formação de 

ensino em língua-cultura francesa voltada para a inserção profissional no contexto da 

graduação em RI no IRI-USP, o que implicaria uma formação voltada ao FOS e não uma 

formação orientada pela mobilidade acadêmica. Isso foi o fator determinante para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Trata-se de uma graduação da USP que explicita de forma clara em seu projeto 

pedagógico as áreas de atuação do graduando. No meu ponto de vista isso é positivo tendo 

em vista que a área do internacionalista é bem ampla que essa proposta de formação em nível 

de graduação é relativamente recente. 

 

2.2.2 O Curso de Francês para Internacionalização para o Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo 

 

O Centro Interdepartamental de línguas da Universidade de São Paulo (CIL-USP) 

oferece desde os anos 1990 formação em língua-cultura francesa a alunos de algumas 

graduações da USP. Essa formação recebe o nome de Curso de Francês para 

Internacionalização ou CFI50,51. Além disso, o CIL-USP oferece inúmeras outras formações em 

outras línguas. Na área de francês há ainda a oferta de cursos de práticas de leitura. 

No caso dos cursos do CFI para os alunos do IRI-USP, eles foram iniciados em 2013. Essa 

formação propõe uma progressão em dois anos organizada em quatro módulos semestrais. 

Esses módulos são denominados M1, M2, M3 e M4. As aulas, presenciais, ocorrem duas vezes 

                                                   
50 O curso já teve outros nomes no passado, como “Curso de Francês para Iniciantes”. 
51 A partir de 2017 (segundo semestre) os cursos do CFI foram suspensos a partir da exigência pela 
reitoria da USP da presença de um docente da universidade nos cursos, o que inviabilizou a 
continuidade do CFI. 
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por semana, com 2 horas de duração cada uma. Isso confere a cada módulo um total que 

pode variar de 45 a 60 horas, em função do calendário universitário. 

Sua equipe pedagógica conta com a coordenação de uma professora do curso de 

letras-francês da FFLCH-USP e é composta por uma professora-ministrante dos módulos, que 

ocupa a função de educadora no CIL-USP. A equipe é ainda integrada por professores-

monitores vinculados à licenciatura em letras-francês. 

Como não há a adoção de um livro didático, uma das principais tarefas a serem 

realizadas pelos professores-monitores do CFI-IRI é elaborar atividades e sequências didáticas 

com material autêntico para, em seguida, aplicá-las em sala de aula sob a supervisão da 

professora-ministrante. Outra atividade é a participação na elaboração das atividades 

avaliativas, que no caso do CFI-IRI, são feitas de maneira continuada e, ainda, em dois 

momentos pontuais no semestre. A formação dos professores-monitores é complementada 

com reuniões de formação continuada e proposição de ateliês temáticos abertos à 

comunidade acadêmica em geral. 

Do ponto de vista dos alunos que recebem a formação, os principais objetivos 

pretendidos pelo CFI-IR referem-se a oferecer uma formação acadêmica, linguística e cultural 

em francês articulada com uma série de demandas e necessidades identificadas, as quais se 

vinculam principalmente com a preparação para intercâmbio na França ou em países 

francófonos. Assim, competências orais e escritas são trabalhadas junto aos alunos.  

Os documentos oficiais de divulgação dos cursos do CFI-IRI fazem ver como esses 

aspectos são apresentados aos alunos interessados. Na imagem a seguir, tem-se um exemplo. 

Trata-se do material de divulgação de abertura de inscrições para o Módulo 2 no segundo 

semestre de 201552, em cuja apresentação lê-se o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
52 O documento encontra-se no acervo dos materiais do CFI-IRI e é de acesso restrito. 
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Figura 10 - Apresentação do Módulo 2 do CFI-IRI (captura de tela) 
 

 
 

Fonte: CIL-USP/CFI-IRI 

 
O documento acima ressalta a “visada FOU”53,54 do CFI-IRI, quer dizer, seu programa 

procura considerar conteúdos relacionados à mobilidade acadêmica, estando portanto 

fortemente associado ao Francês para Objetivo Universitário (FOU): “este curso leva em conta 

as necessidades específicas dos estudantes de Relações Internacionais […] e é destinado aos 

alunos que já possuem conhecimentos básico da língua francesa (A1) e que pretendem 

estudar na França” (grifo nosso). 

                                                   
53 Essa “visada FOU” é um termo já empregado por Albuquerque-Costa (2015) em publicação que 
aborda a presença do FOU na USP a partir de uma experiência inserida no contexto dos cursos do CFI-
POLI, formação pioneira do CFI e destinada aos alunos de engenharia. A formação concebida para o 
CFI-IRI, bem mais recente, foi em grande medida inspirada no modelo do CFI-POLI, o que explica a 
importância acordada à mobilidade acadêmica nos documentos citados. Como será mostrado adiante, 
minha pesquisa buscou ampliar a formação do CFI-IRI propondo um minicurso focado em situações 
profissionais. 
54 O Francês para Objetivo Universitário (FOU) é tratado no referencial teórico desta dissertação. Para 
uma compreensão mais detalhada sobre o FOU, ver Mangiante e Parpette (2011) e Albuquerque-Costa 
e Parpette (2016). 
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No que diz respeito especificamente ao M4, os alunos do CFI-IRI iniciam o módulo 

semestral com um nível esperado A2/B1 e ao final devem progredir para B1/B2, tanto em 

habilidades de compreensão quanto de expressão escritas e orais. 

Buscando inserir o curso em um contexto de internacionalização que nos últimos anos 

vem ganhando relevo na USP como um todo, o documento oficial de divulgação do CFI-IRI 

para o M4 (cf. Anexo C) 55, publicado quando da abertura das inscrições para o ano de 2016, 

apresenta e justifica o curso nos seguintes termos: 

 
A política de internacionalização da Universidade de São Paulo tem 
mobilizado toda a comunidade universitária no sentido de compreender a 
complexidade das ações para sua efetivação. Professores responsáveis por 
programas de intercâmbio e duplo diploma e professores especialistas em 
línguas estrangeiras envolvidos na elaboração de programas de ensino que 
formem linguística e culturalmente os alunos para o ingresso no meio 
universitário estão cada vez mais interessados em estudar as tarefas 
específicas ligadas ao bom andamento e desenvolvimento de programas de 
internacionalização. Este contexto exige que a universidade tenha uma 
proposta de formação em língua estrangeira que assegure o bom 
desempenho e adaptação dos alunos por meio do desenvolvimento de 
atividades de comunicação oral e escrita, desenvolvidas em três eixos, o 
linguístico, o sociocultural e o acadêmico. O Curso de Francês para alunos de 
Relações Internacionais oferecido no Centro de Línguas da FFLCH procura 
responder a uma demanda de formação em língua francesa voltada a um 
público e contexto específicos (CIL-USP, 2016; grifo nosso). 

 

Com relação aos conteúdos trabalhados no M4 do CFI-IRI, eles estão previstos num 

documento que a equipe pedagógica nomeou, em francês, de “Contrat d’apprentissage”, 

ou, “Contrato de aprendizagem”, em tradução direta para o português. Trata-se, em outras 

palavras, do programa de ensino do módulo, já que nele constam os conteúdos com os quais 

o professor deve trabalhar ao longo do semestre.  

O “Contrato de aprendizagem” do M4 é o seguinte56: 

 
 
 
 
 
 

                                                   
55 O documento encontra-se no acervo dos materiais do CFI-IRI e é de acesso restrito. 
56 O documento encontra-se no acervo dos materiais do CFI-IRI e é de acesso restrito. 
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Figura 11 - Contrato de aprendizagem do M4 do CFI-IRI – Objetivos 1, 2 e 3 e Objetivos 
interculturais 

 

 

 
 
 

Continua 
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Fonte: CIL-USP/CFI-IRI 
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Como pode ser verificado acima, o “Contrato” do M4 propõe três objetivos 

comunicativos gerais: (1) Relatar um evento; (2) Descrever um objeto, um procedimento; (3) 

Defender uma ideia. Dentro destes objetivos mais gerais estão listados alguns objetivos e 

conteúdos mais específicos que são abarcados por quatro eixos: (i) Agir; (ii) Agir em contextos; 

(iii) Competência gramatical; (iv) Competência lexical.  

No caso do segundo eixo (Agir em contextos), o documento prevê para os dois 

primeiros objetivos gerais (Relatar um evento e Descrever um objeto, um procedimento) dois 

tipos de situações, aquelas da vida cotidiana e aquelas da vida acadêmica, o que permite 

entrever na concepção do curso uma perspectiva de ensino ancorada no francês geral, mas 

igualmente aberta para uma perspectiva de ensino voltada para contexto específico – o que 

veio a ser desenvolvido nesta pesquisa. 

Há ainda na última parte do “Contrato” a presença de conteúdos de natureza 

intercultural que lidam com temas mais transversais, como assuntos de atualidades (o 

desemprego, o lugar da mulher na sociedade, dentre outros). 

Uma versão simplificada desse mesmo “Contrato” é igualmente apresentada aos alunos 

no início do curso, a qual é trazida a seguir57: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57 O documento encontra-se no acervo dos materiais do CFI-IRI e é de acesso restrito. 
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Figura 12 - Versão do aluno do Contrato de aprendizagem do M4 do CFI-IRI 
 

 
Fonte: CIL-USP/CFI-IRI 

 

Partindo do M4, e seguindo a démarche FOS, a esse “Contrato de aprendizagem” foi 

acrescentado o programa do Minicurso FOS-RI, formação de curta duração que implementei 

no contexto desta pesquisa e cujos conteúdos serão detalhados na seção destinada à 

produção de dados. 

Para concluir, a figura abaixo busca delinear o contexto de pesquisa sintetizando o 

conjunto das informações expostas até o o momento. 
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Figura 13 - Síntese do contexto de pesquisa 

 

Fonte: Elaboração nossa 
 

 

2.3 Instrumentos de coleta de dados   
 

A definição dos instrumentos numa pesquisa qualitativa com aspectos de pesquisa-ação 

e etnográfico se mostrou desde o início muito complexa. Nesse sentido, cabe assinalar que o 

cronograma das ações que realizei visando dar conta dos objetivos e perguntas de pesquisa 

demandou: 

 
• definir um instrumento para identificar e analisar necessidades dos alunos do 

CFI-IRI; 

• conceber um programa de ensino FOS para RI articulado com tais necessidades 

e prever que as fichas pedagógicas resultantes desta elaboração deveriam 

possibilitar não apenas a realização das atividades em si mas também a 

obtenção de dados para fins de pesquisa; 
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• definir um instrumento para registrar as etapas e os procedimentos relacionados 

ao fazer do referido programa, considerando tanto sua elaboração quanto sua 

implantação; 

•  definir um instrumento para captar em áudio e eventualmente em vídeo a 

expressão oral dos alunos, o que sempre traz questões complicadas para o 

pesquisador, questões estas de ordem técnica (equipamentos, qualidade do 

resultado etc.), de ordem psicológica (nervosismo dos alunos, ambiente propício 

etc.) e de ordem ética (conseguir o consentimento dos alunos, proteger sua 

privacidade etc.) 

 

Isso posto, os instrumentos de coleta de dados utilizados na pesquisa foram 

respectivamente: 

 

• um questionário online, aplicado no início da pesquisa junto a alunos e ex-alunos 

do CFI-IRI com o objetivo de, por um lado, obter informações preliminares sobre 

seu perfil linguístico, acadêmico e profissional; e, por outro, obter elementos 

para elaborar e propor um minicurso voltado para as demandas desse perfil de 

alunos; 

 

• o diário docente reflexivo virtual de notas do professor-pesquisador-elaborador 

do processo de elaboração, aplicação e avaliação do minicurso FOS-RI 

(construído no programa/aplicativo Evernote). 

 
• as fichas pedagógicas que compuseram a unidade didática proposta no 

Minicurso FOS-RI, consideradas desde o seu planejamento à sua execução, que 

objetivaram mobilizar principalmente a expressão oral dos alunos-participantes 

em situações de inserção profissional em RI; 

 
• as gravações em áudio das produções dos alunos-participantes captadas 

durante as atividades do minicurso destinadas à expressão oral, visando 

posterior verificação sobre o impacto que o minicurso proporcionou na 

aprendizagem dos alunos. 
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Vale frisar que esses instrumentos foram utilizados em função das démarche  FOS – que 

sempre exige bastante do professor-(pesquisador-)elaborador –, o que me fez professor-autor 

de uma proposta didático-metodológica (o Minicurso FOS-RI) e professor-pesquisador na 

medida em que coletei e analisei dados para responder a objetivos e perguntas de pesquisa. 

Em se tratando de uma pesquisa de FOS em RI que teve lugar em contexto universitário, 

estas ações indicam ações iniciais dentro do contexto da didática das línguas estrangeiras. 

 

2.4 Os participantes da pesquisa  
 

Tendo descrito o contexto e os instrumentos, passo nesse momento a tratar do perfil 

dos alunos-participantes para, em seguida, apresentar o meu perfil enquanto professor-

pesquisador. 

 

2.4.1 Os alunos-participantes 
 

O perfil dos alunos do CFI-IRI foi considerado a partir dos elementos obtidos com o 

primeiro instrumento empregado na pesquisa, o questionário online. De caráter anônimo, 

esse questionário foi elaborado na nuvem por meio da ferramenta do Googleforms e enviado 

por email no início do primeiro semestre letivo de 2017 a dezoito alunos que já haviam 

passado pelos módulos anteriores ao M4 do CFI-IRI58. 

O uso do questionário está relacionado com as primeiras etapas da démarche FOS, isto 

é, a identificação e análise de necessidades dos alunos do CFI-IRI. Tendo em vista que eu 

pretendia propor um minicurso aos alunos que viriam a se inscrever no M4 do CFI-IRI, a 

decisão por esse instrumento se justificou na medida em que ele permite ao professor-

pesquisador de FOS obter dados advindos diretamente de seu público-alvo, podendo neles 

se apoiar para proceder à concepção de um programa de ensino.   

Em sintonia com esses propósitos, objetivei colher informações tais como o perfil 

linguístico e acadêmico do alunos do CFI-IRI (com questões fechadas sobre as línguas 

estrangeiras dominadas, ano de ingresso na graduação), suas impressões sobre questões 

                                                   
58 No momento do envio do questionário (janeiro de 2017) havia a previsão de uma turma do M4 ser 
aberta em abril de 2017 – o que veio a ser concretizado. 
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profissionais (com questões abertas sobre as áreas de atuação profissional), além de 

necessidades de aprendizagem em francês (com uma questão fechada indicando a 

competência a ser privilegiadas em uma futura formação).  

O instrumento foi proposto com as seguintes questões59: 

 
• Questão 1: Você aceita participar deste questionário de caráter anônimo 

sobre o perfil de estudantes do IRI-USP? 

• Questão 2: Qual o seu ano de ingresso no IRI-USP? 

• Questão 3: A graduação em Relações Internacionais é a sua primeira 

graduação? 

• Questão 4: Se já possui outra(s), por favor especifique qual(is). (Apenas 

para quem respondeu "Não" na questão anterior.) 

• Questão 5: Você tem conhecimentos em qual(is) língua(s) estrangeira(s)? 

• Questão 6: Qual(is) dessa(s) língua(s) você acha que um internacionalista 

utiliza em seus locais de trabalho (nacional e internacional)? 

• Questão 7: Você já realizou intercâmbio? 

• Questão 8: Se sim, em qual país e por quanto tempo? (Apenas para quem 

respondeu "Sim" na questão anterior.) 

• Questão 9: Se você fosse participar de uma formação em língua francesa 

voltada para atuação de um internacionalista em contextos profissionais, 

quais as habilidades seriam necessárias? 

• Questão 10: Na sua opinião, qual o enfoque dado pelo curso do IRI-USP 

em geral? (economia, direito, sociologia, história, política, etc.) 

• Questão 11: Na sua opinião, quais são as principais áreas de atuação de 

alguém recém-formado em RI? Cite pelo menos as 2 principais. 

• Questão 12: Na sua opinião, qual o mercado de trabalho para RI em 

contexto nacional e internacional (instituições públicas, privadas, 

empresas e outros)? 

 
Em meados de abril de 2017 foram contabilizados onze respondentes60. 

Apresento a seguir o resultado das respostas das questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, que 

são aquelas que indicam o perfil dos alunos e ex-alunos do CFI-IRI. As respostas das questões 

                                                   
59  O instrumento em sua forma tal como enviada aos alunos encontra-se disponível ao fim desta 
dissertação, no Apêndice A.  
60 O questionário online no início da pesquisa foi respondido por alunos do CFI-IRI mas nem todos 
fizeram parte do minicurso, conforme será detalhado no item sobre a produção e coleta de dados. 
Assim, optei por nomear de “respondentes” aqueles que participaram da pesquisa preenchendo o 
questionário. Enquanto professor-pesquisador de FOS, entendo que seja mais relevante apresentar o 
perfil dos alunos-participantes da pesquisa a partir dos respondentes do questionário e não apenas a 
partir dos alunos-participantes do minicurso. Com efeito, as respostas do questionário fornecem uma 
visão mais abrangente do perfil IRI-USP. De todo modo, no final deste item o perfil dos alunos-
participantes também é apresentado. 
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9, 11 e 12 serão apresentadas na seção referente à produção de dados em razão de estarem 

diretamente relacionadas com as ações inicias que tomei no início da pesquisa (identificar e 

analisar as necessidades do público-alvo) antes de proceder à concepção do Minicurso FOS-

RI61. 

Começando pelo percurso acadêmico dos respondentes, foi possível constatar que a 

maior parte deles ingressou entre 2014 e 2015 (somando 9 respondentes), embora haja 

ingressante mais antigo (2010) e um outro mais recente (2016), de modo que a maioria está 

em sua primeira graduação, como demonstram os dois gráficos abaixo (questões 2 e 3): 

 

Gráfico 2 -Respostas a segunda questão do questionário (Qual o seu ano de ingresso no IRI-
USP?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
61 Os dados obtidos com estas questões são também retomados no capítulo de análise dos dados. 
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Gráfico 3 - Respostas a terceira questão do questionário (A graduação em Relações 
Internacionais é a sua primeira graduação?) 

 

 

A respeito dos três respondentes que afirmaram já possuir outra graduação, as 

respostas dadas na questão 4, que lhes solicita para que tais graduações sejam especificadas, 

foram: Tecnologia da Informação, Medicina e Licenciatura em Arte-teatro – UNESP. 

As respostas à questão 7 indicam, por sua vez, que pouco mais da metade dos 

respondentes já realizaram intercâmbio: 

 

Gráfico 4 - Respostas a sétima questão do questionário (Você já realizou intercâmbio?) 

 
 

Na questão 8, em que são especificados pelos respondentes o destino e duração e de 

seus intercâmbios, os países mencionados são: África do Sul, Chile, Argentina, França e EUA. 

Chama atenção o fato de que todos foram realizados na modalidade de curta duração (não 

mais que 3 meses). As respostas são recuperadas a seguir em sua literalidade: 
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• Para a Alemanha, durante 1 mês. 
• Inglês: 2 meses - África do Sul  
• Espanhol; 1 mês - Argentina e Chile 
• Chile, por seis meses; Washington, 3 meses. 
• França, 20 dias 

 

Passando agora às questões concernentes ao domínio de línguas estrangeiras, as 

respostas geradas pelas questões 5 (conhecimentos já adquiridos) e 6 (línguas relevantes para 

contextos profissionais) confirmam a expectativa que eu esperava para o perfil dos alunos, 

com predominância do domínio do inglês e, num segundo nível, do espanhol e do francês de 

maneira equivalente, um dado indicador de que o francês exerce um papel de terceira língua 

no caso dos alunos do CFI-IRI:62 

 

Gráfico 5 - Respostas a quinta questão do questionário (Você tem conhecimentos em qual(is) 
língua(s) estrangeira(s)?) 

 

 

 

 

 

                                                   
62 No caso das questões 5 e 6 do questionário, os respondentes puderam marcar mais de uma opção. 
Houve também a possibilidade de escrever uma resposta diferente dentre as opções propostas. Esse 
foi o caso de um respondente que adicionou a opção “Francês e Inglês” na questão 5 e de um 
respondente que adicionou a opção “Inglês, Espanhol, Francês” e outro que adicionou “Chinês” na 
questão 6. Optei por manter esses acréscimos nos gráficos. 
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Gráfico 6 - Respostas a sexta questão do questionário (Qual(is) dessa(s) língua(s) você acha 
que um internacionalista utiliza em seus locais de trabalho (nacional e internacional))? 

 
 

Por fim, a questão 10 abarca as impressões que têm os respondentes no tocante ao 

“perfil IRI-USP” questionando acerca do enfoque dado pela formação em RI ofertada pelo 

IRI-USP. Sobre isso, os respondentes afirmaram o seguinte: 

 

Quadro 1 - Respostas a décima questão do questionário (Na sua opinião, qual o enfoque 
dado pelo curso do IRI-USP em geral? (economia, direito, sociologia, história, política, etc.)) 

Respondentes Respostas 

A 

O tronco básico (dois primeiros anos) do curso de relações internacionais da 
Universidade de São Paulo se concentra principalmente nos campos da economia, 
direito, história e política. O estudante tem a liberdade de construir o restante de sua 
graduação de acordo com suas preferências, contudo, no IRI a maior parte do corpo 
docente é formada por cientistas políticos e economistas e, portanto, os cursos 
optativos dessas áreas são os mais ofertados. 

B 
Nos dois primeiros anos, no chamado ciclo básico, temos p[r]aticamente uma matéria 
de cada um destes campos por semestre. A partir disso, escolhemos todas as matérias 
que cursamos, portanto, depende de cada um. 

C Política 
D Política, direito e economia são os principais focos do curso. 

E 

Economia, Direito, Sociologia, História e Ciência Política dividem aproximadamente 
a mesma carga horária nas disciplinas obrigatórias (primeiros dois anos). O enfoque 
acaba sendo dado pelo aluno, já que os dois últimos anos do curso são constituídos 
por disciplinas optativas eletivas e livres. 

F A base equilibra a mesma carga horária pra cada área 

G 
O foco da graduação é, de fato, múltiplo, lidando com relativa proximidade dos temas 
de Economia, história, direito e ciência política. 
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H 
Acredito que principalmente história, ciência política. Mas também abordamos com 
frequência relevante temas de direito internacional e economia. 

I O aluno que escolhe o enfoque que irá escolher. 
J Economia, direito, história, política, sociologia 
L Não há um enfoque em uma determinada área, contudo há uma percepção entre 

alguns alunos de que a Ciência Política (mais especificamente a sub[á]rea de Relações 
internacionais) está presente como eixo condutor ao longo do curso. 

 

A diversidade de opiniões manifestadas não assegura sobre haver ou não, segundo a 

ótica dos respondentes, alguma ênfase clara dada à formação do IRI, até porque, como muitos 

lembraram, há a possibilidade de escolher um caminho próprio ao longo do curso através da 

seleção de disciplinas concentradas em uma determinada área de RI. No entanto, não se pode 

desprezar a política ou a ciência política como umas das áreas mais lembradas, visto que é 

mencionada (às vezes junto com outras, é verdade) por ao menos sete respondentes. 

Isso posto, pode-se afirmar que o uso desse instrumento de coleta se mostrou frutífero 

com relação aos objetivos visados com ele na pesquisa pois ele evidenciou informações 

importantes sobre o que está em jogo na constituição do “perfil CFI-IRI”, informações estas 

das quais eu não dispunha no início da pesquisa63.  

Depois de analisadas as respostas do questionário online, passei à elaboração e, por 

conseguinte, à implementação do Minicurso FOS-RI junto aos alunos que estavam inscritos 

no Módulo 4 do CFI-IRI no primeiro semestre de 2017.  

As atividades deste minicurso envolveram intervenções didáticas minhas, em datas 

pontuais, nas aulas da professora-ministrante responsável pela turma formada para o M4 no 

referido semestre64.  

O grupo dos alunos-participantes do Minicurso FOS-RI apresentou as seguintes 

características: 

 

 

 
 

                                                   
63 As respostas colhidas revelaram elementos igualmente pertinentes para a elaboração do programa 
de ensino do Minicurso FOS, mais precisamente aqueles ligados aos contextos de atuação profissional 
próprios ao internacionalista em formação no IRI-USP, os quais, conforme já dito, serão trazidos na 
seção destinada à produção de dados. 
64 Os detalhes da implantação do minicurso serão especificados na seção destinada à produção de 
dados. 
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Quadro 2 - Informações dos alunos-participantes do Minicurso FOS-RI 

Aluno-
participante65 

Sexo Cursou outros módulos 
no CFI antes do M4? 

Inserido no mercado de trabalho no 
momento? 

AA F 
Não (entrou por teste 
de nível). 

Sim, estágio em multinacional do setor 
agro-alimentar 

AF M Sim (M1, M2 e M3). Não. 

AJ M Sim (M1, M2 e M3). 
Sim, estágio no setor de comércio 
exterior. 

AI F Sim (M1, M2 e M3). 
Sim, estágio no setor de comércio 
exterior. 

AM M 
Não (entrou por teste 
de nível). 

Não (mas faz iniciação científica sobre 
o Brexit). 

AW M Sim (M1, M2 e M3). Sim, no setor do direito.  

 

Durante as intervenções foi possível observar que todos dispunham de um domínio do 

francês minimamente compatível com um nível entre A2/B1 (segundo o CECR), com destaque 

para a compreensão e expressão escritas, característica que eu já havia notado neste perfil de 

alunos desde o início do meu trabalho no CFI-IRI. A expressão oral, no entanto, revelou níveis 

de proficiência mais variados, com alunos com alguma dificuldade para se expressar e outros 

menos; apenas uma aluna pareceu se sobrepor aos outros por já ter realizado intercâmbio na 

França. 

Como a maioria dos alunos-participantes do minicurso encontrava-se já inserida no 

mercado de trabalho, inclusive com alguns já tendo adquirido mais de uma experiência 

profissional, ao longo das atividades que compreenderam minhas intervenções didáticas que 

realizei no Minicurso FOS-RI eles puderam trazer contribuições importantes, com base em 

seus conhecimentos prévios, sobre as especificidades constitutivas do perfil do 

internacionalista, em especial aquele formado pelo IRI-USP (possibilidades de inserção, áreas 

de atuação, desafios da profissão, etc.). 

                                                   
65 Os alunos-participantes do Minicurso FOS-RI foram nomeados nesta pesquisa com estas iniciais com 
o intuito de preservar suas identidades. As mesmas siglas são utilizadas para apresentar suas produções 
registradas por mim no contexto do minicurso. Sobre a faixa etária, todos eles tinham entre 20 e 25 
anos de idade. 
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2.4.2 O professor-pesquisador 
 

Muitos já disseram, muitos notam, poucos discordam que há entre a imensa parte dos 

brasileiros uma abertura para a língua e para a cultura francesas que não se encontra 

facilmente em outros países.  

Sou mais uma testemunha desse “favoritismo” do francês visto na cultura brasileira. 

Apaixonado que sempre fui por essa língua, pude com ela travar primeiros contatos na 

adolescência. Nessa época, me inscrevi em um curso de francês. Aí estudei dois anos. Entre 

“bonjour” et “comment allez-vous" decidi pelas Letras. 

Ao ingressar na graduação em letras-francês na Universidade de São Paulo, adquiri ao 

longo desta formação conhecimentos decisivos para minha formação acadêmica, profissional 

e pessoal; são aprendizados que carregarei para sempre, com extrema gratidão aos 

professores do curso como um todo.  

E nas letras tive a chance de poder “provar” de tudo um pouco dentre os caminhos que 

o curso permite trilhar. Entre os anos de 2012 e 2013 ganhei uma bolsa de estudos para realizar 

um intercâmbio na França, na instituição Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Indispensável para isso 

foi o suporte prestado antes da partida pela professora doutora Cristina Prietraroia. 

Neste período na Sorbonne, pude aperfeiçoar meu domínio da língua e estudar mais a 

fundo a literatura francesa, área à qual vinha me dedicando com mais afinco na época, 

sobretudo pela via do teatro francês, a partir do acompanhamento de cursos oferecidos em 

um de seus institutos, o Institut d’études théâtrales (Instituto de estudos teatrais). 

De volta ao Brasil, desenvolvi em 2013 uma pesquisa de iniciação científica em literatura 

francesa com um estudo em torno do teatro do absurdo, encontrando na obra Esperando 

Godot, do escritor franco-irlandês Samuel Beckett, que descobri na graduação, elementos 

que nos fazem ver a estandardização e a normalidade sob óticas outras. Esses primeiros 

passos como pesquisador contaram com a orientação dedicada do professor doutor 

Alexandre Bebiano, fundamental para que o gosto pelo pesquisar fosse alimentado em mim. 

Passando a atuar mais diretamente na área da didática das línguas estrangeiras, um 

novo mundo eu descobri. Importantíssima para isso foi minha participação entre 2013-2014 



 95 

em um projeto de formação inicial de professores no âmbito dos cursos extracurriculares de 

francês 66 , que eram abertos à comunidade em geral, sob a coordenação da professora 

doutora Eliane Lousada. Neste projeto participava da gestão da plataforma Moodle, 

ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado aos alunos destes cursos, e realizava 

plantões de dúvidas para alunos com dificuldades. Essa experiência rendeu um dos primeiros 

trabalhos acadêmicos que apresentei em um evento científico, o que ocorreu no congresso 

bianual de professores de francês, em 2013, na Universidade Federal Fluminense. 

A esses primeiros passos, devo acrescentar outro momento-chave em minha formação 

acadêmica e profissional: o momento em que passei a integrar a equipe pedagógica do CFI, 

que na época estava sob responsabilidade das professoras doutoras Daniela Hirakawa, então 

educadora no CIL-USP, Heloisa Albuquerque-Costa, primeiro coordenadora do CFI e, mais 

tarde, diretora do CIL-USP. 

Engajando-me inicialmente nos cursos do CFI-POLI, pude travar contato com as 

especificidades do perfil dos estudantes de engenharia da USP, além de desenvolver minhas 

primeiras proposições de atividades didáticas de teor FOS/FOU para este perfil de alunos. 

Assim, no CFI-POLI tive a chance de adquirir experiências reveladoras sobre a prática de 

professor de francês inserido em um contexto de ensino do francês já mais especializado, 

fortemente pautado na mobilidade acadêmica em virtude dos numerosos acordos firmados 

entre a Escola Politécnica da universidade e várias instituições francesas das áreas de 

engenharia. 

No segundo semestre de 2014 fui convidado pela professora Heloisa para trabalhar no 

CFI-IRI a fim de colaborar com a consolidação do curso que havia recém-começado (2013). 

Conforme busquei apontar na introdução desta dissertação, as experiências de sala de 

aula proporcionadas pelo CFI-IRI foram construindo em mim um olhar cada vez mais aguçado 

para o perfil linguístico, acadêmico e profissional do público-alvo destes cursos: graduandos 

em relações internacionais. O que me levou, como já indiquei na introdução desta dissertação, 

a indagações da seguinte natureza: quais os principais objetivos para com a língua-cultura 

francesa têm esses alunos? Qual o lugar da língua-cultura francesa em sua formação? Quais 

                                                   
66 Atualmente os cursos extracurriculares de francês são ofertados com outra estrutura. Ver site da 
comissão de extensão da FFLCH-USP: <http://sce.fflch.usp.br> 
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usos esses alunos podem dela fazer uma vez formados considerando que as vagas para a 

mobilidade acadêmica são bastante restritas? 

Ao mesmo tempo, este olhar mais atento ao perfil dos internacionalistas com os quais 

eu vinha atuando fez com que eu passasse a repensar o meu próprio contexto de ensino no 

CFI-IRI, mais especificamente seu programa como um todo e o material didático utilizado. 

Nesse cenário, a partir de um olhar “de dentro” sobre o contexto de ensino e 

aprendizagem em que eu vinha atuando, minhas constatações, sempre instigadas pela 

professora Heloisa, espraiaram-se em reflexões, questionamentos, discussões, talvez até 

transformações da minha própria prática, o que me levou a uma nova etapa da minha vida 

acadêmica.  

Essa nova etapa se deu, naturalmente, com o ingresso no mestrado, o que me permitiu 

transpor parte significativa das inquietações provocadas pela experiência adquirida no CFI-

IRI para a concretude desta dissertação. 

Trilhando por esse caminho, posso dizer que o fazer da pesquisa a que me propus 

permitiu que eu obtivesse uma compreensão mais alargada acerca não apenas do contexto 

do CFI-IRI e de seus alunos, mas igualmente da própria démarche FOS, que adotei nesta 

pesquisa para responder às indagações mencionadas anteriormente. 

Nesse movimento de imersão no FOS para RI, a pesquisa demandou uma série de ações 

que considero amplamente formadoras: identificar que as necessidades do público com o 

qual trabalhei diretamente no âmbito desta pesquisa estavam mais voltadas para contextos 

profissionais; identificar a pertinência de se conceber um programa de ensino para este 

público articulando temas de inserção profissional ao desenvolvimento da expressão oral; 

definir objetivos de aprendizagem específicos para as necessidades previamente identificadas 

neste público; proceder a uma pesquisa de materiais autênticos estabelecendo critérios para 

selecioná-los; didatizar os documentos escolhidos; compor uma unidade diática/três fichas 

pedagógicas e, não menos importante, implementá-las junto ao grupo dos alunos-

participantes da pesquisa com vistas a coletar dados. 

Ao assumir os papéis de professor-autor do programa de ensino do Minicurso FOS-RI, 

de professor que o executou intervindo diretamente junto aos alunos e de professor-

pesquisador que coleta, analisa e interpreta os dados gerados por esta experiência pude 
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como essa e me dar conta de quão complexo vem a ser realizar uma pesquisa em contexto 

de ensino e aprendizagem de línguas. 

 Nesse sentido, e para concluir, esta pesquisa me fez compreender a sala de aula como 

um espaço rico de indagações que, ao serem levadas para um campo de investigação, voltam 

para a sala de aula com possibilidades de transformações não apenas do contexto em si mas 

igualmente, e sobretudo, dos atores (alunos e professores) que nele atuam.  

 

2.5 Produção e coleta de dados 
 
 

2.5.1 Fase 1: Identificação e análise de necessidades 
 

Em posse das respostas geradas pelo instrumento inicialmente empregado na pesquisa 

(o questionário online), planejei e executei algumas ações visando à produção de dados tendo 

em vista os objetivos da pesquisa. 

 Tais ações concentraram-se na elaboração e implementação do Minicurso FOS-RI, 

formação de curta duração para os alunos do Módulo 4 do CFI-IRI que visou atender às 

necessidades identificadas neste perfil de alunos, mais precisamente situações de 

comunicação oral voltadas para contextos de inserção profissional. 

Para a elaboração do programa de ensino do Minicurso FOS-RI adotei as etapas 

metodológicas da démarche FOS tal como preconizadas por Mangiante e Parpette (2004). 

Assim, tendo em vista a primeira etapa a ser adotada no quadro desta démarche (identificação 

e análise de necessidades), o processo de elaboração desse programa teve como ponto de 

partida a análise das respostas geradas pelas questões 967, 11 e 12 do questionário por 

estarem mais diretamente ligadas às necessidades do público-alvo do minicurso. As respostas 

para cada uma dessas questões são expostas a seguir: 

 

 

 

 

                                                   
67 Na questão 9 os respondentes puderam marcar mais de uma opção. Houve também a possibilidade 
de escrever uma resposta diferente dentre as opções propostas (esse foi o caso do último respondente, 
que escreveu “creio que todas”). 



 98 

Gráfico 7 - Respostas a nona questão do questionário (Se você fosse participar de uma 
formação em língua francesa voltada para atuação de um internacionalista em contextos 

profissionais, quais as habilidades seriam necessárias?) 

 
 

 
 

Quadro 3 - Respostas a décima primeira questão do questionário (Na sua opinião, quais são 
as principais áreas de atuação de alguém recém-formado em RI? Cite pelo menos as 2 

principais.) 

Respondentes Respostas 

A 

Pela minha experiência e relatos de formados em relações internacionais, os 
principais campos m de atuação profissional são as áreas de consultoria lato senso 
e de relações governamentais (lobby e advocac[ia]). Ambas demandam bastante 
capacidade de análise e de interlocução com stakeholders, competências bastante 
comuns entre internacionalistas. 

B Diplomacia, setor privado e carreira acadêmica.  
C Governo, Câmaras de comércio 
D Bancos e instituições privadas. 

E 
Membro de organizações não-governamentais e funcionário de instituições 
públicas com enfoque em Relações Internacionais. 

F Mercado financeiro e relações governamentais  
G Analista de projetos e administrador 

H 
Setor privado (bancos, multinacionais, empresas menores) carreira pública (órgãos 
da prefeitura, para quem tem mais experiência a carreira internacional em ONG e 
diplomática são atrativas. 

I Economia e política. 
J Diplomacia e comércio exterior 
L Empresas privadas, sobretudo nas áreas de relações institucionais, comércio 

exterior e mercado financeiro. 

 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Creio que todas

Prática de compreensão oral

Prática de leitura

Prática de expressão oral

Prática de escr ita
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Quadro 4 - Respostas da décima segunda questão do questionário (Na sua opinião, qual o 
mercado de trabalho para RI em contexto nacional e internacional (instituições públicas, 

privadas, empresas e outros)? 
Respondentes Respostas 

A 

A área de relações governamentais é um campo franca ascensão entre os 
internacionalistas. Muitas empresas, especialmente multinacionais, tem se 
conscientizado da importância do investimento de recursos na interlocução com 
órgãos do governo, cujos conhecimentos e habilidades necessários fazem parte da 
formação dos estudantes de relações internacionais. Paralelamente, consultorias em 
internacionalização e expansão de mercado também têm ganhado destaque entre 
os profissionais da área, haja vista a busca pela recuperação econômica por meio do 
comércio exterior e pela busca de ambientes mais competitivos. Esse nicho requer 
não apenas conhecimentos em línguas estrangeiras, mas também a capacidade de 
analisar problemas nas mais diferentes dimensões possíveis. 

B 
Instituições Públicas, ONG'S, Organizações Internacionais, Setor Privado e Carreira 
Acadêmica 

C Restrito ainda. Governos, instituições internacionais e algumas empresas. 
D Órgãos públicos, Startups, instituições financeiras e empresas. 

E 
Organizações internacionais, organizações não-governamentais, empresas privadas e 
instituições públicas. 

F 
É muito amplo desde vendas à responsabilidade social em empresas públicas e 
privadas  

G 
O mercado principal de RI fora do país está em instituições internacionais ligadas à 
América Latina. No âmbito nacional, as possibilidades são amplas e mais fortes no 
ramo de consultoria, bancos e na área de administração de empresas 

H 

O mercado é bem amplo. Há pessoas que atuam no setor privado (bancos, empresas 
que possu[e]m uma área internacional ou mesmo lugar estando Onde são 
necessários funcionários bil[í]ngues), enquanto outras na área pública, principalmente 
a ligada à concursos, como a academia (leia-se projetos de pós graduação com 
fomento, e engajamento em carreira de professor) e as carreiras públicas de 
diplomacia e dos órgãos estaduais internacionais, como é o caso da prefeitura de 
São Paulo que tem uma secretaria para assuntos internacionais. 

I Públicas, privadas e em bancos. 
J Instituições públicas e privadas. 
L Em contexto nacional, a diplomacia historicamente surge como uma área de grande 

absorção do formado em Relações Internacionais, mas para um recém-formado o 
mercado privado é o principal empregador (sobretudo no que diz respeito a atuação 
com relações institucionais, comércio exterior e mercado financeiro). 
No contexto internacional, além do mercado privado, as organizações internacionais 
(tanto supranacionais como não-governamentais) surgem como uma oportunidade 
interessante, sobretudo para aqueles que já possuem experiência profissional. 

 

Ao analisar as respostas das três questões identifiquei a expressão oral e a inserção 

profissional, como necessidades a serem trabalhadas com o público-alvo da formação, o 

Minicurso FOS-RI, o qual passei a elaborar nas etapas seguintes da pesquisa. 

Levando em consideração os objetivos da pesquisa e o contexto no qual ela foi 

desenvolvida, optei por conceber um programa de ensino para uma formação de FOS para 

RI de curta duração – por isso o nome “minicurso” – com base na elaboração de um unidade 

didática organizada em três fichas pedagógicas (denominadas F1, F2, F3) articuladas com as 
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necessidades que identifiquei. Este programa foi executado por mim por meio de 

intervenções realizadas em algumas aulas da turma do M4 do CFI-IRI, chegando a um total de 

oito horas presenciais.  

As três fichas pedagógicas, previstas para um trabalho de curta duração (entre 8 e 10 

horas), foram organizadas em torno de três temáticas em RI, a saber: 

 

• I.  Compétences académiques et professionnelles en RI (F1) 

• II. Présentation du profil RI (F2)  

• III. Entretien d’embauche en RI (F3) 

 
 

2.5.2 Fase 2: Constituição do diário docente reflexivo virtual – Evernote 
 

Uma vez definidas as temáticas e as necessidades de aprendizagem a serem focalizadas 

no Minicurso FOS-RI procedi às etapas da démarche FOS visando à elaboração do programa 

de ensino.  

Organizou-se em torno da concepção de uma ficha pedagógica para cada temática 

elencada acima, o planejamento desta elaboração envolveu a realização das seguintes ações: 

 
• definição de objetivos gerais (para a pesquisa) e específicos (ligados à 

temática); 

• coleta e seleção de material autêntico oral e escrito;  

• didatização dos documentos coletados; 

• elaboração de ficha pedagógica. 

 

A autoria de todo esse processo de planejamento das fichas pedagóigicas que 

compuseram o programa de ensino do minicurso foi registrada em um diário docente 

reflexivo virtual a partir do Evernote 68 , que também será considerado como um dos 

instrumentos de pesquisa, como já mencionei. 

                                                   
68 O Evernote é um programa/aplicativo destinado à criação de notas e lembretes. Uma das vantagens 
em usar o programa é que ele permite reagrupar as notas produzidas em forma de cadernos ou diários, 
sendo que versões anteriores das notas produzidas vão sendo armazenadas e podem ser restauradas, 
o que contribui para evitar perda acidental de conteúdo. Além disso, as notas podem ser enriquecidas 
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Para cada ficha pedagógica, redigi uma nota do Evernote tratando de seu 

planejamento, o que resultou em três notas. Essas notas foram compostas por quatro eixos 

que abarcam a “memória” do minicurso, em seu antes (elaboração) e em seu depois 

(aplicação), quais sejam: 

 
• I. Da organização da ficha pedagógica. 

• II. Dos objetivos e justificativas. 

• III. Da seleção dos materiais. 

• IV. Do Relato sobre a aplicação. 

 
À guisa de exemplo, a figura abaixo ilustra a primeira nota do meu diário docente 

reflexivo: 

Figura 14 - Nota 1 do diário docente reflexivo - Evernote (captura de tela) 

 
 

                                                   
com recursos como a inserção de imagens e a captação de áudio e vídeo. Outros programas/aplicativos 
como o Evernote são o Microsoft OneNote e o Google Keep. 
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No que se refere à nota da ficha pedagógica 1 (F1), cuja temática foi “Compétences 

académiques et professionnelles en RI”, ela foi em divida em duas partes: “Quels profils pour 

les RI?” e “À la découverte des débouchés”. 

Do registro feito desse planejamento, as ações de ensino realizadas que aparecem na 

nota foram as seguintes69: 

 
• [1A] Justificativa da pertinência da temática levando os alunos-participantes a 

compreenderem as características do profissional de RI. Para tanto, realizei 

uma busca na internet de vídeos que trouxessem elementos relacionados às 

competências. 

• [1B] Coleta e seleção dos vídeos e depoimentos de estágio.  

• [1C] Estratégias e/ou tipos de atividade para favorecer a expressão oral. 

• [1D] Definição de objetivos linguísticos (gramática e léxico). 

• [1E] Tâche finale da ficha pedagógica. 

• [1F] Reflexão sobre a própria prática. 

 

Apresento abaixo esta nota da primeira ficha pedagógica, com destaques e com a 

inserção dos códigos que fazem referência às suas respectivas ações de ensino. 

 

Evernote – nota 1 (sobre a F1) 
 

I. Da organização da ficha pedagógica 
A primeira ficha, de caráter mais diagnóstico (para conhecer o nível e alguns conhecimentos 
prévios dos alunos), está dividida em 2 momentos: I. Quel profil pour les RI ?; II. À la découverte 
des débouchés 
  
Num primeiro momento proponho uma compreensão oral a partir de um vídeo do youtube que 
faz uma apresentação da graduação em Relações Internacionais da Universidade de Genebra. 
Com ele, [1B] pretendi oferecer subsídios para que os alunos possam chegar a traçar o perfil de 
RI. [1A] Para isso, chamei atenção para as competências que são exigidas deste profissional 
desde sua formação, algo bastante reforçado no vídeo. Por fim, eles devem refletir sobre a 
própria formação recebida na USP, além de estabelecer comparações com a realidade de outras 
instituições que formam RI na Europa e no Brasil. 
Num segundo momento, vamos em direção "à descoberta das áreas de atuação". Partindo de 
depoimentos de estágio de estudantes do Instituto de Relações Internacionais de Paris (ILERI), 
[1C/1E] proponho uma atividade de compreensão escrita que, em seguida, servirá de base para 

                                                   
69 Cada um dos códigos é inserido nas citações das notas para fazer referência à sua respectiva ação de 
ensino (os códigos são sempre inseridos logo antes do trecho/ação que viso destacar). 
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a tarefa final, em que os alunos devem relatar as suas próprias experiências profissionais e 
mencionar outros débouchés conhecidos em RI. 
 
II. Dos objetivos e justificativas 
Os objetivos podem ser resumidos a seguir: 
- traçar o perfil do profissional de RI, sobretudo daquele formado no IRI-USP; 
- introduzir os "débouchés" em RI a partir de depoimentos de estágios; 
- privilegiar a expressão oral dos alunos; 
- obter elementos para diagnosticar a expressão oral e conhecimentos prévios sobre alguns 
aspectos profissionais em RI. 
 
Dado que o foco da pesquisa é o desenvolvimento da comunicação oral em contextos 
profissionais em RI, posso dizer que o principal objetivo desta ficha foi buscar [1A] proporcionar 
aos alunos uma melhor compreensão do que está em jogo na constituição do perfil de 
profissional de um RI. Em outras palavras, busquei por em relevo competências mais transversais 
exigidas por um profissional da área para compreendê-lo mais a fundo. 
 
[1A] Por este motivo, notei que seria necessário partir, antes de mais nada, da formação do 
profissional de RI. Pois acredito que partindo do que já exigido dele desde os primeiros anos de 
sua formação, os alunos podem visualizar com mais clareza sua atuação profissional e, por 
consequência, se preparar para a inserção. Aliás, este olhar para a formação se torna ainda mais 
pertinente se se leva em consideração que o profissional de RI se caracteriza por atuar em 
diversas áreas (de bancos à ONGs, passando pela diplomacia e pela indústria). 
 
Uma vez traçado seu perfil, o próximo passo dado (a segunda parte da ficha foi [1A] começar um 
percurso no sentido da inserção deste profissional. Aqui, tive como propósito possibilitar que os 
alunos travassem os primeiros contatos com os "débouchés" das RI. Ao conhecer situações 
autênticas de inserção profissional em língua francesa, os alunos podem tanto enriquecer o 
vocabulário especializado ligado às profissões quanto refletir sobre a sua própria realidade em 
termos de inserção e mercado de trabalho. Além disso, eles podem eventualmente se basear 
nas [1D] estruturas linguísticas que aparecem nos depoimentos para relatarem suas próprias 
experiências profissionais (de estágio, por exemplo). 
 
Sempre tendo em vista que pretendo coletar dados da expressão oral dos alunos, a ficha foi 
composta com vistas a permitir que os alunos, por sua vez, [1C] se apresentassem oralmente se 
servindo das duas partes anteriores da ficha: de um lado, as competências que constituem perfil 
de RI e, de outro lado, as áreas potenciais de atuação. 
 
Por fim, vale destacar que uma preocupação que perpassou toda a ficha foi obter em alguma 
medida um diagnóstico do nível de expressão oral dos participantes, por ser tratar da primeira 
ficha a ser realizada. Por esta razão, escolhi privilegiar [1E] um percurso que de alguma forma 
harmonizasse as quatro competências: começando por uma atividade de CO (doc déclencheur 
- vidéo), cuja correção demanda a EO, passando pela EE (synthèses) e por uma CE (témoignages 
de stages) chegando à EO final, esta última sendo o foco para a pesquisa.  
 
Sobre a EO, sabendo de antemão da professora do grupo que o nível de expressão oral não é 
uniforme entre os alunos (por exemplo, alguns já estiveram na França enquanto outros 
começaram a aprender no CFI e ainda não visitaram um país francófono), [1C] busquei evitar uma 
"monopolização da fala" de algum aluno com melhor expressão. Para isso, privilegiei questões 
abertas, que permitem que todos falem com menor receio de incorrer em erro, contribuindo 
para criar um clima mais agradável e menos automatizado durante a coleta de dados. 
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III. Da seleção dos materiais 
 
a) Document déclencheur 
[1B] No que diz respeito ao "document déclencheur" desta ficha, meu objetivo inicial era utilizar 
algum vídeo no qual estudantes apresentassem sua formação em RI. Trabalhar com um material 
nestes moldes me parecia interessante porque, afora o fato disso contribuir para criar empatia 
nos alunos - posto que eles iriam conhecer outra realidade a partir de estudantes que vivem a 
mesma situação que a deles: a formação em RI -, [1C] seria depois possível pensar em ir mais 
além e propondo uma atividade de apresentação oral na qual os alunos-participantes poderiam 
apresentar a própria formação no IRI-USP. 
 
[1B] Contudo, após extensa pesquisa nos sites das principais instituições francófonas que 
oferecem graduação em RI em alguns sites como o youtube, isto não se mostrou possível. Como 
alternativa, decidi didatizar um vídeo que apresenta a graduação em Relações Internacionais na 
Universidade de Genebra [1A] em virtude de haver nele uma síntese das competências em RI 
exigidas já na formação, que era exatamente o que eu buscava. 
 
Ainda sobre o vídeo: embora nele não haja estudantes, apenas professores, há que se 
reconhecer que ele traz algumas vantagens sobre minha ideia inicial. Em primeiro lugar, [1B] 
trata-se de um documento oral que foca exatamente nas competências e nos aspectos que 
constituem o perfil de RI. Soma-se a isso o fato de que a realidade do curso de RI da universidade 
apresentada assemelha-se, no meu entender, em grande medida àquele do IRI-USP, haja vista a 
menção que os professores fazem no vídeo sobre as disciplinas de base, por exemplo. Em 
segundo lugar, principalmente no final o vídeo aponta para o mercado de trabalho em RI, o que 
se articula com o que eu objetivava trabalhar em seguida na ficha (os débouchés).  
 
Ainda outra vantagem: por se tratar da primeira atividade, me pareceu mais conveniente [1B] 
começar com um francês de nível mais "standard" caracterizado pela fala dos professores, 
evitando com isso "ruídos" na compreensão (algo mais esperado na fala de jovens), pois não 
conhecia muito bem o nível de compreensão oral de cada um dos alunos. E a própria duração 
do vídeo se mostrou adequada ao nível e eventualmente revista durante aplicação da ficha sem 
se tornar algo exaustivo. 
 
Finalmente, um outro aspecto favorável ao vídeo está ligado à [1B]  interculturalidade. Com 
efeito, conhecer o francês a partir de uma realidade que não exatamente a da França contribui 
para os fazer pensar a realidade da língua de uma maneira mas rica. Ao utilizar este vídeo, segui 
um caminho que privilegia a cultura francófona em sua diversidade, incluindo-se aí os diferentes 
sotaques, um caminho condizente com o perfil "internacional por excelência" do 
internacionalista  
 
b) Témoignages de stage 
Já no que se refere aos depoimentos de experiências profissionais, o dilema inicial se repetiu. 
De fato, [1B] tinha como intuito fazer uso de um documento oral, no qual estagiários relatariam 
suas experiências. Mas, de novo, isso não se mostrou viável, após longa busca.  
 
Por este motivo, optei por [1B] utilizar um documento escrito. Neste sentido, o site do ILERI 
atendeu plenamente às minhas expectativas, isto é, [1D] introduzir o vocabulário dos débouchés 
a partir de experiências autênticas. 
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Para além da dimensão publicitária inégavel, afinal trata-se de uma instituição privada buscando 
convencer clientes em potencial, fato que não ignoro, a vantagem da página do ILERI reside 
precisamente no fato de [1B] trazer experiências de estágios de estudantes que os realizaram ao 
longo da formação (na graduação e no mestrado), algo ainda mais próximo da realidade dos 
alunos. Além disso, os depoimentos apresentam 3 partes, a saber, o depoimento, o autor e sua 
área de estudos e o ramo do estágio. Isso me permitiu pensar numa atividade que não oferece 
os depoimentos como "dados", mas que fizessem os alunos refletirem em cada uma destas 
partes, visto que desvinculei estas partes e solicitei aos alunos para que as associassem. 
 
Para concluir, vale destacar que mesmo que a minha pesquisa esteja mais interessada na EO, 
isso não impede que eu traga em documentos escritos; ao contrário, o uso do texto escrito, assim 
acredito, deixa a ficha mais rica em termos de desenvolvimento de competências. Até porque a 
compreensão escrita, ao [1C] oferecer subsídios gramaticais e lexicais sobre o mercado de 
trabalho em RI está, aqui, [1E] a serviço da tarefa final: uma apresentação oral, momento no qual 
tais subsídios serão reempregados pelos alunos. 
 
IV. Do relato da aplicação 
 
A experiência de aplicar a ficha 1 foi bastante positiva. Os alunos parecem ter se sentido 
interessados pelas atividades  e, o que é mais importante, à vontade para se expressar oralmente 
em francês, o que pode ser verificado na gravações (todos falaram, embora uns mais, como AM, 
AA e AJ outros menos, como AF, AI e AW). Foi talvez a ficha didática mais FOS-FOU que eles 
fizeram no CFI. 
 
Quase tudo do que foi esperado como resposta ao longo da elaboração apareceu nas falas dos 
alunos, incluindo citação de passagens literais do vídeo, como por exemplo "spectre large", 
"faire ses propres travaux de recherche"; da mesma forma, não houve dificuldade com o 
vocabulário da CE, será que estava muito fácil? Talvez seja pelo fato de a língua estar num 
contexto que é o da realidade deles, algo que eles já conhecem muito bem... 
 
Ah, foi ótimo rever alunos que conheci no Módulo 1 ou 2 já se expressando bem em francês! 
 
Por outro lado, como aspecto negativo notei que [1F] não previ momentos para corrigi-los, ou 
melhor, trabalhar alguns aspectos gramaticais e discursivos que aparecem no vídeo e nos 
depoimentos para que eles tivessem um reforço de estruturas para se expressar com mais 
correção gramatical. Talvez seja pelo tipo das atividades (muitas questões abertas) e por servir 
mais como diagnóstico.  
 
[1F] E não deu tempo para eles fazerem as synthèses em sala, ficou para a Dani dar uns 15 minutos 
para eles fazerem na aula seguinte. Talvez seja melhor fazer com mais calma mesmo. 
 
[1F] Preciso pensar numa maneira de dar um feedback sobre os erros recorrentes. Notei vários 
problemas graves e outros menos graves, por exemplo de: 
- que x qui; 
- conjugaison (présent - nous x on); 
- vocabulaire ("historiateur"; "poste"; connecteurs) 
- prononciation (nouS) 
 
[1F] Cometi alguns erros: les secteurs que (où)vous pouvez travailler ; vous avez compris pas 
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No que se refere à nota da ficha pedagógica 2, cuja temática foi “Présentation du profil 

RI”, ela também foi organizada em duas partes: “Comprendre un CV réussi en RI” e “Rédiger 

son propre CV à la française”. 

Do registro feito de seu planejamento, as ações de ensino realizadas que aparecem na 

nota foram as seguintes: 

 

• [2A] Justificativa da pertinência da temática levando os alunos-participantes a 

se prepararem para as etapas que envolvem a inserção profissional. Para 

tanto, privilegiei a exposição oral das informações e experiências que 

configuram seu percurso acadêmico-profissional. 

• [2B] Estratégias e/ou tipos de atividade para favorecer a expressão oral. 

• [2C] Definição de objetivos linguísticos (gramática e léxico). 

• [2D] Atividade de expressão oral daficha pedagógica. 

• [2E] Reflexão sobre a própria prática e criação de um novo instrumento de 

feedback aos alunos-participantes. 

 

Apresento abaixo esta nota referente a segunda ficha pedagógica, destacando suas 

respectivas ações de ensino. 

 

Evernote – nota 2 (sobre a F2) 
 

I. Da organização 
A segunda ficha [2B] focou menos as interações em grande grupo, privilegiando agora interações 
em duplas e, principalmente, apresentações orais individuais dos alunos. Sua temática girou em 
torno da preparação para a inserção no mundo do trabalho em RI. Assim, a compreensão das 
informações que devem aparecer em um CV em francês serviu como pano de fundo de [2A] 
atividades que buscaram trabalhar com a exposição oral individual do percurso acadêmico e 
profissional. 
De início, solicito a cada aluno a composição de uma “linha do tempo”. Nela, devem ser 
explicitadas as principais informações que caracterizam da melhor maneira possível seu perfil de 
internacionalista. [2D/2E] Os alunos passam então a apresentar sua própria linha do tempo, que 
é a tarefa principal da ficha. Nas atividades seguintes, [2C] chamo atenção para a importância 
da nominalização na passagem do oral para o escrito pensando na redação de um CV. 
O último momento previsto ao fim da ficha foi a redação (opcional) de um CV.  
 
II. Dos objetivos e justificativas 
Os objetivos foram os seguintes: 
- mobilizar mais a expressão oral, com foco na exposição do percurso acadêmico e profissional; 
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- [2B] abordar a preparação para a inserção profissional do ponto de vista da comunicação oral 
a partir da apresentação de uma "linha do tempo"; 
- [2C] (re)trabalhar com os tempos do passado e com a nominalização; 
 
Posto que eu já havia conhecido o perfil geral do grupo a partir da ênfase dada em interações 
em grande grupo na F1, na F2 [2B] procurei focar mais na EO e em nível mais individual. Por 
outro lado, sabia que essa tarefa nem sempre é fácil visto que normalmente os alunos ficam 
tímidos para se expressar, mesmo que façamos o possível para deixar o ambiente mais 
confortável. Assim, [2B] a estratégia que adotei foi elaborar atividades para o oral sem recorrer a 
suportes mais complexos, como aqueles que usei na primeira ficha. 
 
Como o foco está sempre voltado o contexto profissional, optei por [2A] iniciar uma inserção 
mais autêntica nesse contexto a partir das etapas clássicas para se ingressar no mundo do 
trabalho: o CV e a entrevista de emprego (sendo que esta última é o foco da terceira ficha). 
 
[2B] O CV requer da parte do aluno a seleção de informações que sejam relevantes em seu 
percurso a fim de chamar a atenção do recrutador. Ocorre que essas informações são as mesmas 
que são expressas oralmente quando estamos em situação de entrevista de emprego, daí o seu 
interesse para mim. Nesse sentido, [2A/2B] escolhi trabalhar com o CV a partir do que era 
possível desenvolver enquanto EO de modo diferente ao que os alunos costumar experienciar, 
como se vê no Módulo 3 do CFI, quando o CV é trabalhado de forma mais tradicional, isto é, 
com leitura de exemplos, compreensão de suas partes essenciais e, ao fim, uma redação. 
 
[2B/2E] Assim, nasceu a ideia da “linha do tempo” na qual os alunos devem 
selecionar informações passiveis de serem incorporadas em seus CV para, em seguida, 
apresentá-las oralmente. Com essa proposta, pude inclusive já iniciar indiretamente uma 
preparação para o entretien d’embauche, que vai ser objeto da terceira e última ficha. 
 
Por fim, a "linha do tempo" [2C] permite trabalhar com os tempos do passado e, depois, pelas 
ações que espero serem mencionadas pelos alunos, com a nominalização. Ambos são conteúdos 
previstos pelo programa do Módulo 4, o que possibilita alguma articulação entre ele e o 
minicurso. Assim, com o minicurso os alunos podem (re)ver esses conteúdos em contexto 
complementarmente diverso daquele que eles viram/verão no M4.  
 
No caso específico da nominalização, a partir das ações citadas pelos alunos durante a 
apresentação de seus percursos o intuito foi [2C] chamar atenção para as diferenças entre o 
registro escrito (o do CV), e o oral (diante de recrutador, por exemplo). O exemplo que escolhi 
(pensando no que eu esperava ouvir) foi: Je suis entré(e)a à l’IRI en 2015 (oral) à Entrée à l’IRI 
en2015 (CV). Já os tempos do passado foram necessários para que os alunos evocassem as ações 
de seu percurso de maneira clara e organizada na "linha do tempo" 
 
III. Da seleção dos materiais 
 
X 
 
IV. Do relato da aplicação 
Acabei demorando para voltar a aplicar a segunda ficha. Muitos faltaram nas aulas posteriores à 
F1 e teve prova, o que me levou a adiar em 3 semanas minha volta. 
Em todo caso, senti que a F1 rendeu frutos: agora na F2 os alunos estavam mais soltos, com 
menos timidez, menos “travados” para se expressar. Digamos que eles aceitaram melhor a 



 108 

“condição” de participantes da pesquisa, embora um certo nervosismo tenha aparecido quando 
falaram sozinhos. 
 
[2B] Mas essa ficha diferiu bastante da primeira porque antes as produções orais tinham ocorrido 
mais ou em grande grupo (respostas e comentários sobre os exercícios) ou em duplas, 
principalmente naquele último exercício sobre os débouchés. 
 
Agora, o [2B/2D] foco foi mais individual, já que cada aluno devia apresentar o seu percurso, a 
sua “linha do tempo” enquanto os outros ouviam e, em seguida, faziam perguntas. Isso foi bom 
para poder verificar em mais detalhes a expressão oral de cada aluno individualmente sem deixar 
de fazer com que eles interagissem. 
 
Agora, porém, depois de [2E] ouvir as gravações da F1, acabei notando alguns erros que 
desconfio que os alunos não fazem normalmente. Parece ser o nervosismo de falar sozinho(a) e 
ter alguém ali “coletando os dados”. 
 
Então, para tentar solucionar a questão de prever um momento para correções, [2E] criei uma 
“Grille de remarques linguistiques” para enfatizar, no fim da aula, alguns erros recorrentes a se 
evitar. Os alunos apoiaram esse gesto. Isso também vai me ajudar nas transcrições que vou ter 
que fazer para a pesquisa. 
Sobre o CV, os alunos acharam melhor não redigir de novo. Eles já tinham passado por essa 
experiência no módulo passado e achei que não valeria a pena fazer só por fazer. Também não 
é o objetivo da pesquisa. 
 
Um ponto que tenho que melhorar é a [2E]  organização da lousa. Como estou acostumado com 
a caneta virtual da Aliança, desaprendi a escrever assim. E minha letra não ajuda... 
Dessa vez consegui fazer um registro mais completo, tirei até algumas fotos da lousa com o 
tablet, mas pena que não estava com meu celular, elas não ficaram boas.... 
 
Outra coisa: [2E] conhecer mais a fundo o percurso dos alunos pela linha do tempo foi muito 
enriquecedor! A atividade funcionou! Conheci coisas que nem imaginava que eles faziam. Por 
isso, agora estou entendendo melhor o que une esse perfil de RI que pode agregar elementos 
tão heterogêneos...  
 

Quanto à ficha pedagógica 3, última do minicurso, a temática foi “Entretien d’embauche 

en RI” e ela foi organizada em dois momentos: primeiro, a preparação da entrevista por meio da 

elaboração de um roteiro; segundo, a simulação da entrevista. 

Do registro feito de seu planejamento, as ações de ensino realizadas que aparecem na 

nota foram as seguintes: 

 

• [3A] Justificativa da pertinência da temática levando os alunos-participantes a 

simularem uma situação de comunicação oral em contexto de inserção 

profissional. Para isso, elaborei uma ficha pedagógica para que os alunos 

pudessem preparar essa simulação. 
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• [3B] Estratégias e/ou tipos de atividade para favorecer a expressão oral. 

• [3C] Abertura para que os conteúdos linguísticos e específicos já vistos sejam 

reempregados. 

• [3D] Tâche finale da unidade didática/minicurso. 

• [3E] Reflexão sobre a própria prática. 

 

Apresento abaixo esta nota da terceira ficha pedagógica, destacando suas respectivas 

ações de ensino. 

 

Evernote – nota 3 (sobre a F3) 
 

I. Da organização da ficha pedagógica 
Esta ficha, que foi a última do minicurso, [3D] propõe uma tarefa final: a simulação de uma 
entrevista de emprego.  
Para isso, ela foi [3B] dividida em dois momentos. Primeiramente os alunos tiveram que se reunir 
em duplas e preparar o roteiro da entrevista. Os elementos dados pela atividade para elaborar 
o roteiro foram:  
"a. le profil du candidat (formation, parcours,expériences) ; 
b. le secteur ; 
c. le profil du recruteur (PDG, directeur(trice), etc.) ; 
d. les carectéristiques du poste ; 
e. les questions posées pendant l’entretien ; 
f. les arguments du candidat pour se faire embaucher." 
Depois desta atividade, os alunos devem [3B] preparar as falas e, finalmente, simular a entrevista 
em duplas. 
 
II. Dos objetivos e justificativas 
Os objetivos dessa ficha são: 
- [3D] propor uma tarefa final de expressão oral focada em uma situação de comunicação ligada 
à inserção profissional em RI (o "entretien d'embauche"); 
- [3C/3D] fazer desse momento final um espaço no qual os alunos possam reempregar pelo 
menos parte das estruturas linguísticas  (tempos do passado, argumentação, nominalização etc.) 
e demonstrar alguma apropriação dos conteúdos específicos (competências profissionais, áreas 
de atuação,  etc.) trabalhados nas fichas anteriores. 
 
E já que a ideia foi privilegiar a expressão oral, nada melhor do que [3B/3D] terminar com a uma 
tarefa que trabalhasse bem isso.  Houve também o objetivo de encerrar essa miniformação 
mostrando um todo coerente para os alunos, quer dizer, algo que tivesse claramente um 
começo, meio e fim. 
 
Ademais, o entretien d'embauche é a situação de comunicação por execelência quando se fala 
de inserção profissional, e os alunos com certeza tem essa [3A]  expectiativa de que ele seja 
abordado em uma formação profissional como foi a que eu propus. E, considerando que a 
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formação é curta, há a questão de [3C] dar espaço/tempo para que os conteúdos anteriormente 
vistos possam aparecer de alguma forma nas falas deles. 
 
Vale também ressaltar que a decisão de propor a atividade do "entretien" também se mostrou 
[3A/3B/3D] pertinente para a pesquisa porque ele faz com que os alunos, depois de passarem 
por uma etapa prévia de preparação, falem bastante, o que ajuda na coleta de dados. Para isso, 
especificar bem o roteiro com vários itens que guiassem essa preparação foi uma decisão 
importante. 
 
II. Da seleção dos materiais 
 
X 
 
IV. Do relato da aplicação 
 
As apresentações da entrevista aconteceram finalmente! Consegui gravar em áudio e em vídeo, 
mas o vídeo não ficou bom porque fiz com o tablet. 
 
Vieram quatro alunos, o que rendeu duas entrevistas. A primeira dupla foi excelente, parecia real 
mesmo, e a segunda estava um pouco mais nervosa, mas incarnaram bem o papel. Infelizmente 
um aluno faltou, então não deu para fazer as três simulações que eu tinha previsto. 
 
Acho que eu poderia ter [3E] dado um pouco mais de tempo para ensaiarem, mas nunca é 
suficiente e não queria que fosse algo muito certinho apenas parecer bonito para a pesquisa... 
De todo modo, acredito que a experiência foi bastante positiva para os alunos, deu para ver que 
eles gostaram. Deu para ver também que algumas coisas trabalhadas nas duas primeiras fichas 
apareceram, principalmente o que eles tinham falado naquela atividade da "linha do tempo". 
 
[3E] Ter criado esse momento final dando tanto espaço para a expressão oral deles valeu muito 
a pena. Eu nunca tinha feito algo assim em classe e, pelo que vi, eles também não. A impressão 
que ficou é que eles estão agora muito mais seguros para a inserção profissional. Ufa, missão 
cumprida!? 

 

É o conjunto dessas três notas que constitui o meu diário docente reflexivo virtual, que 

deu subsídio para a elaboração do programa que é apresentado a seguir. 

 

2.5.3 Fase 3: Elaboração do programa de ensino do Minicurso FOS-RI 
 

Passarei agora a detalhar o programa de ensino que elaborei para o Minicurso FOS-RI. 

Essa apresentação será feita por ficha pedagógica e norteada pelos seguintes itens: 

 

• I. Quadro de objetivos para a ficha pedagógica (OFP) e para a pesquisa (OP); 

• II. Quadro de competência e conteúdos; 

• III. Ficha pedagógica; 
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• IV. Descrição das atividades propostas e dos documentos orais e escritos; 

• V. Justificativa. 

 

A decisão de apresentar o programa a partir desses itens tem o intuito de (i) reforçar que 

sua concepção teve não apenas fins didáticos, mas também de pesquisa, de modo que todos os 

pontos foram pensados para a obtenção de dados; (ii) compartilhar com 

professores/pesquisadores da área do FOS os aspectos metodológicos e didáticos que 

compreenderam essa elaboração e (iii) enfatizar a dimensão autoral do professor inserido em um 

contexto FOS. 

Assim, o primeiro item faz referência à definição dos objetivos de aprendizagem que 

estabeleci para a cada ficha pedagógica e dos objetivos que estabeleci para a pesquisa.  

O segundo item traz as competências e conteúdos trabalhados em cada ficha pedagógica; 

para defini-los considerei a  perspectiva acional do ensino de língua estrangeira, na qual o agir 

do aprendiz o leva, além de simular uma situação real, à identificação de todos os elementos 

discursivos, linguísticos e interculturais que a compõem no contexto específico no qual a 

comunicação oral ocorrerá. 

O terceiro item apresenta as fichas pedagógicas tal como foram elaboradas e propostas 

junto aos alunos. 

O quarto item descreve o déroulement, ou seja, o desenvolvimento da ficha pedagógica, 

com destaque para os savoir-faire e savoir-agir visados e os documentos autênticos 

selecionados. 

O quinto e último item apresenta as justificativas, as escolhas e os critérios adotados para 

os documentos e para a composição das fichas pedagógicas. 
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Ficha 1 – Compétences académiques et professionnelles en RI 

 

I. Objetivos para a ficha pedagógica (OFP) e para pesquisa (OP): 

 

OFP à traçar o perfil do internacionalista; identificar as competências acadêmicas e profissionais 
atualmente exigidas por este perfil; descobrir as áreas de atuação profissional próprias a este 
perfil; estabelecer comparações sobre realidades distintas de formação em RI (no Brasil e no 
exterior); refletir sobre a formação recebida no IRI-USP. 

OP à verificar se os alunos foram capazes, sobretudo do ponto de vista da expressão oral, de 
trazer as informações específicas relacionadas ao perfil do internacionalista. 

 
 
II. Quadro de competências e conteúdos: 

 

Savoir-faire/ 
Savoir-agir 

Lexique Grammaire Interculturel Supports 

• Comprendre les 
compétences en RI 

• Comparer deux 
contextes de 
formation en RI 
distincts 

• Expliquer la 
formation à l’IRI-USP 

• Parler de ses 
compétences en RI 

• Témoigner d’un 
stage en RI ou d’autre 
expérience 
professionnelle 

• Le terme Bachelor 

• Les compétences 
en RI 

• Les domaines de la 
formation en RI 

• Les débouchés en 
RI 

• Les éléments de 
comparaison  

• Les éléments pour 
exprimer une opinion 

• Le passé composé 

• L’enseignement 
supérieur au Brésil et 
en Europe 

• Le contact avec 
d’autres langues-
cultures en milieu 
universitaire et 
professionnel 

• Les différents 
formations/domaines 
en RI en Europe et au 
Brésil 

• Vidéo Youtube – 
Université de 
Genève 

• Témoignages de 
stage – Institut 
Libre d’Étude des 
Relations 
Internationales 
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III. Ficha pedagógica: 

   
CFI – IRI/USP : Module 4   

Mini-cours FOS-RI : Fiche 1, mai / 2017  
Compétences académiques et professionnelles en RI 

  
Elaborée par Adalton Orefice   

I. Quel profil pour les relations internationales ?  
  

 
  
1. Vous visionnerez une vidéo* (4’05’’) qui présente la formation de Bachelor** en Relations Internationales 
à l’Université de Genève. En même temps, vous noterez ci-après les aspects et compétences y mentionnés 
qui, à votre avis, constituent de nos jours le profil d’un étudiant en relations internationales.  
  

- -  

- -  

- -  

2. Après avoir soulevé quelques aspects et compétences liés au profil RI, vous en discuterez 
en grand groupe.  Aussi, vous évoquerez les points suivants :  
  

a. en quelle mesure ces compétences sont pertinentes pour votre formation ;   

b. en quelle mesure ces compétences correspondent-elles au profil d’un étudiant en relations 
internationales au Brésil et, plus particulièrement, à l’IRI-USP ; 
 
c. quels domaines sont plus focalisés à l’IRI-USP.  

 

 
Finalement, en binômes, faites une synthèse de la discussion que vous avez menée et tracez le profil du 

professionnel RI formé à l'USP, tout en indiquant où ce professionnel pourrait travailler. 
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II. À la découverte des débouchés en RI 

  
3. Vous trouverez ci-dessous des témoignages donnés par des étudiants à l’Institut de Relations 
Internationales de Paris (IRELP)***. Lisez-les attentivement et, ensuite, associez chaque (i) témoignage à 
(ii) son auteur aussi bien qu’à (iii) son secteur.  

 
 

 
 

« Au cours de mon Master 2 Sécurité Internationale et Défense à 
l’ILERI, j’ai effectué mon stage de fin d’études à [...], en tant 
qu’analyste junior. Durant ces six mois, de nombreuses missions 
variées m’ont été confiées, allant de la veille stratégique et sectorielle 
du Moyen-Orient à la réalisation de monographies pour le compte de 
clients institutionnels. Au-delà de m’avoir apporté une crédibilité sur 
le terrain, auprès des clients et une expérience de premier ordre dans 
un […], ce stage m’aura permis de réaffirmer ma vocation de devenir 
consultant en […]. »  

« J’ai eu la chance d’effectuer mon stage de fin de 
1ère année de Bachelor au sein de la Représentation 
permanente de […]. J’y ai côtoyé des diplomates 
spécialistes en droit, sécurité, économie, langues, 
etc. Les enseignements reçus à l’ILERI y étaient 
directement mis en pratique. Mes missions allaient 
de la préparation de réunions à la rédaction de 
compte rendus, en passant par la gestion des 
relations entre les ambassades. »  

« Au cours de mon stage au sein du Service de presse 
et de communication de […], c’est au cœur de la 
diplomatie publique que j’ai travaillé pendant quatre 
mois. Revues de presse, suivi de l’actualité en direct, 
organisation de rencontres entre les principaux 
intervenants de la politique publique, échanges avec 
les grandes agences de presses du pays, élaboration 
et transmission d’éléments de langage pour les 
décideurs français… » 

« Depuis fin 2013, je suis en alternance au sein de la branche 
Marketing & Services du groupe […]. J’y suis chargé d’étude 
en analyse des risques dans le cadre de […]. J’y établis un suivi 
des recommandations […] et réalise des cartographies des 
risques pour les différentes filiales du groupe dans le monde. 
J’effectue régulièrement des déplacements à l’étranger. »  

   

  
4. Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? Comment votre expérience s’est-elle passée ? 
Citez d’autres secteurs en rapport au profil RI.  

. . 

. . 

. . 

 
 
 
* Disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7Uqb8B_AWt8&feature=youtu.be. Accès en avril 2017. ** Terme 
pour remplacer l’ancienne « Licence ». 
*** Témoignages adaptés. Disponibles sur : http://www.ileri.fr/carrieres/stages/. Accès en avril 2017. 
 
 

  

Cathy PAYE,   Bachelor 1 promo 2013 
  

Représentation permanente     de la 
Francophonie aux Nations Unies   

Axelle JULIN,   Master 2 Promo 2013 
  

Consultant en stratégie   
Lucile DUSSOUBS,     Bachelor 3 

promo 2014   
Ambassade de France à Moscou     

Benoît GARAYT,   Master 2 promo  
2014   

TOTAL  –   Audit Interne  – La Défense   
  

Institutions   
internationales   

Diplomatie   

Cabinet de   
conseil   

Secteur privé   
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IV. Descrição das atividades e dos documentos orais e escritos  

           A primeira ficha teve caráter diagnóstico e constou de duas partes. Para a primeira 

parte, nomeada I. Quel profil pour les relations internationales? (atividades 1 e 2), selecionei 

um documento audiovisual autêntico, isto é, um vídeo institucional publicado no Youtube (cf. 

Anexo D), em que se apresenta o curso de Bachelor, a mais recente nomenclatura para a 

graduação (bacharelado) em relações internacionais na Universidade de Genebra. Nesse 

vídeo, professores enfatizam as características e competências exigidas pelo perfil do 

internacionalista. Após terem identificado essas informações do vídeo, os alunos foram 

levados a discuti-las em grande grupo em comparação com a realidade que experienciavam 

no IRI-USP a partir de três questionamentos suscitados pela atividade 2, quais sejam: a. en 

quelle mesure ces compétences sont pertinentes pour votre formation; b. en quelle mesure 

ces compétences correspondent-elles au profil d’un étudiant en relation internationales au 

Brésil et, plus particulièrement, à l’USP ; c. quels domaines sont plus focalisés à l’USP. Essa 

segunda atividade como um todo, interessada em aprofundar as competências específicas 

em RI, relaciona-se com a maior parte competências de savoir-faire et savoir-agir definidos 

para a ficha, mais precisamente: Comprendre les compétences en RI ; Comparer deux 

contextes distincts de formation en RI ; Expliquer la formation à l’IRI-USP. Para encerrar essa 

primeira parte propus uma atividade de produção escrita que solicitou a elaboração, em 

duplas, de uma síntese das discussões suscitadas pelas duas primeiras atividades, além de 

indicarem as características do perfil de um internacionalista formado no IRI-USP (Finalement, 

en binômes, faites une synthèse de la discussion que vous avez menée et tracez le profil du 

professionnel RI formé à l'USP, tout en indiquant où ce professionnel pourrait travailler). Esta 

síntese escrita foi estratégica para que os alunos fizessem um registro também escrito do que 

ouviram e enunciaram oralmente, o que permitiu harmonizar o percurso de aprendizagem 

com competências escritas e orais, sem perder de vista que foco era, bem entendido, a 

expressão oral. 

A segunda parte da ficha (atividades 3 e 4), cujo documento autêntico selecionado 

correspondeu a relatos escritos extraídos de uma página do site do Institut Libre de Relations 

Internationales de Paris (ILERI) (cf. Anexo E), intitula-se II. À la découverte des débouchés en 

RI. O documento selecionado veicula depoimentos curtos de internacionalistas da instituição 
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inseridos no mercado de trabalho por via de estágios profissionais relacionados a diversas 

áreas em RI. A principal tarefa aqui proposta teve uma entrada mais lexical, exigindo uma 

associação dos depoimentos a seus devidos autores e áreas de atuação (“débouchés”), 

conforme pode ser visto em: 3. Vous trouverez ci-dessous des témoignages donnés par des 

étudiants à l’Institut de Relations Internationales de Paris (IRELP). Lisez-les attentivement et, 

ensuite, associez chaque (i) témoignage à (ii) son auteur aussi bien qu’à (iii) son secteur. 

Considerando este enunciado, a didatização do documento demandou algumas intervenções 

de minha parte nos relatos de estágio que ele trazia. Estas intervenções foram de três ordens: 

supressão das instituições mencionadas no corpo do texto de cada relato, visto que elas já 

apareciam embaixo do nome de seus respectivos autores, modificação de algumas palavras 

e desmembramento das três partes que compunham cada relato (o relato propriamente dito, 

seu autor e seu setor de atuação) para tornar possível a tarefa de associação exigida pelo 

enunciado que propus para a atividade em questão. 

Finalmente, a última atividade desta segunda parte da ficha abarcou o último savoir-agir 

visado pelo quadro de competências e conteúdos (Témoigner d’un stage en RI ou d’autre 

expérience professionnelle), o que demandou dos alunos um compartilhamento, pela 

expressão oral – gravada por mim –, de suas próprias impressões e experiências e/ou 

impressões e experiências conhecidas de outros colegas inscritas no domínio das RI. Para isso, 

propus um enunciado articulado com os depoimentos que eles haviam acabado de ler: 4. 

Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? Comment votre expérience s’est-elle passée ? 

Citez d’autres secteurs en rapport au profil RI. 

 

V. Justificativa: 

 

          Dado que o foco do minicurso esteve no desenvolvimento da expressão oral em 

contextos de inserção profissional em RI, o principal objetivo da primeira ficha foi buscar 

proporcionar aos alunos uma melhor compreensão do que está em jogo na constituição do 

perfil profissional de um RI. Em outras palavras, são postas em evidência competências 

transversais exigidas por um profissional da área, o que permite tanto ao professor-

pesquisador quanto aos alunos-participantes compreenderem de modo mais embasado o 

profissional de RI. 
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Diante disso, no meu entender fez-se então necessário se voltar, antes de mais nada, 

para a formação do profissional de RI. Assim, parti do princípio de que deveria incorporar na 

ficha não somente um documento que revelasse as características fundamentais exigidas do 

profissional de RI desde os primeiros anos de sua formação universitária, mas também o que 

os próprios alunos-participantes poderiam verbalizar a respeito da formação oferecida no IRI-

USP de um ponto de vista mais crítico-reflexivo.  

Aliás, este olhar para a formação se torna ainda mais pertinente se se leva em 

consideração que o profissional de RI caracteriza-se por atuar em diversas áreas (de bancos a 

diferentes ONG, passando pela diplomacia e pela indústria), como bem mostra o documento 

da segunda parte da ficha, isso sem contar o próprio quadro do IRI-USP que apresentei no 

item concernente ao contexto da pesquisa, mais precisamente quando apresento a 

graduação do IRI-USP (cf. Capítulo 2, item 2.2.1). 

Uma vez traçado o “perfil RI” e o “perfil IRI-USP”, o próximo passo dado foi seguir ruma 

à inserção deste profissional. Por se tratar de uma temática bastante abrangente, pode-se 

dizer que ela passou a ocupar papel central não só nesta segunda parte da primeira ficha, mas 

também nas duas outras fichas pedagógicas que compõem o programa de formação, 

conforme será detalhado mais a frente. 

Na segunda parteda ficha em questão, meu objetivo foi o de introduzir a temática da 

inserção profissional fazendo com que os alunos-participantes travassem os primeiros 

contatos com os "débouchés" das RI por meio de situações autênticas de inserção 

profissional em língua francesa, representados pelos relatos de estágio do ILERI que 

selecionei na internet. Assim, eles puderam tanto enriquecer o vocabulário especializado 

ligado às profissões quanto se exprimir e refletir sobre a sua própria realidade articulando 

formação e inserção/mercado de trabalho. Nesse sentido, o documento de apoio (os 

depoimentos de estágio do ILERI) esteve a serviço da expressão dos alunos-participantes na 

medida em que, depois de o terem lido, eles puderam nele se apoiar, inclusive do ponto de 

vista de estruturas linguísticas, para relatarem suas próprias experiências profissionais. Essas 

estruturas linguísticas que aparecem nos depoimentos (ver atividade 3) estão vinculadas com 

aquelas que figuram no quadro de competências e conteúdos, quais sejam: 

 

 



 118 

Lexique Grammaire 

• Les compétences en RI 
• Les domaines de la formation en RI 
• Les débouchés en RI 

• Les éléments de comparaison  
• Les éléments pour exprimer une opinion 
• Le passé composé 

 

Nesse contexto, a escolha pela “tâche finale”, ou tarefa final (ver atividade 4), 

correspondeu a uma atividade de apresentação oral que buscou dar voz às próprias 

impressões/experiências dos alunos-participantes e/ou de colegas a respeito do mercado de 

trabalho em RI. Com efeito, estas experiências representam situações igualmente autênticas 

e complementam (ou contrastam com) aquelas vistas no documento do ILERI. Ao mesmo 

tempo, esta atividade articula os conhecimentos novos provenientes dos dois documentos de 

apoio selecionados para a ficha pedagógica (OFP) com os conhecimentos prévios dos 

próprios-alunos participantes. 
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Ficha 2 – Présentation du profil RI 

 

I. Objetivos para a ficha pedagógica (OFP) e para pesquisa (OP): 

 

OFP à identificar as principais informações que caracterizam o seu perfil de 
internacionalista com vistas à inserção profissional; organizar cronologicamente 
estas informações construindo sua “linha do tempo”; apresentar oralmente estas 
informações servindo-se dos tempos do passado. 

OP à verificar se os alunos foram capazes de selecionar, organizar e expor 
oralmente as informações constitutivas do percurso acadêmico e profissional do 
internacionalista em formação no IRI-USP. 

 

II. Quadro de competências e conteúdos: 

 

Savoir-faire/ 
Savoir-agir 

Lexique Grammaire Interculturel Supports 

• Trier et 
justifier les 
informations 
pertinentes en 
son parcours 

• Présenter son 
parcours 
universitaire et 
professionnel 

• Comprendre 
un CV à la 
française 

• Les termes liés au 
cursus de 
Bachelor en RI  

• Les domaines de 
spécialité de la 
formation en RI 

• Les débouchés en 
RI 

• Les mots liés au 
CV 

• Les temps du passé 

• La nominalisation 

• Les marqueurs de 
temps 

• Les articulateurs 
logiques 

 

 

• Le CV à la 
française  

• Ligne du temps – 
Parcours 
académique et 
professionnel 
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III. Ficha pedagógica: 

 

   
CFI – IRI/USP : Module 4   

Mini-cours FOS-RI : Fiche 2, juin 2017  
Présentation du profil RI 

  
Elaborée par Adalton Orefice   

I.  Comprendre un CV réussi en RI  
 

1. Pour avoir un CV réussi, il est indispensable d'attirer l'attention du recruteur en y présentant les informations et 
expériences les plus pertinentes concernant votre parcours universitaire et/ou professionnel. En prenant compte 
de cet aspect, vous sélectionnerez les informations qui caractérisent au mieux votre parcours jusqu'à présent et, 
ensuite, vous les ordonnerez dans la ligne du temps ci-dessous. 

 
Voici votre ligne du temps... Servez-vous-en pour présenter votre parcours  ! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2. Après avoir construit votre ligne du temps, vous la présenterez oralement. Pour cela, vous vous 

servirez des temps du passé. 
 

3. À partir de ce qui a été présenté lors de l'activité précédente, faites une liste des actions évoquées par votre ligne 

du temps et par celles des collègues. Exemple : entrer à l’université. 

- - 

- - 

- 

4. Maintenant, transformez ces actions en nom. 

- 

 

- - 

- - 

- - 



 121 

 
II. Rédigez votre propre CV à la française 
 
5. Vous lirez 2 CV, l'un en français et l'autre en portugais. Ensuite, vous discuterez des similarités ainsi que des 
différences entre eux.  

 

6. Maintenant, c’est à vous ! Faites votre propre CV à la française dans le but d’être admis dans le cadre d’un 
processus de recrutement lié à votre profil !  

- - 

- 

 

- 

- 

 

- 

- - 

 

 

IV. Descrição das atividades e dos documentos orais e escritos: 

 
           A segunda ficha pedagógica, organizada em duas partes, focou menos as interações 

em grande grupo, privilegiando agora interações em duplas e, principalmente, apresentações 

orais individuais dos alunos. Sua temática girou em torno das etapas que envolvem a inserção 

no mundo do trabalho em RI. Assim, para a exposição oral do percurso de cada um dos 

alunos-participantes a compreensão de um CV em francês serviu como pano de fundo para 

fazer emergir as informações relacionadas a percursos acadêmico-profissionais trilhados no 

IRI-USP.  

Para a primeira parte, concebi uma “linha do tempo”, a partir da qual os alunos-

participantes tiveram de refletir sobre o próprio percurso e selecionar as principais 

informações que caracterizassem da melhor maneira possível seu perfil de internacionalista. 

Tendo definido sua “linha do tempo”, eles passaram então a apresentá-la apoiando-se nos 

tempos do passado (2. Après avoir construit votre ligne du temps, vous la présenterez 

oralement. Pour cela, vous vous servirez des temps du passé). Em seguida, com a atividade 3 

(À partir de ce qui a été présenté lors de l'activité précédente, faites une liste des actions 

évoquées par votre ligne du temps et par celles des collègues. Exemple : entrer à l’université) 

e 4 (Maintenant, transformez ces actions en nom) chamei atenção para a importância da 

nominalização na passagem do oral para o escrito.  
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A segunda parte da ficha passa a abarcar o CV enquanto gênero escrito a partir de uma 

entrada intercultural. Para isso, concebi uma atividade que buscou trabalhá-lo mediante uma 

discussão, a ser provocada por exemplos de CV trazidos pelo professor, sobre semelhanças e 

diferenças existentes que podem ser encontradas em currículos de internacionalistas 

redigidos em francês e em português brasileiro (5. Vous lirez 2 CV, l'un en français et l'autre 

en portugais. Ensuite, vous discuterez des similarités ainsi que des différences entre eux). Em 

seguida, a tarefa final foi então proposta na forma da redação de um CV à la francaise (6. 

Maintenant, c’est à vous ! Faites votre propre CV à la française dans le but d’être admis dans 

le cadre d’un processus de recrutement lié à votre profil !). 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, cabe esclarecer que a tarefa principal aqui 

considerada foi a segunda atividade da ficha, momento em que cada um dos alunos-

participantes fez uma exposição oral de seu percurso acadêmico-profissional, seguida de 

respostas a questões formuladas pelos colegas. Esse momento foi registrado em áudio por 

mim. 

 

V. Justificativa:  

 
Tendo em vista que o meu foco estava sempre voltado ao contexto profissional do 

internacionalista, optei por iniciar uma imersão mais autêntica nesse contexto a partir da etapa 

clássica para se ingressar no mundo do trabalho: o CV. 

Além disso, como já havia conhecido melhor o perfil do grupo nas intervenções que 

compreenderam a ficha inicial, que deu ênfase para interações em "grande grupo", nessa 

segunda ficha busquei desenvolver a expressão oral dos alunos-participantes em nível mais 

individual. Por outro lado, essa tarefa nem sempre é fácil, pois é preciso lidar com a timidez 

que podem ter os participantes para se expressar individualmente, mesmo que se faça o 

possível para deixar o ambiente mais confortável. Assim, a estratégia que adotei foi a de 

elaborar atividades para o oral sem recorrer a suportes mais complexos, como aqueles 

empregados na primeira ficha. Ao mesmo tempo, busquei desenvolver uma atividade que 

estivesse ancorada na experiência dos alunos-participantes, o que tende a minimizar as 

dificuldades inerentes à expressão oral em língua estrangeira. 
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Diante desses objetivos, tive a ideia da conceber a atividade da “linha do tempo” (ver 

atividade 2). Trata-se de um elemento de apoio que visou contribuir para os objetivos a serem 

atingidos pelos alunos participantes: selecionar as informações relevantes de seu percurso e 

passíveis de serem incorporadas em seus CV, organizá-las cronologicamente e, por último, 

apresentá-las para a classe. Com essa proposta, foi possível já começar indiretamente uma 

preparação para o entretien d’embauche, o que veio a ser o objeto da terceira e última ficha. 

Como explicitei no enunciado da primeira atividade desta ficha ([...] il est indispensable 

d'attirer l'attention du recruteur en y présentant les informations et expériences les plus 

pertinentes concernant votre parcours universitaire et/ou professionnel […]), o CV requer a 

seleção de informações relevantes com vistas a chamar a atenção do recrutador. Ocorre que 

essas informações são, em grande parte, as mesmas que são expressas oralmente quando 

estamos em situação de entretien d’embauche. Nesse sentido, meu propósito com esta ficha 

foi trabalhar com o CV a partir do que era possível desenvolver enquanto expressão oral em 

meio a público de internacionalistas, de modo diferente, portanto, daquele que se faz 

tradicionalmente no ensino do francês geral, em que o CV é abordado pelo professor visando 

competências de leitura e escrita. 

Quanto às propostas das atividades 3 e 4, o objetivo com elas foi estabelecer alguma 

articulação entre o minicurso e o contexto maior de formação no qual ele foi inserido, ou seja, 

o M4 do CFI-IRI a fim de evitar que os alunos-participantes considerassem a formação do 

Minicurso FOS-RI como algo “solto” do programa oficial do M4. Para tanto, incorporei na 

ficha conteúdos voltados à estrutura da língua também trabalhados no módulo 4 (ver 

“Contrato de aprendizagem” do Módulo 4 trazido na seção 2.2 do segundo capítulo da 

dissertação), como os tempos do passado (atividade 2) e a nominalização (atividades 3 e 4). 

No caso da nominalização, a partir das ações citadas pelos alunos durante a apresentação de 

seus percursos chamei atenção para as diferenças entre o registro escrito (o do CV) e o oral (a 

situação com um recrutador, por exemplo). O exemplo que escolhi para a atividade veio do 

que eu esperava ser a estrutura mais recorrente a ser utilizada: Je suis entré(e) à l’IRI en 2015 

(oral) à Entrée à l’IRI en 2015 (CV). Já os tempos do passado foram necessários para que os 

alunos evocassem as ações de seu percurso de maneira clara e organizada no tempo. 

 
 

Ficha 3 – Entretien d’embauche 
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I. Objetivos para aficha pedagógica (OFP) e para pesquisa (OP): 

 

OFP à preparar-se para uma entrevista de emprego em RI; simular uma entrevista de emprego 
em RI nos papéis de recrutador/candidato. 

OP à verificar se os alunos foram capazes de mobilizar informações específicas do perfil do 
internacionalista que se encontra em contexto de inserção profissional, ou seja, o entretien 
d’embauche. 

 

 

II. Quadro de competências e conteúdos: 

 

Savoir-faire/ 
Savoir-agir 

Lexique Grammaire Interculturel Supports 

• Élaborer le scénario 
d’une simulation d’un 
entretien d’embauche 

• Passer un entretien 
d’embauche (en RI) 

• Parler de sa 
formation, de son 
parcours et de ses 
expériences 
universitaires et 
professionnelles 

• Argumenter pour se 
faire embaucher 

• Les débouchés en 
RI 

• Les professions en 
RI 

• Les expressions de 
l’argumentation 

 

• Poser des 
questions  

• Les temps du 
passé 

• Les marqueurs de 
temps 

• Les articulateurs 
logiques 

 

 

 

• Les relations de 
formalités en milieu 
professionnel 

• Les tâches 
professionnelles en RI  

 

 

• Ligne du temps – 
Parcours 
académique et 
professionnel 
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III. Ficha pedagógica: 
 

   
CFI – IRI/USP : Module 4   

Mini-cours FOS-RI : Fiche 3, juin 2017  
Entretien d’embauche en RI 

 

Passer un entretien d’embauche 
 
En considérant les débouchés en RI, vous construirez, en binômes, le scénario d’une situation 
type d’entretien d’embauche. Pour cela, vous y aborderez : 
 

a. le profil du candidat(e) (formation, parcours, expériences)  ; 
b. le secteur  ; 
c. le profil du recruteur(teuse) (PDG, directeur(trice), etc.) ; 
d. les caractéristiques du poste ; 
e. les questions posées pendant l’entretien ; 
f. les arguments du candidat pour se faire embaucher. 

 
Préparez-vous à l’aide des encadrés ci-dessous et, ensuite, jouez la scène !  
 

a. 
 
 

b. 

c.  

d. 

e. 

f. 
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Scénario de l’entretien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

IV. Descrição das atividades e dos documentos orais e escritos: 

 
         A terceira e última ficha pedagógica compreendeu uma atividade de expressão oral, o 

que representou a tâche finale do Minicurso FOS-RI nos termos de uma simulação de um 

entretien d’embauche (entrevista de emprego). Para isso, organizei-a em dois momentos.  

Como atividade inicial propus a redação do scénario (roteiro) da entrevista, que buscou 

mobilizar os conteúdos vistos ao longo das fichas anteriores. Assim, os alunos-participantes 

tiveram de preencher na própria ficha pedagógica os seguintes itens: a. le profil du candidat 

(formation, parcours, expériences); b. le secteur; c. le profil du récruteur (PDG, directeur, etc.); 

d. les carectéristiques du poste; e. les questions posées pendant l’entretien; f. les arguments 

du candidat pour se faire embaucher.  

Em seguida, passei à simulação oral da entrevista de emprego. Para esse jeu de rôle, 

previ os dois papeis clássicos a serem incarnados pelos alunos-participantes: o de 

recrutador(a) e o de candidato(a). Ao fim, houve a simulação de duas entrevistas de emprego, 

que foram registradas em vídeo e em áudio. 
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V. Justificativa: 

  
        Nessa terceira ficha, meu objetivo se voltou para conceber uma atividade final que 

estivesse harmonizada com o caminho seguido desde a segunda parte da primeira ficha (o da 

inserção profissional). O objetivo foi então conceber uma atividade que fornecesse uma 

espécie de produto-final dos alunos-participantes. 

Como os alunos-participantes já tinham travado contato com uma quantidade 

significativa de conteúdos FOS tangendo à inserção profissional, considerei encerrar com o 

entretien d’embauche por oferecer uma situação autêntica de comunicação que 

comtemplava amplamente a expressão oral. Ademais, o entretien permitia aos alunos-

participantes articular em alguma medida os conteúdos vistos até então – desde 

competências em RI ao léxico especializado visto com os débouchés, passando por um 

momento de exposição oral do percurso acadêmico-profissional, além, é claro, dos 

conhecimentos prévios demonstrados pelos alunos-participantes. Por fim, trata-se de uma 

tarefa que, na falta de uma solicitação formal de uma empresa externa específica, permite 

trabalhar com os contextos pontenciais de atuação profissional em RI, o que poderia dar conta 

ao menos de uma inserção inicial nos contextos profissionais mais diretamente associados às 

necessidades dos alunos, fazendo com que sintam mais bem preparados para enfrentar 

situações dessa natureza.  

Assim, a atividade foi ao encontro do que eu havia definido no “Quadro de 

competências e conteúdos”, especialmente os elementos concernentes aos savoir-faire e 

savoir-agir e ao intercultural: 

 
Savoir-faire/ 
Savoir-agir 

Interculturel 

• Élaborer le scénario d’une simulation d’un 
entretien d’embauche 

• Passer un entretien d’embauche (en RI) 

• Parler de sa formation, de son parcours et 
de ses expériences universitaires et 
professionnelles 

• Argumenter pour se faire embaucher 

• Les relations de formalités en milieu 
professionnel 

• Les tâches professionnelles en RI  
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Para atingir esses objetivos para com esta atividade, de teor bem mais livre do que as 

outras, foi necessário prever que ela deveria ser ao menos preparada com antecedência, 

motivo pelo qual optei por propor aos alunos-participantes a elaboração de um scénario 

(roteiro) (ver ficha pedagógica) especificando alguns itens que deveriam orientar a preparação 

da atividade (perfil do candidato e do recrutador, perguntas e argumentos a serem utilizados 

etc.).  

Evidentemente, a importância acordada à preparação da entrevista foi considerada 

também uma estratégia didática e uma estratégia de pesquisa. Estratégia didática porque 

permitiu contribuiu para que os alunos realizassem as simulações a contento e evitassem de 

simplesmente “ler um texto em voz alta”. E estratégia de pesquisa, pois como objetivei 

coletar dados gravando as simulações, a preparação contribui para minimizar as dificuldades 

inerentes ao registro de produções orais relativamente longas como é o caso do entretien 

d’embauche (nervosismo, esquecimentos, distrações etc.). 

 

2.5.4 Fase 4: Implantação do Minicurso FOS-RI e produções dos alunos-participantes 
 

O Minicurso FOS-RI foi implementado a partir de uma abertura que a professora-

ministrante do Módulo 4 do CFI-IRI ofereceu à minha pesquisa, concedendo-me o espaço de 

algumas de suas aulas. Para melhor situar as atividades que envolveram a implantação do 

Minicurso FOS-RI recupero abaixo o calendário70,71 oficial do curso, que ocorria às terças-feiras 

e quintas-feiras das 17h15 às 19h15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
70 O documento encontra-se no acervo dos materiais do CFI-IRI e é de acesso restrito. 
71 Neste mesmo semestre foi também inicada uma turma do Módulo 1 no CFI-IRI às segundas-feiras e 
quartas-feiras, no mesmo horário do M4. 
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Figura 15 - Calendário do CFI-IRI - 1º semeste de 2017 

 
 

Excetuando-se o primeiro encontro, destinado à minha apresentação e da pesquisa a 

fim de obter o consentimento (ver Apêndice B) dos alunos-participantes72 do Minicurso FOS-

RI, foram realizados ao todo seis encontros exclusivamente para aplicar as três fichas 

pedagógicas previstas no programa de ensino, tendo sido necessários dois encontros para 

trabalhar cada uma destas fichas.  

                                                   
72 Vale lembrar que estes sujeitos estavam cursando o M4 do CFI-IRI no momento da implementação 
do minicurso. 
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O quadro abaixo fornece os detalhes das atividades que compreenderam a realização 

desta implantação: 

Quadro 5 - Informações relativas à implantação do Minicurso FOS-RI 

Data de cada 

intervenção e 

duração 

Ficha 

trabalhada 
Síntese das atividades de cada intervenção 

Alunos-

paricipantes 

presentes 

1a. 

intervenção – 

27/04/2017 –  

30 min 

- 

Apresentação do pesquisador e da proposta do 

minicurso para obter consentimento dos alunos. 

06 

AA, AF, AI, 

AJ, AM, AW 

2a. 

intervenção – 

04/05/2017 – 

1h 

F1 

Atividades 1 e 2: vídeo Universidade de Genebra 

(CE) + discussão sobre as competências do 

profissional de RI (EO) e depoimentos de estágios da 

escola de RI ILERI (CE e EO). 

06 

AA, AF, AI, 

AJ, AM, AW 

3a. 

intervenção – 

18/05/2017 – 

1h  

F1 

Atividade 3: discussões sobre as competências em RI 

e a formação do IRI-USP (EO) + síntese por escrito 

das discussões (EE). 

05 

AA, AF, AI, 

AJ, AM 

4a. 

intervenção – 

06/06/2017 – 

1h 

F2 

Atividade 1: discussão em duplas sobre as 

informações relevantes a selecionar e elaboração da 

linha do tempo do perfil acadêmico e profissional 

(EO e EE). 

05 

AA, AF, AI, 

AJ, AM 

5a. 

intervenção – 

08/06/2017 – 

1h30 

F2 

Atividades 2, 3 e 4: apresentação oral da linha do 

tempo e respostas às perguntas dos colegas (EO) + 

trabalho com a nominalização (gramática). 

05 

AA, AF, AI, 

AJ, AM 

6a. 

intervenção – 

27/06/2017 –  

1h30 

F3 

Atividade 1: discussão para definição do roteiro + 

redação do roteiro das entrevistas de emprego (EE e 

EO). 

05 

AA, AF, AI, 

AJ, AM 

7a. 

intervenção – 

29/06/2017 – 

1h30 

F3 

Atividade 2: simulação das entrevistas de emprego 

(2 duplas) (EO) + orientações para envio de feedback 

sobre o minicurso (mensagens de áudio – WhatsApp 

ao professor-pesquisador). 

04 

AA, AF, 

AI, AJ, 

 

Dado que as fichas foram aplicadas em algumas aulas da professora-ministrante, optei 

por realizar minhas intervenções para o minicurso sempre na segunda metade da aula. Desse 

modo, em cada intervenção as atividades foram desenvolvidas dentro de um tempo que 

variou de 1 hora a 1 hora e 30 minutos, perfazendo um total de oito horas. 
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Essa estratégia se mostrou vantajosa por evitar que alunos que eventualmente 

chegassem atrasados não ficassem sem participar das atividades em razão de atraso73. 

Além disso, a execução das atividades do minicurso permitiu que fossem evitados 

“cortes bruscos” no percurso de aprendizagem proposto entre uma intervenção e outra. 

Isso dito, passo agora à apresentação dos dados produzidos pelos alunos-participantes 

ao longo do Minicurso FOS-RI. Esses dados referem-se às produções orais e escritas ocorridas 

em cada uma das fichas pedagógicas. 

As produções foram todas coletadas e transcritas por mim. Em se tratando de 

produções realizadas em língua estrangeira de aprendizes em nível A2/B1 (QECRL), optei por 

manter sua literalidade, sempre que possível, inclusive com eventuais incorreções linguísticas 

eventualmente cometidas. Para as transcrições foram adotados alguns sinais gráficos com 

base em Marcuschi (1986): 

 

• (  )   à para palavras ou trechos que suponho ter sido dito pelo locutor 

• (( ))  à para observações minhas enquanto transcritor/pesquisador 

• ...    à para pausas74 

• ::     à para pausas preenchidas por prolongamento de vogal final  

  

Para situar o contexto em que se deu a coleta destes dados, são igualmente 

recuperados as consignes (os enunciados das atividades) e os supports (documento de apoio 

oral/escrito) que orientaram as produções apresentadas. Estes últimos podem ser consultados 

a partir das fichas pedagógicas trazidas quando da apresentação do programa do minicurso 

(ver item anterior). 

 

 

 

                                                   
73 Apenas em uma ocasião houve um problema de atraso de dois alunos-participantes, na minha 5ª 
intervenção (em 08/06/07). Tratou-se da atividade 2 da F2. No lugar de fazerem a apresentação oral 
individual sobre seu percurso e, em seguida, interagirem com os colegas, que deveriam fazer 
questionamentos sobre o percurso apresentado, estes dois alunos fizeram apenas a apresentação oral 
no fim de aula sem receberem questionamentos dos colegas. 
74  Marcuschi emprega “(+)”. Para facilitar a fluência da leitura optei, todavia, por substituir pelas 
reticências. 
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Produções dos alunos-participantes – Ficha pedagógica 1 

 

Na primeira ficha a produção de dados dos alunos-participantes ocorreu nas atividades 

2 e 4. 

No caso da atividade 2, o enunciado e o documento de apoio figuram no quadro abaixo: 

 

F1 - ATV 2 (items a, b e c en grand groupe + synthèses de discussion écrites en binômes) 
 

Consigne Support 

2. Après avoir soulevé quelques aspects et compétences liés au profil RI, vous 
en discuterez en grand groupe.  Aussi, vous évoquerez les points suivants : a. en 
quelle mesure ces compétences sont pertinentes pour votre formation ; b. en 
quelle mesure ces compétences correspondent-elles au profil d’un étudiant en 
relations internationales au Brésil et, plus particulièrement, à l’IRI-USP ; c. quels 
domaines sont plus focalisés à l’IRI-USP. 

Vidéo – Bachelor en RI, 
Université de Genève 

 

Esta atividade gerou as seguintes produções orais75: 

 

• F1- ATV2 - Item a: 

AM: c’est difficile j’aime quelques quelques 

PP: quelques compétences 
AM: ((incompreensível)) cours mais je ne sais pas… où ils vont servir à quelque chose dans ma 
vie 
PP: par exemple ? tu peux en citer un exemple ? 
AM: comme je sais pas les statistiques que nous avons  

PP: ah d’accord  

AM: même l’économie je ne sais si je vais utiliser l’économie parce que je ne sais ce que je vais 
faire  
PP: d’accord 

AM: même l’histoire c’est bon parce que j’aime mais je ne sais pas si vais travailler avec les 
origines de la guerre froide 
PP: ouais  vous êtes d’accord ? 

AJ: plus ou moins je pense… je suis d’accord qu’il y a beaucoup de conseils d’idées qu’on nous 
apprend pendant le cours par exemple la guerre froide 
PP: ouais vous êtes d’accord ? 

AJ: AH les statistiques par exemple j’utilise pour mon travail 

PP: AH les statistique tu utilises dans ton travail ? TU VOIS AM ? ((tom provocador)) 
AM: mais je sais ((as falas se sobrepõem)) ((risos)) 

                                                   
75 Para identificar minhas intervenções enquanto professor, utilizo a sigla PP. 
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AJ: et le droit par exemple c’est un domaine très important par tout le monde pas seulement les 
étudiants de relations internationales mais... je pense que c’est bien apprendre et savoir  parce 
que:: il nous donne une vision très large sur des problèmes contemporains… il nous donne des 
perspectives... on peut utiliser pendant une recherche dans une entreprise qui serait plus… très 
riche... parce que:: elle elle je ne sais pas elle serait complexe je ne sais pas  
PP: oui là tu parles des connaissances ahn ? ((a classe concorda)) comme vous avez un socle 
généraliste une base généraliste donc vous êtes capable de… justement.. c’est le spectre large 
ahn… tu allais dire quelque chose AA ? 
AA: oui… je comprends ce que AM a dit 
AM: mais je comprends aussi ce qu’il a dit ((risos)) 

PP: mais nous avons des diplomates ici ((risos)) 

AA: mais je pense qu’il est important d’avoir tout parce que ça fait que (ce) soit possible que 
nous travaillions dans les plusieurs domaines  
PP: OUI… ça contribue à élargir les domaines dans lesquels vous pouvez travailler ahn au bout 
du compte 

 

• F1- ATV2 - Item b: 

AW: C’est une question très difficile pourquoi généralement l’étudiant de relations 
internationales au Brésil est un profil très généraliste et… si cet étudiant étudie à l’université 
privée cette université focus 
PP: focalise  
AW: focalise le commerce et le travail à l’entreprise et s’il étudie en université publique comme 
UnB et l’USP avec recherches il (peux) ((avoir)) profil académique et les autres 
PP: tu penses AW tu penses que ce profil cette compétence est plus developpée dans le 
contexte des universités publiques ((AW concorda))… et si on pense à quelques institutions 
privées c’est plus focalisé déjà au début sur un domaine par exemple le commerce ? 
AF: gestion 

PP: gestion… quelles… tu saurais dire un exemple d’une institution privée qui suit ce modèle ? 
AW: oui l’université Anhembi-Morumbi et Belas-Artes 

AF: ESPM 

AI: FACAMP 
PP: d’accord bon… de toute manière on peut conclure que ces compétences ((aponto para o 
vídeo)) elles sont en rapport avec votre réalité quand même ahn ?... la réalité de l’USP est-ce qu’il 
y a quelques différences ? 
AM: je pense que l’USP est plus comme la structure de Genève… donc c’est ça c’est l’histoire 
droit économie sciences politiques et dans d’autres universités au Brésil c’est… la sécurité 
internationale études des guerres 
PP: c’est intéressant parce que ((à Genève)) c’est similiaire donc à notre réalité ((à l’IRI))… ((as 
falas dos alunos se sobrepõem)) AJ ? 
AJ: (on discuté ici) que l’aspect du travail en autonomie ici c’est très commun… les professeurs 
nous demandent de lire beaucoup de textes 
AM: écrire beaucoup de choses 

AA: des exposés 
AJ: des exposés faire des equipes de recherche comme ((incompreensível))… papers donc c’est 
une compétence qui correspond 
PP: qui correspond… vous êtes d’accord avec ce que AJ a mentionné ? ((a classe concorda)) cette 
autonomie je pense qu’elle sera de plus en plus exigée n’est-ce pas ? on est censé dans notre 
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époque faire beaucoup de choses… surtout AJ et je pense que les autres qui travaillent… il y a 
le côté professionnel et tu dois un peu gérer le deux côtés ou voire les trois côtés vie privée vie 
professionnelle vie académique n’est-ce pas 
AA: je pense que par rapport à les connaissances de l’ordre international nous manque 
BEAUCOUP de matières sur l’actualité de la politique 
PP: sur l’actualité de la politique ? ((surpreso))  
AA : ouais… internationale...  
PP: vous êtes d’accord ? ((alguns demonstram concordar outros refletem))  

AA: surtout la géopolitique 
ça vous manque des connaissances en géopolitique ? mais c’est une caractéristique de l’USP ? 
AW: non non 
AA: je pense que non je pense que à l’IRI 

PP: d’accord… c’est intéressant… ça je savais pas… alors qu’à Genève peut-être ça c’est une 
chose bien developpée non ? c’est un domaine apparemment selon la vidéo bien developpé ? 
((a classe concorda)) 
 

• F1- ATV2 - Item c: 

AA: moi je pense que c’est la science politique 
PP: vous êtes d’accord ? 

AW: non 

AM: oui, la science politique et l’économie aussi 
AF: je pense que les quatre 
PP: il y a pas un focus sur une spéciale ((un domaine spécial))? ((o grupo discute)) 
AM: ((incompreensível)) 

AJ: on a juste un professeur d’histoire ici à l’IRI et sept ou huit professeurs de sciences politiques 
donc la disponibilité de cours de sciences politiques optatifs c’est un paramètre Comment on a 
plus de professeurs de sciences politiques on a plus de projets de recherches plus d’étudiants 
de la post-graduation donc à ma avis… la science politique 
AI: mais nous pouvons… nous pouvons étudier plus l’économie dans le sur la FEA plus le droit 
sur Sao Francisco… donc si on parle de l’IRI je suis d’accord avec AM AJ AA mais sur la USP non 
AJ: en fait on a cette… liberté de de faire les cours au lieu de ((faire à)) l’IRI 

AA: pour se spécialiser… mais je pense que par rapport à les matières… les matières obligatoires 
c’est plus la science politique 

 

A etapa final dessa atividade, cujo enunciado foi: Finalement, en binômes, faites une 

synthèse de la discussion que vous avez menée et tracez le profil du professionnel RI formé à 

l'USP, tout en indiquant où ce professionnel pourrait travailler, gerou igualmente as seguintes 

produções escritas (cf. Apêndice  D):  

 

 

• Synthèse 1 (par AA e AJ): 
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Synthèse pour Adalton 
Nous avons compare nos cours ici a l’USP avec lequelle de l’université de Génève. Après cela on 
a decouvert que les deux cours sont três correspondents. Le gens qui étudient RI à l’USP 
obtiennent une formation divers et multidisciplinaire. Ses développement est liée avec l’`étude 
en autonomie et ses visions des problèmes en general est plus large que la majorité d’autres 
formations. Pour cela, on peut dire que un professionnel RI formé à l’USP est capable de travailler 
avec presque tous débouchés et plus facilement avec auxquelles qui le donne des opprtunités 
pour apprendre. [A caligrafia muda a seguir indicando que outro aluno da dupla passa a escrever] 
À IRI, nous avons deux annés de formationbasique fondamental nous pouvons nous especialiser 
dans quelques domaines dans les facultes de l’USP. Il y a, donc, deux annés de matières 
optatives. 

 
• Synthèse 2 (par AF e AI): 

 
Synthèse 
Nous avons discuté le profil du professionnel de relations internationales formé à l’IRI et compare 
avec le profil des professionnels formes hors l’USP et hors le Brésil. Nous avons arrivé à conclusion 
suivante : d’une part, cést probable que les domaines sont toujours prsents (droit, économie, 
science politique, histoire) ; d’autre part, as mesure est variable. Par exemple, à l’IRI il y a plus de 
disciplines focalisées à la science politique ; em revanche, quelques institutions ont beaucoup de 
disciplines d’économie. Néanmoins, quelques disciplines appartiennent à deux ou plus de 
domaines et exigente une connaissance vaste. En general, notre formation est compatible avec 
le profil moyen des professionnels de relations internationales du Brésil et de l’extérieur. 

 

• Synthèse 3 (par AM): 

 

À l’USP, l’interdisciplinarité est remarquable, ce qui signifie que le profil professionnel des notres 
étudiants est très diversifié : on travaille dans des banques, des enterprise privées, le 
gouvernement, des ambassades, comme consultant et, aussi, beaucoup de gens suivent la 
carrière académique. Pour tout ses domaines, je pense, l’intérêt par l’economie, l’histoire, la 
science politique et le droit sont necessaire. À l’IRI-USP, nous suivons un programme d’études 
très similaire à lequel de la vidéo, qui englobe toutes ces disciplines.  

 

 

F1 - ATV 4 (En grand groupe) 

Consigne Support 

4. [partie 1] Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? Comment votre 
expérience s’est-elle passée ? [partie 2] Citez d’autres secteurs en rapport 
au profil RI. 

Témoignages 
écrits - ILERI 

 

Esta atividade gerou como expressão oral as seguintes produções: 
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• F1 – ATV4 – partie 1: 

 
AA: moi, juste comme Benoît j’ai déjà travaillé comme auditeur interne dans une banque... et 
c’était très bien... beaucoup stressant  
PP: oui j’imagine la banque c’est quelque chose de stressant… et quelles sont les activités que 
tu as developpées lors de ton travail à la banque ? 
AA:es je pense que les choses qui me plais 
PP: qui me plaisaient le plus  

AA: oui qui me plaisaient le plus c’était rechercher toutes les réglementations régionales de 
l’économie du travail de tous les pays de l’Amérique Latine… c’était une chose qui me plaisait 
beaucoup  
PP: tout ce qui est loi:: des choses comme ça ? 

AA: oui les réglementations… tout ça et:: vérifier si… si tous les fonctions dans la banque 
((barulhos da sala ao lado prejudicama compreensão do é dito em seguida)) 
AI: je travaille dans le secteur privé mais mon travail est très différent de AA… je travaille avec le 
commerce international donc mes activités c’est… produire les documents qui c’est important 
pour la exportation et la importation donc je fais les certificats d’origine je (colloquer) un pedido 
je ne sais pas 
PP: une demande ? 

AI: une demande les demandes de clients internationals et parlent avec ils et c’est ça 
AJ: je travaille aussi au secteur privé… comme AI, je travaille avec commerce international et 
extérieur… donc je fais beaucoup de recherche sur la politique commerciale du pays… 
spécialement la défense commerciale ((demonstra inségurança no uso do termo)) 
PP: quel domaine pardon ? 
AJ: défense ((corrijo a pronúncia))  défense commerciale ((mais incisivo)) qui sont les instruments 
de protection de l’industrie… donc je dois faire les recherches et : préparer les matériels pour les 
réunions… faire des contacts avec les gouvernements... et écrire des lettres pour envoyer aussi 
et faire des pressions pour les décisions… pour influci ((corrijo a pronúncia)) pour influencer la 
décision du gouvernement 
 

• F1 – ATV4 – partie 2: 

 
AA: Le journalisme ((vou repetindo o que cada um fala)) 
AM: Le secteur académique 

AI: La diplomatie 
AA: Le gouvernement, les ministères 

AI: Les entreprises  

AM: Les ONG 
AJ: consultant… je pense qu’on peut travailler presque dans tout 

PP: voilà il y a pas un domaine spécifique c’est comme vous avez dit tout à l’heure 
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Produções dos alunos-participantes – Ficha pedagógica 2 

 

Na segunda ficha pedagógica a produção de dados dos alunos-participantes ocorreu 

na atividade 2, cujos enunciado e documento de apoio figuram no quadro abaixo: 

 

F2 – ATV 2 (Individuellement + interactions question-réponse)  

Consigne Support 

2. Après avoir construit votre ligne du temps, vous la 
présenterez oralement. Pour cela, vous vous servirez des 
temps du passé. 

Fiche – ligne du temps 

 

Para esta atividade cabe um adendo: acrescentei uma atividade complementar de 

interação aluno-aluno, ou seja, solicitei aos alunos-participantes para que, após cada 

apresentação individual de um colega, eles fizessem, livremente, questões sobre algum ponto 

do percurso exposto que tenha chamado atenção ou gerado alguma dúvida. Além de ampliar 

o espaço dado à expressão oral, esta ação de ensino também foi uma estratégia minha 

enquanto professor-pesquisador para que eles ficassem atentos à fala do colega e não 

interessados unicamente em sua apresentação. 

A atividade gerou como expressão oral as seguintes produções76: 

 

• Ligne du temps de AJ: 

AJ: en février 2014 je suis entré à l'USP pour faire le bachelor en relations internationales et… en 
avril j'ai entré à l'entreprise junior où j'ai resté pendant huit mois comme trainee de… de le 
secteur administratif de l'entreprise et à la fin de l'année je suis… j'ai été élu comme directeur de 
ressources humaines à cette entrprise là… j'ai resté comme directeur pendant 2015 et… ça a été 
une bonne expérience pour avoir le contact avec les personnes pour apprendre les choses sur 
les processus de recrutement… en 2016 j'ai commencé à travailler chez FIESP avec relations 
internationales… j'ai travaillé avec les entitas ((entités)) industrielles je parle avec le 
gouvernement aussi et au deuxième semestre, en fin de 2017, je vais faire un programme 
d'échange à SciencesPo à Paris... oh à Reims.. à Reims 
 
• Questions posées à AJ par les collègues: 

 

                                                   
76 Nas apresentações orais de AA e AM não houve questionamentos feitos pelos colegas em razão 
desses alunos-participantes terem chegado no fim da intervenção. 
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PP: puisque AJ a déjà présenté sa ligne du temps posez-lui des questions 

AF: euh… quel est le domaine que tu veux developper à SciencesPo… euh…((incompreensível)) 
ou tu voudrais passer un peu dans les quatre domaines ? 
AJ: oui je pense qu'à SciencesPo j'aurai l'opportunité de développer... je ne sais pas... une forme 
une façon d'analiser les questions globales mondiales avec les quatre domaines je pense que les 
quatre sont important pour comprendre les défis on dira… et je sais que linstitution peut offre 
offrir beaucoup de cours pour ça 
PP: d’autres questions ? AI ? 

AI : AJ tu penses que ton expérience dans l'entreprise junior à l'USP euh ça a été important pour 
ta vie professionnelle ? 
AJ: oui tou… toute ma expérience à l'entreprise junior euh était important pour moi parce que 
je… (pourrais) ((je pouvais)) apprendre comment avoir contact avec les personnes comment me 
porter dans une ambiance professionnelle et… aussi à parler avec les clients donc je pense que… 
j’avais des opportunités pour développer mes compétences de oral de comportement et (tout) 
ça je pense que ça a été très très bon pour moi 
 
• Ligne du temps de AF: 

 
AF: après avoir… après avoir suivi ma licence en médecine entre 2005 et 2010 à l'université de 
Porto Alegre j'ai… j’ai fait ma licence en patologie à l'université de Sao Paulo… dans ce temps-
là j’ai aussi passé des examens d'anglais comme l'IELTS le TOFEL et un examen d'allemand 
niveau C1 euh… en 2014 j'ai fait un stage en pathologie à Berlin où… euh j’avais  mon.. ma 
première expérience internationale et… et j'ai écrit mes premières… euh… rapports ((comme 
médecin)) légiste en allemand.. euh… en 2015 j'ai reçu mon master en médecine à la Nouvelle 
Université de Lisbonne… en 2016 euh j'ai commencé ma licence en relations internationales et:: 
j'ai réussi l'examen d'anglais Cambridge Institut euh et maintenant en 2017 euh je fais un cours 
de traduction juridique entre anglais-portugais euhn et:: j’ai (passé) le:: l'examen français DELF 
B2 les résultats ne sont pas ne sont disponibles pas encore disponible euh c’est tout 
 
 
• Questions posées à AF par les collègues: 

 
PP: comme AF a déjà présenté posez-lui des questions… AJ ? 
AJ: oui AF je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi le français comme troisième langue pour 
apprendre et comment ça peut peut vous aider pendant son parcours professionnel académique 
AF: j'ai choisi le français parce que le français est une des langues officales 

PP: officielles  
AF: officielles de l'Union Européenne et connue internationalement comme LA langue 
diplomatique  euh donc euh je pense je crois que c'est important que je… que je sache le basique 
au moins de la langue française euh par exemple Juncker qui est... je ne suis sûr mais je pense 
qu'il est le président du Conseil Européen euh il a parlé par la première fois en français pas en 
anglais euh dû à la sortie du Royaume-Uni euh donc c'est pour ça que je pense que c'est 
extrêment important que je sais le français… que je sache 
PP: donc il a il a fait une présentation EN français ? ((AF concorda)) 

AJ: AF et est-ce que tu veux suivre... suivre ou faire quelque travail en relations 
internationales ? comment tu penses que tu vas relationner les deux formations ? 
AF: pas de recherche… des travails ?  
AJ : oui  
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AF: donc je pense à faire dans trois quatre ans euh le concours d'entrée à l'institut Rio Branco 
mais pas maintenant je ne sais pas si je euh si je travaillerai directement avec les relations 
internationales mais… donc j'ai choisi à faire principalement parce que… j'aime les quatre 
domaines et les langues aussi 
PP: très bien… d’autres questions ? ((silêncio)) euh et pourquoi tu as mentionné la pathologie ? 

AF: j’ai mentionné la patologie parce que pendant la résidence j'a j’avais mon premier contact 
avec le droit parce que nous devions faire des autopsies et écrire les rapports et maintenant parce 
que je fais  le cours de traduction ((incompreensível)) juridique, je peux relationner les 
connaissances spécialement avec mes connaissances en droit que j'ai obtenues euh pendant ma 
licence en relations internationales 
PP: très bien donc vous voyez ? à partir do domaine de la pathologie c’est-à-dire tu as fait un 
stage c’est ça ? 
AF: ((incompreensível)) dans ma résidence 
PP: ah d’accord donc ce qui t’a fait pensé à la licence en relations internationales et plus 
particulièrement au domaine du droit… super non ? ((olho para a classe)) c’est un chemin un peu 
différent 
 
 
• Ligne du temps de AF: 

 
AI: j'ai commencé à étudier la langue anglaise… j'ai fait un cours d'anglais en 2008… dans le 
premier semestre en 2009 j'ai fait un cours de design graphique… c'était très différent et 
important… mais:: en 2011 je commence étudier le français… j’ai j'ai fait un an de cours et en l'an 
suite... ensuite j'ai fait un voyage j'ai effectué un échange et j'ai gagné une bourse d'études 
pour… aller à Nice j'ai fait un cours de vingt jours… et en 2013 j'ai fait un cours technique 
d'informatique que j'ai apprends… euh… ((imcompreensível)) sur la programmation et les 
interfaces... je ne sais comment dire… sur les choses j'ai apprends le le (office) 
((imcompreensível))… et en 2016 j'ai entrée dans la USP pour faire la licence de relations 
internationales et dans le commence... dans le commence de cette année j'ai... non... pour le 
(2017) de cette année j'ai commence un travail dans l'entreprise qui s'appelle ((cita o nome da 
empresa; incompreensível)) où je travaille avec le commerce extérieur et j'ai commence aussi 
étudier la langue espagnole… c'est tout 
 
• Questions posées à AI par les collègues: 

 
PP: merci beaucoup très bien alors posez des questions à AI sur sa ligne du temps  

AJ: qu'est-ce que tu as fait pour gagner la bourse pour faire l'échange à Nice ? 
AI: j'ai réussi un concours qui j'ai fait avec les autres étudiants et j’ai fait  j'ai fait une épreuve et 
j'ai j’ai écrit une rédaction en français et j'ai une épreuve en français et... j'ai réussi ((risos)) 
 
• Ligne du temps de AA: 

 
AA: en 2013 j'ai commencé le cours à l'université de Sao Paulo… en 2014 j'ai été trainee à la RI 
USP Junior la compagnie junior de l'université… en 2015 je suis devenue directrice à la RI USP 
Junior et j'ai commencé un stage à Braskem S/A c’est  une compagnie du secteur 
petrochimique… en 2016 j'ai commencé un stage à JP Morgan c'est une banque 
d'investissement… j'ai participé d'un programme d'échange à l'université de Nantes… en 
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France… je suis devenue auditrice à RI USP Junior et quand je suis retournée au Brésil en 2017 
j'ai commencé un stage à Bunge (SP) 
PP: ok très bien  
 
• Ligne du temps de AF: 

 
AM: donc en 2016 je suis entré à le cours de RI… à l'USP et:: j'ai suivi la formation offert par le 
groupe d'extension universitaire qu' il y a ici qui c'est:: Éduquer pour le monde 
PP: c'est un groupe de recherche ? 

AM: non c'est un groupe d'extension qui travaille avec éducation pour des réfugiés ((digo não 
sei se é groupe d’extension que se diz em francês)) j’ai aussi participé de la première simulation 
du Conseil des droits humains organisée par les Nations Unies au Brésil et j'ai commencé un 
cours de négatiations internationelles... internationales… euh cette année 2017 j'ai fini les cours 
intermédiaire et avancé de négotiations internationelles  j'ai entré mais j'ai déjà quitté le cours 
d'écrite académique en anglais euh j'ai participé du:: deuxième rencontre de RI la semaine 
dernière et... j'ai développé un projet de recherche sur les négotiations du Brexit 
PP: dáacord c’est à niveau d’initiation à la recherche ? 
AM : oui et maintenant je l’écris pour FAPESP 
PP: très bien merci beaucoup 
 
  

Produções dos alunos-participantes – Ficha pedagógica 3 

 

Na terceira ficha pedagógica a produção de dados dos alunos-participantes envolveu a 

a atividade prevista pela ficha, considerada como tâche finale do minicurso. 

O quadro abaixo recapitula seu enunciado e material de apoio: 

 

F3 – ATV 2 (En binômes) 

Consigne Support 

En considérant les débouchés en RI, vous rédigerez maintenant le 
scénario d’une situation type d’entretien d’embauche. Pour cela, vous y 
aborderez : 

a. le profil du candidat (formation, parcours, expériences)  ; 
b. le secteur ; 
c. le profil du recruteur (PDG, directeur(trice), etc.) ; 
d. les carectéristiques du poste ; 
e. les questions posées pendant l’entretien ; 
f. les arguments du candidat pour se faire embaucher. 

Ensuite, jouez la scène ! Pour cela vous pourrez construire le scénario de 
votre entretien dans la page ci-contre. 
 

Fiche - 
scénario  

 

Esta atividade de expressão oral gerou as seguintes produções: 
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• Simulation 1 – Binôme formé par AA et AJ: 

 
AJ: bonsoir madame 

AA: bonsoir AJ vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît 
AJ: merci beaucoup 

AA: d'accord AJ… je m'appelle aa, je suis la directrice des ressources humaines je voudrais savoir 
un plus sur vous quel est votre formation? 
AJ: ah oui je... bon... je m'appelle AJ j'ai 22 ans je suis licencié en relations internationales à l'USP 
et:: voilà 
AA: d'accord et vous êtes un internationaliste pourquoi vous avez choisi le journalisme comme 
métier ? 
AJ: ah oui pendant pendant ma licence j'ai:: j’ai appris beaucoup parce que le:: cours est euh 
plus... multi... multidisciplinaire il y a beaucoup de disciplines beaucoup de cours de domaines 
qu'on apprendre et... j'ai fait... ouais... j'ai des libertés des faire des optatives et j'ai des 
opportunités de prendre les cours de journalisme parce que je... je m'intéret aux questions 
globales je m'intérêt à… à diffuser l'information aux personnes donc c'est pour ça que je veux 
travailler avec vous 
AA: d'accord et vous préférez travailler tout seul ou intégré dans une équipe... qu'est-ce que 
vous préférez ? 
AJ: eh… effectivement je pense que c'est très important de travailler en groupe principalement 
en journalisme parce que::... euh ça peut peut peut me donner l'opportunité de gagner des 
feedback de mes collègues et aussi parce que eh comme journaliste euh on doit avoir contact 
avec beaucoup de sources d'information je crois que travailler en groupe va… peut m'aider avec 
ça mais:: j'aime aussi eh avoir d'autonomie... donc pour faire pour faire mon travail... donc je peux 
travailler seul ou en groupe je n'ai pas de problèmes 
AA: d’accord et vous pouvez me raconter une expérience ? 

AJ: ah oui quand j'étais à la fac... à la faculté je j'ai fait un travail volon volontaire à l'agence de 
nouvelles de l'université et:: j'ai publié un article sur l'importance de la reconnaissance 
internationale de l'institution par rapport au pays et par rapport à à  la propre institution ; et cet 
article a été républié par tous les médias… parce que:: ça a été très très bon donc je suis très fier 
de ça 
AA: d’accord et vous pensez que vous êtes capable de travailler sous pression ? 

AJ: ah oui, bien sûr eh:: j'ai fait… ce ce travail volontaire et j'ai des des... j’ai un temps très court 
pour faire ça et:: je pense que j'ai d’expériences pour travailler sous pression j'ai fait aussi un 
stage où:: le temps pour... pour pour concluire les projets ont été très très court j'ai fait un stage 
à le centre d'analyse de négotiations internationales et:: on a on a eu peu de temps pour pour 
rendre les projets donc je crois que j'ai d’expériences.  
AA: d'accord… c'est très bien j'ai bien aimé et je vous appelle dans quelques jours pour vous 
donner la réponse 
AJ: d’accord je vous remercie merci beaucoup ((aplausos)) 
 

• Simulation 2 – binôme formé par AF et AI: 

 
AF: bonjour mademoiselle madame c’est vrai (...) 
AI: oui 
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AF: asseyez-vous s'il vous plaît 

AI: merci 
AF: ah... savez-vous pourquoi vous êtes ici ? euh euh euh… a le département de ressources 
humaines parlé avec vous... ou pas ? 
AI: oui je 
AF: vous avez proposé votre condidature pour le poste de ? 

AI: analyste de risques 

AF: analyste de risques c'est vrai 
AI: j'ai reçu un (ligation) un (téléphonème) ((appel)) de recoursses humaines et les personnes me 
dit quelque chose sur le poste mais tu peux m’ex... vous pouvez m'expliquer meilleur le... le poste 
? 
AF: euh:: en fait j'ai pensé que le département de ressources humaines avait déjà parlé avec 
vous… euh savez-vous... qui je suis ? 
AI: oui je pense que tu... que vous vous êtes le directeur de le secteur 

AF: ah oui d'accord non parce que je ne savais pas si le département de ressources humaines 
avait parlé sur ça avec vous donc euh:: allons-y euh:: je crois que vous n'a pas beaucoup de 
temps... 
AI: oui 

AF: moi non plus.. euh:: est-ce que vous parlez vous pouvez parler de vous? de votre parcours? 
euh... pourquoi est-ce que vous pensez que vous êtes la personne idéale pour le poste ? 
AI: oui je fait des études de relations internationales à la usp je suis sur le deuxième année et j'ai 
quelques formations sur économie, sur la langues... je pense qui c'est important pour ce poste je 
m'intéresse beaucoup pour cet área… ce secteur… mais… c'est ça 
AF: d'accord est-ce que vous avez déjà l'expérience euh avec analyse de risque ou... ou:: un autre 
poste euh qui (envolve) l'économie ? 
AI: je n'ai pas la expérience sur le poste exactement d'analyse des risques mais j'ai une petit 
expérience sur le secteur commercial... euh avec les personnes les contacts avec les clients 
AF: où avez-vous travaillé ? 
AI: euh je (j'avais) travaillé dans dans une entreprise qui s'apelle (Yves Ressources) et je travaille 
avec les clients et les les procès d'exportation de produits et (j'ai vendu) le… j'ai pense que c'est 
important parce que j'ai le contact avec les personnes mais je n'ai pas travaillé encore dans le 
secteur de analyse des risques mais j'ai la formation sur économie et ((começa a rir de repente)) 
AF: est-ce que vous pouvez m’expliquer la situation ?  
PP: pera aí pera aí ((rindo))… pourquoi tu as ri AI ? ((intervenho para que retomem)) 

AF: d'accord vous m'avez dit que:: euh vous avez déjà une expérience euh avec le secteur euh 
du commerce c'est vrai ? 
AI: oui 

AF: euh mais vous savez déjà qu'ici euh on a besoin de travaillé sous pression...  euh avez-vous 
déjà euh besoin de prendre ou d'arriver à une conclusion sous pression? 
AI: non 
AF: est-ce que vous pensez que c'est possible de travailler ici... euh euh euh pendant euh 
pendant une situation qui demande une réponse très vite ? 
AI: oui je pense que oui 
AF: non vous aurez bien sûr l'orientation nous savons que vous êtes euh en train de commencer 
votre carrière mais il y a des situations où vous aurez besoin de prendre votre décision 
AI: oui je pense que ces situa... ces situations c'est important pour développer mes habilités au 
travail dans cet... dans cet secteur dans cet poste et c'est pour ça que je (busque) différents ... 
différents types... je ne sais pas comment dire… de travail de... parce que en mon travail je 
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connais ce área... comment on dit área ? ((risos))... et je vais découvert les autres secteur pour 
savoir pour saver... quelle est ma préférence quel est le secteur qui je me identifiquer plus 
AF: d'accord… euh euh donc pour finir pour conclure je voudrais vous demander euh quel est 
votre niveau d'anglais et de français ? vous savez que notre entreprise a le capital américain et 
français c'est pour ça euh qu'on travaille avec des personnes euh qui parlent français et anglais 
quel est votre niveau de langue ? 
AI: mon de anglais et de français je pense que c'est intermédiaire 

AF: d'accord euh… euh… euh… bon je pense que c'est tout je pense que c'est tout euh… je 
voudrais euh me remercie euh avec vous pour euh être allée à notre entreprise et:: pour avoir eu 
l'intérêt à… à elle... euh... c'est tout le département de ressources humaines ira parler avec vous 
euh quand ils ont la réponse sur votre condidature… d’accord je… je vous souhaite un bon… un 
bon... un bonsoir et c'est tout 
AI: d'accord quel est les autres procès prochains que je vais participer ? 

AF: en fait je ne sais pas si euh c’le département de ressources humaines... je crois que c'est 
mademoiselle ((incompreensível)) je ne suis sûr qui est le responsable pour le procès mais euh 
vous pouvez bien sûr envoyez un mail à elle elle ira vous expliquer tout le procès les procédures 
AI: d'accord merci beaucoup 

AF: de rien ((aplausos) 
 

 
Feedback enviado por AA, AJ e AI 

 
AA: tout d'abord je pense que c'était un thème très pertinent que vous avez choisi parler en 
contexte professionnel c'est très important surtout pour les élèves qui sont en dernière année 
comme moi et... je pense que tout le monde qui a pris ces cours-là a l'intérêt de poursuivre une 
carrière en France, donc je pense que c'est très important... je pense que c'est un thème très 
unique parce que c'était la première fois qui j'avais... que j'ai eu cette expérience et il n'y a pas 
quelque orientation pour cette expérience pour les élèves donc... même en portugais à l'iri il n'y 
pas donc je pense que c'est très important… j'avais juste une petite conférence pour vérifier les 
carrières qui sont disponibles pour relations internationales mais tout ce qu'on a et... c'est ça… 
je vous remercie pour l'expérience et j'espère qu'on puisse se rencontrer au futur et c'est ça, 
merci 
 
 
AJ: je vais commencer avec les points que je pense qui tu peux améliorer pour la première... pour 
les (...) suivants qui tu vas faire... je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire après mais je pense que 
il y a trois choses que tu peux perfectionner… donc le temps je crois que nous n'avons pas 
beaucoup de temps pour pratiquer et pour faire les exercices pendant les classses donc j'aimerais 
si on du temps pour faire une autre lettre de motivation la deuxième chose je ne sais pas… je 
crois que ce n'est pas une chose comment en france mais je pense qu'il manque... qu'il a manqué 
un peu de la dynamique en groupe j'ai cherché sur ça je ne sais pas si en france c'est une étape 
souvent d'un entretien d'embauche... mais je pense qu'ici au brésil on a beaucoup de d'entretien 
collectif de ce type de cette étape pour être embauché… pour finir j'ai préféré terminer avec les 
points positifs parce qu'il y a plusieurs… mais je crois que les quatre principales sont la 
contribution qui tu as donné principalement avec le vocabulaire j'ai appris beaucoup de mots 
que je crois que je vais utiliser au futur je ne sais pas pendant l'entretien d'embauche ou pour 
essayer de gagner une bourse des études ailleurs, je ne sais pas… j'ai aimé aussi la contribution 
avec l'auto-connaissance parce que pour faire les exercices les tâches j'ai besoin... j'ai eu besoin 
de penser sur moi-même sur mes goûts sur mes points forts et faibles donc ça m'a aidé beaucoup 
et j'ai aimé beaucoup l'opportunité de pratiquer la production orale dans une situation formelle 
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parce pendant les cours au CFI nous sommes amis donc on parle d'une manière qui est un peu 
informelle donc je crois que… que les exercices d'entretien d'embauche et de faire un curriculum 
de discuter la lettre de motivation nous aide avec… avec le vocabulaire et la production orale 
dans une situation plus formelle et... aussi je pense qu'en général les exercices que tu as apportés 
pour nous nous a aidés à parler... à parler beaucoup à parler plus et… je pense que ça va m'aider 
pendant mon échange pendant les situations à la fac ou bien pour… pour réussir un travail 
temporaire… je ne sais pas… donc je te remercie beaucoup pour ton temps pour tes efforts et 
j'espère que tu réussis ton master et bonne chance et à tout à l'heure ! 

 
AI: je pense que les activités c'était génial super parce nous avons eu l'opportunité de parler plus 
et aussi de connaitre les parcours professionnels des autres personnes et les activités des études 
qui les autres étudiant a fait pour (...) et je pense que ce thème de ta recherche c'est très 
important et intéressant parce qu'il fait recherches sur ce thème nous fait penser beaucoup de 
choses qui avons je pense comme sur l'importance de faire un bon cv et comment nous pouvons 
faire ce bon cv et je pense que beacoup de les meilleures activités qui nous avons fait c'était 
l'activité de vivre l'expérience de un entretien d'emploi… je pense que c'était très bon pratiquer 
et aussi pour développer notre habilités de parler avec autres personnes et je pense que c'était 
très bon… je t’en félicite donc pour ta recherche et merci beaucoup 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

 
Tendo descrito a metodologia da pesquisa, passo agora à análise e discussão dos dados 

gerados. Para tanto retomo as perguntas de pesquisa: 

 

1. Quais são as ações de ensino que o professor desenvolve para elaborar e 

implantar um programa FOS-RI?  

 

2. Quais as relações entre as ações de ensino e as ações de aprendizagem em um 

programa FOS-RI com foco na comunicação oral em contexto profissional?  

  

Com o intuito de responder a cada uma destas perguntas, o presente capítulo está 

organizado em duas seções, de modo que cada seção abarca uma pergunta de pesquisa a 

partir de um recorte na totalidade dos dados produzidos, os quais já foram apresentados no 

capítulo anterior desta dissertação. 

Na segunda seção, destinada a responder a segunda pergunta de pesquisa, verificarei 

as relações entre as ações de ensino e as ações de aprendizagem presentes no Minicurso 

FOS-RI, de forma particular pela análise das atividades de expressão oral dos alunos-

participantes. Considero como recorte, nesta análise, as ações de aprendizagem dos alunos-

participantes decorrentes das atividades de expressão oral, as quais mobilizaram, 

explicitamente, os saberes e competências orais e escritas desenvolvidos ao longo das três 

fichas pedagógicas (F1, F2 e F3) do minicurso. 

 

 

3.1 Ações de ensino em FOS 
 

A pergunta de pesquisa que orienta as considerações tecidas nesta seção é: Quais são 

as ações de ensino que o professor desenvolve para elaborar e implantar um programa FOS-

RI? 

Para tanto, tenho como referência a démarche FOS (MANGIANTE; PARPETTE, 2004), 

cuja aplicação resultou no Minicurso FOS-RI, considerando as etapas para sua elaboração 
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(identificação e análise de necessidades, coleta e seleção de documentos, definição do 

programa e didatização) e sua implantação (reflexão, planejamento e acompanhamento das 

atividades registradas nas notas do diário docente reflexivo virtual/Evernote). Todos estes 

aspectos estão relacionados com a categoria de análise ações de ensino em FOS que 

estabeleci para retomar as ações didático-metodológicas que realizei na pesquisa, as quais 

passo a analisar a seguir.  

Como esta pesquisa utilizou o método da pesquisa-ação (ver p. 64), ao me referir às 

ações de ensino, designarei o sujeito destas ações como professor-elaborador-pesquisador. 

 
 

3.1.1 Primeira etapa – Identificar e analisar necessidades específicas de comunicação 
do público-alvo 77 

 
O primeiro instrumento de coleta de dados empregado na pesquisa, o questionário 

online (cf. Apêndice A), apresentou três questões voltadas à identificação e análise das 

necessidades de aprendizagem público-alvo do minicurso, as quais são trazidas abaixo: 

 

• Questão 9: Se você fosse participar de uma formação em língua francesa voltada para 

atuação de um internacionalista em contextos profissionais, quais as habilidades seriam 

necessárias?  

(  ) Prática escrita / (  ) Leitura / (  ) Prática oral / (  ) Prática de compreensão oral / (  ) 

Outro78. 

 
• Questão 11: Na sua opinião, quais são as principais áreas de atuação de alguém recém-

formado em RI? Cite pelo menos as 2 principais. 

 
• Questão 12: Na sua opinião, qual o mercado de trabalho para RI em contexto nacional 

e internacional (instituições públicas, privadas, empresas e outros)? 

 

O emprego deste instrumento na pesquisa foi minha primeira ação de ensino em FOS 

enquanto professor-pesquisador-elaborador do Minicurso FOS-RI. Isso porque, como já dito 

no referencial teórico da dissertação, de acordo com a démarche FOS não é possível elaborar 

                                                   
77 Assim como no capítulo de metodologia da pesquisa, denominarei os aqueles que participaram da 
pesquisa respondendo ao questionário como “respondentes”. 
78 Em se tratando de um instrumento destinado a alunos do CFI-IRI, adotei uma terminologia referente 
às habilidades com a qual eles estavam familiarizados.   
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um programa de ensino sem passar pela etapa de identificação e análise das necessidades 

do público-alvo: 

 
O professor (ou equipe de professores) responsável da formação tenta 
determinar as necessidades de formação, ou seja, as situações de 
comunicação com as quais serão confrontados os aprendizes e, portanto, os 
conhecimentos e os savoir-faire langagiers que eles terão de adquirir durante 
a formação. Esta operação se realiza em vários momentos: logo no começo 
do processo, assim que o pedido de formação é formulado, depois, de 
maneira regular à medida que o elaborador descobre as situações visadas.  
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 7-8)79 
 

Considerando o contexto universitário em que se desenvolveu a pesquisa, o que 

teoricamente apontaria para a necessidade de um programa FOU voltado à preparação 

linguística e cultural dos alunos para a mobilidade acadêmica, minha escolha em propor uma 

formação FOS contemplando situações de comunicação oral em contextos de inserção 

profissional em RI foi motivada, primeiramente, por uma constatação de sala de aula.  

Conforme mencionado na introdução deste trabalho, meu contato com os alunos de RI se 

deu por dois anos, período em que pude conhecer algumas das especificidades deste perfil 

de alunos enquanto professor monitor no CFI-IRI e formular minhas primeiras hipóteses sobre 

oferecer uma formação FOS. O que mais tarde encontrou apoio na própria documentação 

oficial da graduação do IRI-USP apresentada no capítulo de metodologia (ver p. 65), e, 

sobretudo, foi solidificado pelas respostas às três questões do questionário supracitadas.  

Os resultados obtidos nas respostas às três questões permitiram a identificação e a 

análise das necessidades do público-alvo da pesquisa. Este tratamento dos dados deu 

subsídio para o desenvolvimento das etapas seguintes da démarche FOS.  

 No caso da nona questão do questionário, o gráfico abaixo traduz as respostas obtidas: 

 
 
 
 

                                                   
79 Tradução nossa. Texto original: “L’enseignant (ou équipe d’enseignants) chargé de la formation 
essaie de déterminer les besoins de formation, c’est-à-dire les situations de communication auxquelles 
seront confrontés les apprenants et donc les connaissances et les savoir-faire langagiers qu’ils auront à 
acquérir durant la formation. Cette opération se réalise en plusieurs temps : au tout début du processus, 
dès que la demande de formation est formulée, puis de façon régulière, au fur et à mesure que le 
concepteur découvre les situations visées”.  
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Gráfico 8 - Respostas a nona questão do questionário (Análise dos dados) 

 
 

Os respondentes tinham a possibilidade de marcar mais de uma opção, uma vez que a 

questão tratava de competências com as quais já trabalhavam no contexto do CFI-IRI. A opção 

“creio que todas” foi acrescentada somente por um respondente. O gráfico demonstra que, 

das onze respostas obtidas, dez colocam a prática da expressão oral como a primeira opção. 

Considerando que a resposta “creio que todas” inclui a prática da expressão oral, o gráfico 

indica que a totalidade dos alunos apontou a prática oral como prioritária. 

De acordo com minha experiência como professor-monitor do CFI-IRI, interpreto esta 

importância acordada à prática oral como uma necessidade real do público do CFI-IRI. 

Conforme mencionei na introdução desta dissertação, os alunos do CFI-IRI sempre 

apresentavam de modo geral um aproveitamento superior em habilidades de competências 

de leitura e escrita, havendo, portanto, uma necessidade mais explícita de desenvolver a 

expressão oral.  

Outro aspecto que pode ser depreendido dessas respostas é fato de que essa 

preferência dos respondentes pela comunicação oral acena para a necessidade de se dar mais 

espaço ao trabalho com esta competência no âmbito do próprio programa de ensino já 

oferecido pelo CFI-IRI. 

Diante disso, privilegiar a expressão oral no contexto do Minicurso FOS-RI foi uma 

decisão que correspondeu a uma necessidade de aprendizagem revelada por esse público-
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alvo, o que confirmou minhas hipóteses iniciais a respeito da pertinência que teria para os 

alunos do CFI-IRI a proposta de um programa de ensino FOS com ênfase na comunicação 

oral. 

No caso da questão 11, de natureza aberta, que indagou os respondentes sobre as duas 

principais áreas de atuação do internacionalista recém-formado, as seguintes respostas foram 

obtidas (grifo nosso): 

Quadro 6 - Respostas a décima primeira questão do questionário online  

a. Pela minha experiência e relatos de formados em relações internacionais, os principais campos de 
atuação profissional são as áreas de consultoria lato senso e de relações governamentais (lobby e 
advocac[ia]). Ambas demandam bastante capacidade de análise e de interlocução com stakeholders, 
competências bastante comuns entre internacionalistas. 

b. Diplomacia, setor privado e carreira acadêmica.  

c. Governo, Câmaras de comércio 

d. Bancos e instituições privadas. 

e. Membro de organizações não-governamentais e funcionário de instituições públicas com enfoque 
em Relações Internacionais. 

f. Mercado financeiro e relações governamentais  

g. Analista de projetos e administrador 

h. Setor privado (bancos, multinacionais, empresas menores) carreira pública (órgãos da prefeitura, 
para quem tem mais experiência a carreira internacional em ONG e diplomática são atrativas. 

i. Economia e política. 

j. Diplomacia e comércio exterior 

l. Empresas privadas, sobretudo nas áreas de relações institucionais, comércio exterior e mercado 
financeiro. 

 

Primeiramente, as respostas convergem com as informações encontradas no projeto 

pedagógico do IRI-USP (ver Anexo B) no sentido de confirmarem a existência de diversas 

áreas de atuação para o internacionalista, o que revela precisa compreensão por parte dos 

respondentes em relação à sua própria formação na graduação e conhecimento do mercado 

de trabalho. 

Em segundo lugar, quase todos os respondentes indicaram áreas relacionadas com o 

setor privado. Foram citadas nesse sentido áreas de consultoria (respondente a), setor privado 

(b), câmaras de comércio (c), instituições privadas (d), mercado financeiro (f e l), empresas 

privadas (l), comércio exterior (j). Já em menor grau foram citadas áreas mais afeitas ao setor 
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público como a diplomacia (b e j), além das relações governamentais (a e h) carreira acadêmica 

(b), que, a rigor, podem envolver ambos os setores, público e privado. 

É interessante notar na primeira resposta que o respondente a dispõe de 

conhecimentos um pouco mais aprofundados do que eu esperava sobre a situação 

profissional do internacionalista, conforme se lê no trecho “Pela minha experiência e relatos 

de formados em relações internacionais, os principais campos de atuação profissional são as 

áreas de consultoria lato senso e de relações governamentais”. Isso talvez justifique o fato 

desta resposta ser a mais detalhada, de modo que o respondente chegou até mesmo a 

oferecer elementos mais específicos que os outros, por exemplo, quando discorre acerca de 

duas das “competências bastante comuns entre internacionalistas”, isto é, a “capacidade de 

análise e de interlocução”.  

Com isso, foi possível identificar, com base nas respostas dos respondentes, que o 

principal setor para o internacionalista recém-formado no IRI-USP é o setor privado. 

Já a questão 12, que complementa e amplia a questão precedente, traz as impressões 

dos respondentes sobre a situação do mercado para o internacionalista (grifo nosso): 

 

Quadro 7 - Respostas a décima segunda questão do questionário online (Análise dos dados) 

a. A área de relações governamentais é um campo franca ascensão entre os internacionalistas. Muitas 
empresas, especialmente multinacionais, tem se conscientizado da importância do investimento de 
recursos na interlocução com órgãos do governo, cujos conhecimentos e habilidades necessários 
fazem parte da formação dos estudantes de relações internacionais. Paralelamente, consultorias em 
internacionalização e expansão de mercado também têm ganhado destaque entre os profissionais 
da área, haja vista a busca pela recuperação econômica por meio do comércio exterior e pela busca 
de ambientes mais competitivos. Esse nicho requer não apenas conhecimentos em línguas 
estrangeiras, mas também a capacidade de analisar problemas nas mais diferentes dimensões 
possíveis. 

b. Instituições Públicas, ONG'S, Organizações Internacionais, Setor Privado e Carreira Acadêmica 

c. Restrito ainda. Governos, instituições internacionais e algumas empresas. 

d. Órgãos públicos, Startups, instituições financeiras e empresas. 

e. Organizações internacionais, organizações não-governamentais, empresas privadas e instituições 
públicas. 

f. É muito amplo desde vendas à responsabilidade social em empresas públicas e privadas  

g. O mercado principal de RI fora do país está em instituições internacionais ligadas à América Latina. 
No âmbito nacional, as possibilidades são amplas e mais fortes no ramo de consultoria, bancos e na 
área de administração de empresas 
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h. O mercado é bem amplo. Há pessoas que atuam no setor privado (bancos, empresas que 
[possuem] uma área internacional ou mesmo lugar[es] estando onde são necessários funcionários 
bilíngues), enquanto outras na área pública, principalmente a ligada à concursos, como a academia 
(leia-se projetos de pós graduação com fomento, e engajamento em carreira de professor) e as 
carreiras públicas de diplomacia e dos órgãos estaduais internacionais, como é o caso da prefeitura 
de São Paulo que tem uma secretaria para assuntos internacionais. 

i. Públicas, privadas e em bancos. 

j. Instituições públicas e privadas. 

l. Em contexto nacional, a diplomacia historicamente surge como uma área de grande absorção do 
formado em Relações Internacionais, mas para um recém-formado o mercado privado é o principal 
empregador (sobretudo no que diz respeito a atuação com relações institucionais, comércio exterior 
e mercado financeiro). No contexto internacional, além do mercado privado, as organizações 
internacionais (tanto supranacionais como não-governamentais) surgem como uma oportunidade 
interessante, sobretudo para aqueles que já possuem experiência profissional. 

 

Como é possível observar pelos destaques feitos acima, à exceção dos respondentes i 

e j, foram mencionadas com mais detalhes as impressões dos demais respondentes sobre a 

inserção profissional do internacionalista em contexto nacional e internacional. 

Parte significativa das respostas apontou para o fato de o mercado de trabalho ser 

bastante “amplo” no que diz respeito à inserção profissional. O termo “amplo”, aliás, 

apareceu repetidas vezes, como pode ser visto nas respostas dos respondentes f, g, h, e é 

sugerido pelo respondente a pelas palavras “muitas empresas” e “expansão de mercado”. 

Apenas o respondente c pareceu discordar desta visão, já que mencionou que o mercado é 

“restrito ainda”, sem dar, porém, mais detalhes sobre os motivos que o levaram a tal 

colocação. 

Como já indicavam os dados trazidos pela questão 11, as respostas à questão 12 

corroboraram a importância do setor privado para a atuação do internacionalista recém-

formado, sobretudo em contexto nacional, constatação esta que foi especialmente 

explicitada pelos respondentes h e l. 

Além disso, as respostas às questões 11 e 12 do respondente a apontaram para a 

necessidade de se conhecer um pouco mais sobre o que é demandado do profissional de RI 

a partir do momento em que ele se insere nas principais áreas de atuação. 

Considerando que os dados colhidos pelo questionário e aqui apresentados revelaram 

de maneira efetiva algumas das necessidades de aprendizagem em língua francesa 

relacionadas ao internacionalista, contata-se que houve coerência entre a temática geral 
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proposta no Minicurso FOS-RI (a inserção profissional) e as necessidades de seu público-alvo 

(internacionalistas em fase final de formação).  

Assim, neste momento inicial, três temáticas foram definidas no Minicurso FOS-RI, a 

saber, Compétences en RI; Profil RI; Entretien d’embauche. 

Com efeito, pautar-se em instrumentos que permitam identificar as necessidades 

verbalizadas diretamente pelo público-alvo é extremamente relevante para a démarche FOS, 

o que é uma ação específica de ensino do professor: 

 
Essas ferramentas de reflexão põem em relevo as informações a coletar. 
Coloca-se em seguida a questão da maneira de obtê-las, e, então [...] 
diferentes soluções são possíveis em função do contexto local. Dois caminhos 
são possíveis: 
- ou o formador não tem contato prévio com os aprendizes; 
- ou ele tem a possibilidade de encontra-los antes do início das aulas. 
[...] No segundo caso [...], acrescentam-se todos os dados que podem trazer 
os aprendizes sobre seu percurso profissional e/ou escolar-universitário, 
sobre seu conhecimento das situações-alvo, de seu futuro local de trabalho 
ou de estudos. Essas informações podem ser coletadas em forma de 
questionários escritos ou entrevistas, de preferência em língua materna.  
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 25-26)80 

 

Uma vez identificadas e analisadas as necessidades do público-alvo, a démarche FOS, 

as ações de ensino que desenvolvi se referiram à concepção de um programa de ensino, com 

a definição das temáticas, dos objetivos comunicativos e linguísticos e das situações 

específicas que visaram atender ao que foi previamente identificado e analisado. 

 
 

                                                   
80  Tradução nossa. Texto original: Ces outils de réflexion mettent l’accent sur les informations à 
recueillir. Se pose ensuite la question de la manière de les obtenir, et, là […] différentes solutions sont 
envisageables en fonction du contexte local. Deux cas de figure sont possibles : 
- soit le formateur n’a pas de contact préalable avec les apprenants ; 
- soit il a la possibilité de les rencontrer avant le début des cours.  
[...] Dans le second cas [...], s’ajoutent toutes les données que peuvent apporter les apprenants sur leur 
parcours professionnel et/ou scolaire-universitaire, sur leur connaissance des situations cibles, de leur 
futur lieu de travail ou d’études. Ces informations peuvent être recueillies sous forme de questionnaire 
écrits ou d’entretiens, de préférence en langue maternelle. 
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3.1.2 Segunda etapa -  Coletar e selecionar documentos para o Minicurso FOS-RI 
  

A etapa que segue à identificação e análise de necessidades na démarche FOS 

(Mangiante; Parpette, 2004; Carras et al., 2007), é a coleta de documentos autênticos orais e 

escritos para o Minicurso FOS-RI. Trata-se de uma ação de ensino em FOS por excelência, 

pois cabe ao professor-elaborador empreender uma busca e seleção de materiais autênticos 

que revelem as reais situações de comunicação com as quais aqueles que receberão a 

formação serão confrontados :  

 
A coleta dos dados é provavelmente a etapa mais específica para a 
elaboração de um programa FOS. Ela é de certo modo o centro de gravidade 
da démarche. Por um lado, porque ela confirma, completa e até mesmo 
modifica amplamente a análise das necessidades feita pelo elaborador, a 
qual permanece hipotética enquanto não é atestada pelo contexto. Por 
outro, porque ela fornece as informações e discursos a partir dos quais será 
constituído o programa de formação linguística. (MANGIANTE; PARPETTE, 
2004, p. 46-47)81 
 

 

Isso requer uma postura ativa do professor-pesquisador-elaborador na medida em que 

ele deve desbravar um terreno que lhe é desconhecido a priori, o que envolve ações como 

ler textos especializados, ver vídeos que envolvam as situações de comunicações visadas, 

explorar sites de determinadas instituições, aplicar questionários; realizar entrevistas entre 

outras ações. Nesta busca, faz-se igualmente necessário adotar critérios para que sejam 

selecionados documentos condizentes com os objetivos comunicativos visados pela formação 

proposta. Além disso, cada um dos documentos passa por uma análise pré-pedagógica, 

momento no qual o professor-elaborador faz suas escolhas.  

Nesta pesquisa, enquanto professor-elaborador-pesquisador, as ações de ensino que 

desenvolvi para a coleta de documentos que foram registradas no meu diário docente 

                                                   
81 Tradução nossa. Texto original: La collecte des données est probablement l’étape la plus spécifique 
à l’élaboration d’un programme FOS. C’est en quelque sorte le centre de gravité de la démarche. D’une 
part, parce qu’elle confirme, complète, voire modifie largement l’analyse des besoins faite par le 
concepteur, laquelle reste hypothétique tant qu’elle n’est pas attestée par le terrain. D’autre part, parce 
qu’elle fournit les informations et discours à partir desquels sera constitué le programme de formation 
linguistique. 
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reflexivo corresponderam a busca em sites da Internet relacionados à área de conhecimento 

de Relações Internacionais. Essas fontes se resumiram a: 

• Sites de organismos internacionais (ONU, UNICEF) 

• Site de diário docente reflexivo especializado (Le monde diplomatique) 

• Sites de universidades com graduação em RI (Brasil e países 

francófonos) 

• Site da Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

• Sites de relações governamentais e diplomáticas (União Europeia, 

Mercosul, embaixadas) 

• Sites de empresas multinacionais  

 

Assim, selecionei dois documentos para a F1 do Minicurso FOS-RI, um documento 

audiovisual (cf. Anexo D) e um documento escrito (cf. Anexo E). Estes documentos foram 

escolhidos depois de eu realizar várias buscas na internet, sites não destinados ao ensino da 

língua francesa, o que significa que se tratou de uma seleção de documentos autênticos para 

a área que deveriam, portanto, passar por um tratamento didático para serem utilizados no 

minicurso. 

No entanto, coletar e selecionar material para o minicurso não foram ações simples;  elas 

exigiram ir atrás de fontes que eu desconhecia e que apresentavam informações 

especializadas pertencentes ao domínio das relações internacionais. Além disso, essas ações 

tiveram que se pautar em critérios relacionados aos dados expostos anteriormente (questões 

9, 11 e 12 do questionário).  

A esse respeito, o diário docente reflexivo traz o seguinte registro: 

 
No que diz respeito ao "document déclencheur" desta ficha, meu objetivo 
inicial era utilizar algum vídeo no qual estudantes apresentassem sua 
formação em RI. Trabalhar com um material nestes moldes me parecia 
interessante porque, afora o fato disso contribuir para criar empatia nos 
alunos - posto que eles iriam conhecer outra realidade a partir de estudantes 
que vivem a mesma situação que a deles: a formação em RI, seria depois 
possível pensar em ir mais além e propondo uma atividade de apresentação 
oral na qual os alunos-participantes poderiam apresentar a própria formação 
no IRI-USP. Contudo, após extensa pesquisa nos sites das principais 
instituições francófonas que oferecem graduação em RI em alguns sites como 
o youtube, isto não se mostrou possível. Como alternativa, decidi didatizar 
um vídeo que apresenta a graduação em Relações Internacionais na 
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Universidade de Genebra em virtude de haver nele uma síntese das 
competências em RI exigidas já na formação, que era exatamente o que eu 
buscava. (Evernote, nota 1; grifo nosso) 

 

Não se tratou, portanto, de uma pesquisa corriqueira na internet. Esta constatação se 

deu no momento da definição da temática, dos objetivos comunicativos, dos savoir-faire 

langagiers e o foco dado à expressão oral. 

Considerando que os savoir-faire langagiers da F1 apontavam para Comprendre ses 

compétences en RI; Parler de ses compétences en RI; Comparer deux contextes de formation 

en RI distincts; Expliquer as formation à l’IRI-USP; Témoigner d’un stage en RI ou d’autre 

expérience professionnelle, os critérios gerais que adotei para a selecionar os documentos 

foram: 

 

• o gênero témoignage (professor universitário/estudante/profissional de RI) 

• a pertinência das informações vinculadas (menção às competências, às áreas de 

atuação e experiências profissionais em RI) 

• a presença de elementos linguístico-discursivos em contextos profissionais em 

RI 

• a duração e qualidade do áudio ou vídeo / tamanho do texto 

• o tipo de registro da língua (francês standard) 

• o nível de dificuldade (adequado para níveis A2/B1) 

• a fidedignidade das fontes 

 

 Tomando como exemplo o documento escrito utilizado na F1 (depoimentos escritos 

de estágios extraídos do site do Instituto Livre de Estudo das Relações Internacionais de Paris 

– ILERI, uma instituição privada que oferece formação em RI em nível de graduação e pós-

graduação)82, sua escolha se deu pelas seguintes razões presentes no diário docente reflexivo: 

 

Ao conhecer situações autênticas de inserção profissional em língua francesa, 
os alunos podem tanto enriquecer o vocabulário especializado ligado às 
profissões quanto refletir sobre a sua própria realidade em termos de 
inserção e mercado de trabalho. (Evernote, nota 1) 

                                                   
82 Cf. Anexo B. 
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Este registro indica que, no caso do documento escrito selecionado (cf. Anexo E) para 

a F1 ou seja, depoimentos de estágio, a escolha teve como critérios mais específicos:  (i) o 

fato de ele trazer “situações autênticas de inserção profissional em língua francesa”, visto que 

se trata de depoimentos de internacionalistas tendo realizado estágios nas áreas de RI; (ii) o 

fato de apresentar um “vocabulário especializado ligado às diferentes profissões” que um 

internacionalista pode desenvolver; e (iii) o fato de ele possibilitar aos alunos-participantes 

“refletir sobre sua própria realidade em termos de inserção [profissional] e mercado de 

trabalho”. 

Considerando o perfil do grupo dos alunos-participantes, sublinho que os depoimentos 

de estágio do documento foram pertinentes para estabelecer uma articulação entre a vida 

acadêmica e a vida profissional do internacionalista, representando uma espécie de “ponte” 

de uma para a outra. Isso porque o estágio é uma modalidade de trabalho que é, ao mesmo 

tempo, atividade da esfera acadêmica e da esfera profissional. Sendo assim, os depoimentos 

aproximaram os alunos-participantes de uma realidade, ou melhor, de situações de 

comunicação que lhe são familiares e com as quais eles logo passarão a conviver com mais 

enfaticamente uma vez formados.  

Deste modo, considero que o documento em questão contribuiu para que as 

expectativas dos alunos-participantes a respeito do Minicurso FOS-RI, cujo objetivo geral era 

o de tratar dos contextos profissionais em RI, fosse atendido. Isso me leva a assinalar que a 

escolha por um determinado documento pode até mesmo influenciar no aspecto 

motivacional dos alunos-participantes, algo que não pode ser ignorado pelo professor de 

FOS. 

O emprego o documento audiovisual ao qual aludiu o registro do Evernote trazido no 

capítulo 2.5 pressupôs, ainda, uma outra ação de ensino: transcrever o seu conteúdo na 

íntegra. Para o professor de francês geral que está habituado a usar documentos orais e 

escritos contidos nos livros didáticos, esta ação, recorrente em programas FOS, implica em 

conferir outro tipo de tratamento aos documentos trazidos para a sala de aula.  

Por exemplo, a transcrição (ver Anexo D) deste documento informa uma série de 

elementos articulados com as competências em RI, as quais estão diretamente articuladas 
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com todo o trabalho de elaboração didática realizado principalmente na primeira parte da F1. 

Isso pode ser conferido no trecho a seguir: 

 

Professeur 1 
Le Bachelor en relations internationales est le successeur de l'ancienne 
licence en relations internationales. C'est donc une direction d'études 
pour tous les étudiants qui souhaitent éviter de se spécialiser au début et 
préfèrent plutôt une étude avec spectre large en faisant de l'histoire, de 
l'économie, du droit et de la science politique. [...] La formation leur 
apporte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un spectre très large. Vous 
avez donc la possibilité d'être suffisament spécialisé dans des matières 
diverses pour faire un choix plus tard vers une spécialisation et avoir une 
connaissance relativement large de différentes matières, ce qui peut 
convenir dans certains métiers comme le journalisme, comme la 
collaboration dans un ministère, au niveau d'un département politique où 
vous avez besoin de compétences diverses. 

 

 

Este trecho é um dos vários momentos do vídeo em que os professores apresentam a 

graduação em RI na Universidade de Genebra. Como pode ser constatado nos destaques 

feitos, há uma série de elementos que estão diretamente relacionados como a 

formação/métier do internacionalista. No caso da didatização feita deste documento oral na 

F1, é possível verificar que ele foi um document déclencheur (foi a atividade inaugural do 

minicurso) que permitiu uma entrada não apenas "temática" na área de especialidade dos 

alunos-participantes, como também uma "entrada lexical" (bachelor; département politique) 

mas também sócio-discursiva, na medida em que os alunos se deparam com um discurso que 

em alguma medida impõe o que tem que saber, como demonstra a utilização do verbo 

precisar (avoir besoin) em: “au niveau d'un département politique où vous avez besoin de 

compétences diverses”. E isso traz uma série de implicações para a sala de aula e para o 

trabalho do professor-pesquisador-elaborador de FOS, na medida em que esses termos 

devem ser necessariamente explicitados no momento da realização da atividade de 

compreensão oral/audiovisual.  

Outra diferença a ser ressaltada é que em uma aula de  Francês Geral (FG) muitas das 

vezes o documento é utilizado como déclencheur ou support de uma atividade oral ou escrita 

não condiciona necessariamente o percurso de aprendizagem a ser seguido pelo professor. 

Já no caso do FOS nesta pesquisa, os elementos linguístico-discursivos do gênero 
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témoignage presente no documento escrito da F1, por exemplo, indicaram aos alunos-

participantes que eles deveriam, necessariamente, se apropriar desse documento do ponto 

de vista gramatical, lexical, discursivo, com vistas ao que produziriam nas etapas seguintes do 

minicurso.  

As ações de coletar e selecionar materiais para o Minicurso FOS-RI representaram, 

portanto, uma ação de ensino em FOS na medida em que foram norteadas por critérios 

diretamente vinculados às especificidades do público-alvo da formação, as quais não 

pertencem ao contexto cotidiano de um professor de francês geral (FG): 

 
Quando as demandas de formação são precisas, cada caso é particular em 
termos de situações de comunicação, de conteúdos, de tipos de discurso e 
de referência cultural. Trabalhar mais perto destas realidades supõe para o 
elaborador um trabalho de descoberta do meio em questão de coleta de 
dados a fim de constituir um programa de formação em função das realidades 
culturais e linguísticas descobertas [...]. Um programa de FOS confronta o 
elaborador com domínios que, no mais das vezes, não lhe são familiares. 
(MANGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 46-47)83 

 

Não se trata, portanto, de afirmar que o professor de FG não passe por essas situações, 

mas o fato de um curso FOS ser concebido a partir de necessidades identificadas e objetivos 

a serem atendidos em curto prazo, demanda do professor-elaborador-pesquisador um 

tratamento mais fino, mais preciso, dos documentos que coleta, analisa e seleciona. 

 

3.1.3 Terceira etapa – Definir o programa e elaborar atividades 
 

A etapa posterior à coleta de dados é, na démarche FOS, a concepção do programa de 

ensino, o que envolve definir as situações de comunicação e os savoir-faire langagiers a serem 

mobilizados, didatizar os documentos selecionados e elaborar atividades articuladas com as 

necessidades previamente identificadas no público-alvo (MAGIANTE; PARPETTE, 2004, p. 78-

79). 

                                                   
83 Tradução nossa. Texto original: “Lorsque les demandes de formation sont précises, chaque cas est 
particulier en termes de situations de communication, de contenus, de types de discours et d’arrière-
plan culturel. Travailler au plus près de ces réalités suppose pour le concepteur un travail de découverte 
du milieu concerné et de recueil de données afin de constituer un programme de formation en fonction 
des réalités culturelles et linguistiques découvertes […]. Un programme de FOS confronte le concepteur 
à des domaines qui, le plus souvent, ne lui sont pas familiers”. 
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Todavia, antes de adentrar na questão da elaboração didática, entendo que uma 

primeira ação de ensino a ser inicialmente retomada aqui é a minha escolha por uma formação 

de curta-duração. Esta escolha é evocada em uma das notas de meu diário docente reflexivo: 

 

Houve também o objetivo de encerrar essa miniformação mostrando um todo 
coerente para os alunos, quer dizer, algo que tivesse claramente um começo, meio e 
fim. (Evernote, nota 3) 

 

Este registro revela meu objetivo de, primeiro, propor aos alunos-participantes uma 

“miniformação” e, segundo, fazer disso um “todo coerente”, com começo, meio e fim bem 

definidos. Esses objetivos, no meu entender, acenam para alguns aspectos não apenas 

didático-metodológicos, mas também conjunturais, os quais não podem ser ignorados pelo 

professor de FOS, e que, em geral, antecedem as ações de elaboração didática. Refiro-me 

principalmente ao fato de que a concepção do programa de ensino não pode se furtar a levar 

em consideração a realidade do que se pode denominar as condições da formação a ser 

proposta, ou seja, onde, quando e como a formação irá/poderá ocorrer. 

Pensando nas condições em que se deu o Minicurso FOS-RI, ressalto que a 

disponibilidade dos alunos não era maior do que 8 horas, em encontros semanais ou 

quinzenais de 60-90 minutos a serem realizados junto a alunos inscritos no M4 do CFI-IRI a 

partir de intervenções minhas em algumas aulas da professora-ministrante desse curso.   

Além disso, é preciso recuperar minha constatação inicial sobre a ausência de 

programas FOS para RI voltados para a inserção profissional, o que implicou em um trabalho 

maior da minha parte no que se refere a coletar e didatizar documentos. Assim, a questão da 

ausência de material pré-existente foi outro fator que influenciou na escolha do tipo de 

formação que eu propus. 

Neste sentido, compreendo que a escolha por uma formação como foi a do Minicurso 

FOS-RI, que se prestou a tratar, em curto espaço de tempo (8 horas), de necessidades 

pontuais, atendendo a um público específico, inserido em um determinado contexto, 

correspondeu a uma ação de ensino em FOS. 

Todas essas colocações levam-me a pontuar que o professor de FOS deve sempre ter 

em seu horizonte o tempo necessário para que ele proceda às etapas da démarche e o tempo 

disponível pelo público que passará pela formação. Portanto, as ações de ensino relacionadas 
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à elaboração de programa de FOS devem necessariamente considerar todos esses aspectos 

que mencionei, os quais antecedem a concepção do programa em si, o que vai ao encontro 

das considerações de Mangiante e Parpette (2004, p. 148). 

Entrando nas ações que envolveram a ação do minicurso, começo retomando a 

definição das já citadas três temáticas da formação Compétences académiques et 

professionnelles en RI; Présentation du profil RI; Entretien d’embauche. Os dados da pesquisa 

relacionados às ações de ensino para tratar estas temáticas foram expressos nos seguintes 

registros do diário docente reflexivo - Evernote: 

 

Quadro 8 - Temáticas do Minicurso FOS-RI e registros do diário docente reflexivo 

Compétences académiques et 
professionnelles en RI (F1) 

Présentation du profil RI (F2) Entretien d’embauche (F3) 

“[…] Notei que seria necessário 
partir, antes de mais nada, 
da formação do profissional de RI. 
Pois acredito que ao se ater ao que 
já é exigido dele desde dos 
primeiros anos de sua formação, 
os alunos podem visualizar com 
mais clareza sua atuação 
profissional e, por consequência, 
se preparar para a inserção.” (Nota 
1) 

O CV requer da parte do aluno a seleção 
de informações que sejam relevantes em 
seu percurso […]. Ocorre que essas 
informações são as mesmas que são 
expressas oralmente quando estamos 
em situação de entrevista de emprego, 
daí o seu interesse para mim. […] Escolhi 
trabalhar com o CV a partir do que era 
possível desenvolver enquanto EO 
[expressão oral] de modo diferente ao 
que os alunos costumam experienciar.” 
(Nota 2) 

“[…] Propor uma tarefa final 
de expressão oral focada em 
uma situação de 
comunicação ligada à 
inserção profissional em RI (o 
‘entretien d'embauche’).” 
(Nota 3) 

“[…] Decidi didatizar um vídeo que 
apresenta a graduação em 
Relações Internacionais na 
Universidade de Genebra em 
virtude de haver nele uma síntese 
das competências em RI exigidas 
já na formação.” (Nota 1) 

 

“[…]O ‘entretien 
d'embauche’ é a situação de 
comunicação por excelência 
quando se fala de inserção 
profissional, e os alunos com 
certeza tem essa expectativa 
de que ele seja abordado em 
uma formação profissional 
como foi a que eu propus.” 
(Nota 3) 

“Ao conhecer situações autênticas de inserção profissional em língua francesa, os 
alunos podem tanto enriquecer o vocabulário especializado ligado às profissões 
quanto refletir sobre a sua própria realidade em termos de inserção e mercado de 
trabalho." (Nota 1) 

 

 

Os trechos destacados evidenciam ações de ensino, que culminaram nos savoir-faire 

langagiers que foram trabalhados no Minicurso FOS-RI: 
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Quadro 9 - Savoir-faire langagiers do Minicurso FOS-RI 

Compétences académiques et 
professionnelles en RI (F1) 

Présentation du profil RI (F2) Entretien d’embauche (F3) 

• Comprendre les 
compétences en RI 

• Comparer deux contextes de 
formation en RI distincts 

• Expliquer la formation à l’IRI-
USP 

• Parler de ses compétences 
en RI 

• Témoigner d’un stage en RI 
ou d’autre expérience 
professionnelle 

• Trier et justifier les 
informations pertinentes en 
son parcours 

• Présenter son parcours 
universitaire et professionnel 

• Comprendre un CV à la 
française 

• Élaborer le scénario d’une 
simulation d’un entretien 
d’embauche 

• Passer un entretien 
d’embauche (en RI) 

• Parler de sa formation, de 
son parcours et de ses 
expériences universitaires et 
professionnelles 

• Argumenter pour se faire 
embaucher 

 

Contudo, ao professor-pesquisador-elaborador não é suficiente definir e listar temáticas 

savoir-faire langagiers. A démarche FOS requer uma reflexão sobre de que forma isso será 

abordado em sala de aula, que é, em última análise, a razão de ser de toda a démarche: 

 
A reflexão sobre a construção das atividades de sala de aula comporta dois 
elementos: o que ensinar, quais aprendizagens visar, mas também, e 
sobretudo, como desenvolver estas atividades. (MANGIANTE; PARPETTE, 
2004, p. 78) 84 

 

O quadro abaixo explicita meu olhar como professor-elaborador-pesquisador do 

minicurso, que buscou relacionar em cada ficha temática, atividade/enunciado e registro do 

diário docente reflexivo85:  

 

 

                                                   
84 Tradução nossa. Texto original: “L’analyse des données collectées constitue une étape à part entière 
dans le travail mené par le concepteur, compte tenu de la nouveauté de nombreux discours utilisés 
comme supports pédagogiques dans les formations en FOS. Mais l’implication directe des résultats de 
cette analyse dans l’élaboration des activités conduit à traiter ces deux étapes de façon conjointe. La 
réflexion sur la construction des activités de classe comporte deux éléments: quoi enseigner, quels 
apprentissages viser, mais aussi et surtout comment envisager ces activités”.  
85 Grifo nosso. Os registros correspondem a trechos extraídos das notas do Evernote referentes a cada 
ficha pedagógica do minicurso. Para a leitura destes destaques no contexto em que surgem, ver 
Capítulo 2, item 2.5, dedicado à Produção dos dados da pesquisa. 
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Quadro 10 - Registros do diário docente reflexivo virtual, temáticas e enunciados/atividades 
da F1 do Minicurso FOS-RI 

F1 
Registros - diário docente reflexivo - Evernote 
- Nota 1 

Temática(s) 
abordada(s) 

Atividades/enunciados 

1. “[…] Notei que seria necessário partir, 
antes de mais nada, da formação do 
profissional de RI. Pois acredito que ao se ater 
ao que já é exigido dele desde dos primeiros 
anos de sua formação, os alunos podem 
visualizar com mais clareza sua atuação 
profissional e, por consequência, se preparar 
para a inserção.” 
 
2. "[…] optei por utilizar um documento 
escrito. Neste sentido, o site do ILERI 
atendeu plenamente às minhas expectativas, 
isto é, introduzir o vocabulário dos 
débouchés a partir de experiências 
autênticas”. 
3. “Ao conhecer situações autênticas de 
inserção profissional em língua francesa, os 
alunos podem tanto enriquecer o vocabulário 
especializado ligado às profissões quanto 
refletir sobre a sua própria realidade em 
termos de inserção e mercado de trabalho.” 
  
4. “[…] Busquei evitar uma ‘monopolização 
da fala’ […] privilegiei questões abertas, que 
permitem que todos falem com menor receio 
de incorrer em erro.” 
 
5. “[…] Decidi didatizar um vídeo que 
apresenta a graduação em Relações 
Internacionais na Universidade de Genebra 
em virtude de haver nele uma síntese das 
competências em RI exigidas já 
na formação.” 
 
6. “[…] Um outro aspecto favorável ao vídeo 
está ligado à interculturalidade […] conhecer 
o francês a partir de uma realidade que não 
exatamente a da França contribui para os 
fazer pensar a realidade da língua de uma 
maneira mas rica […]. Segui um caminho que 
privilegia a cultura francófona em sua 
diversidade, incluindo-se aí os diferentes 
sotaques, um caminho condizente com o 
perfil ‘internacional por excelência’ do 
internacionalista.” 
 
6. “[…] Mesmo que a minha pesquisa esteja 
mais interessada na EO, isso não impede que 
eu traga em documentos escritos; ao 
contrário, o uso do texto escrito, assim 

I.Compétences 
en RI 
 
 

1. Vous visionnerez une vidéo* (4’05’’) qui 
présente la formation de Bachelor** en 
Relations Internationales à l’Université de 
Genève. En même temps, vous noterez ci-
après les aspects et compétences y 
mentionnés qui, à votre avis, constituent de 
nos jours le profil d’un étudiant en relations 
internationales. 
2. Après avoir soulevé quelques aspects et 
compétences liés au profil RI, vous en 
discuterez en grand groupe. Aussi, vous 
évoquerez les points suivants : a. en quelle 
mesure ces compétences sont pertinentes 
pour votre formation ; b. en quelle mesure 
ces compétences correspondent-elles au 
profil d’un étudiant en relations 
internationales au Brésil et, plus 
particulièrement, à l’IRI-USP ; c. quels 
domaines sont plus focalisés à l’IRI-USP. 

II. Débouchés en 
RI 

3. Vous trouverez ci-dessous des 
témoignages donnés par des étudiants à 
l’Institut Libre d’Étude de Relations 
Internationales de Paris (ILERI)***. Lisez-les 
attentivement et, ensuite, associez chaque 
(i) témoignage à (ii) son auteur aussi bien 
qu’à (iii) son secteur. 
4. Avez-vous déjà travaillé dans ces 
secteurs ? Comment votre expérience 
s’est-elle passée ? Citez d’autres secteurs 
en rapport au profil RI. 
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acredito, deixa a ficha mais rica em termos de 
desenvolvimento de competências. Até 
porque a compreensão escrita, ao oferecer 
subsídios gramaticais e lexicais sobre o 
mercado de trabalho em RI está, aqui, a 
serviço da tarefa final[…].” 

 

Os trechos destacados revelam as ações de ensino que eu procurei desenvolver nas 

atividades da F1 para: 

• Ativar conhecimento prévio sobre a formação e as áreas de atuação em RI; 

• Oferecer subsídios aos alunos-participantes por meio de documentos variados 

(oral e escrito); 

• Compreender documentos autênticos visando a identificação de 

competências em RI; 

• Mobilizar vocabulário especializado por meio da compreensão de 

depoimentos de profissionais recém-inseridos nas áreas de atuação em RI; 

• Favorecer a reflexão sobre a realidade do internacionalista (formação 

acadêmica e mercado de trabalho); 

• Dar abertura para expressão oral individual e em interação professor-aluno e 

aluno-aluno; 

• Ampliar a visão do perfil do internacionalista situando-o em outros 

países/realidades; 

 

A seguir, os dados da F2: 

 

Quadro 11 - Registros do diário docente reflexivo virtual, temáticas e enunciados/atividades 
da F2 do Minicurso FOS-RI 

F2 
Registros - diário docente reflexivo - 
Evernote - Nota 2 

Temática(s) 
abordada(s) 

Atividades/enunciados 

1. “O CV requer da parte do aluno a seleção 
de informações que sejam relevantes em 
seu percurso […]. Ocorre que essas 
informações são as mesmas que são 
expressas oralmente quando estamos em 
situação de entrevista de emprego, daí o 
seu interesse para mim. […] Escolhi 
trabalhar com o CV a partir do que era 
possível desenvolver enquanto EO 

I. Présentation du 
profil RI - 
Compréhension 
d’ un CV 
 
 

1. Pour avoir un CV réussi, il est 
indispensable d'attirer l'attention du 
recruteur en y présentant les informations et 
expériences les plus pertinentes concernant 
votre parcours universitaire et/ou 
professionnel. En prenant compte de cet 
aspect, vous sélectionnerez les informations 
qui caractérisent au mieux votre parcours 
jusqu'à présent et, ensuite, vous les 
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[expressão oral] de modo diferente ao que 
os alunos costumam experienciar.” 
 
2. “[…] Procurei focar mais na EO em nível 
mais individual. Por outro lado, sabia que 
essa tarefa nem sempre é fácil visto que 
normalmente os alunos ficam tímidos […]. 
Assim, a estratégia que adotei foi elaborar 
atividades para o oral sem recorrer a 
suportes mais complexos, como aqueles 
que usei na primeira ficha”. 
 
3. “Como o foco está sempre voltado ao 
contexto profissional, optei por iniciar uma 
inserção mais autêntica nesse contexto a 
partir das etapas clássicas para se ingressar 
no mundo do trabalho: o CV […].” 
 
4. “Assim, nasceu a ideia da “linha do 
tempo” na qual os alunos devem 
selecionar informações passíveis de serem 
incorporadas em seus CV para, em seguida, 
apresentá-las oralmente.” 
 
5. “[…] Com o minicurso os alunos podem 
(re)ver esses conteúdos [tempos do 
passado e nominalização] em contexto 
completamente diverso daquele que eles 
viram/virão no M4.” 
 
6. “[…] Para tentar solucionar a questão de 
prever um momento para correções, criei 
uma ‘Grille de remarques linguistiques’.” 

ordonnerez dans la ligne du temps ci-
dessous. 
2. Après avoir construit votre ligne du 
temps, vous la présenterez oralement. Pour 
cela, vous vous servirez des temps du passé. 

II. Présentation du 
profil RI – 
Rédaction d’un 
CV en RI 

3. À partir de ce qui a été présenté lors de 
l'activité précédente, faites une liste des 
actions évoquées par votre ligne du temps 
et par celles des collègues. Exemple : entrer 
à l’université. 
4. Maintenant, transformez ces actions en 
nom. 

5. Vous lirez 2 CV, l'un en français et l'autre 
en portugais. Ensuite, vous discuterez des 
similarités ainsi que des différences entre 
eux.  

6. Maintenant, c’est à vous ! Faites votre 
propre CV à la française dans le but d’être 
admis dans le cadre d’un processus de 
recrutement lié à votre profil ! 

 

Os trechos destacados revelam as ações de ensino que eu desenvolvi na F2: 

 

• Ativar conhecimento prévio sobre a formação e as áreas de atuação em RI; 

• Favorecer a reflexão sobre a realidade do internacionalista (formação 

acadêmica e mercado de trabalho); 

• Dar abertura para expressão oral individual e em interação professor-aluno e 

aluno-aluno; 

 
Além dessas ações alinhadas à F1, a F2 reflete outras ações que desenvolvi a fim de: 

 



 165 

• (Re)trabalhar conteúdos linguístico-discursivos (argumentação, nominalização, 

tempos do passado) articulados com o contexto maior de formação em que o 

minicurso se inseriu (programa do CFI-IRI); 

• Oferecer feedback sobre os erros linguísticos (Grille de remarques 

linguistiques). 

 

 A seguir, os dados da F3: 

 

Quadro 12 - Registros do diário docente reflexivo virtual, temáticas e enunciados/atividades 
da F3 do Minicurso FOS-RI 

F3 
Registros – diário docente reflexivo – 
Evernote – Nota 3 

Temática(s) 
abordada(s) 

Atividades/Enunciados 

1. “[…] Propor uma tarefa final de expressão 
oral focada em uma situação de comunicação 
ligada à inserção profissional em RI (o 
‘entretien d'embauche’).” 
 
2. “Houve também o objetivo de encerrar 
essa miniformação mostrando um todo 
coerente para os alunos, quer dizer, algo que 
tivesse claramente um começo, meio e fim.” 
 
3. “[…] O ‘entretien d'embauche’ é a situação 
de comunicação por excelência quando se 
fala de inserção profissional, e os alunos com 
certeza tem essa expectativa de que ele seja 
abordado em uma formação profissional 
como foi a que eu propus.”  
 
4. “Ter criado esse momento final dando 
tanto espaço para a expressão oral deles 
valeu muito a pena. Eu nunca tinha feito algo 
assim em classe e, pelo que vi, eles também 
não.” 

Entretien 
d’embauche 
 

En considérant les débouches en RI, vous 
construirez, en binômes, le scénario d’une 
situation type d’entretien d’embauche. Pour 
cela, vous y aborderez : a. le profil du candidat(e) 
(formation, parcours, expériences) ; b. le secteur 
; c. le profil du recruteur(teuse) (PDG, 
directeur(trice), etc.) ; d. les caractéristiques du 
poste ; e. les questions posées pendant 
l’entretien ; f. les arguments du candidat pour se 
faire embaucher. 
Préparez-vous à l’aide des encadrés ci-dessous 
et, ensuite, jouez la scène ! 
 

 

Os trechos destacados revelam as ações de ensino que desenvolvi na F3: 

• Ativar conhecimento prévio sobre a formação e as áreas de atuação em RI; 

• Dar abertura para expressão oral em interação aluno-aluno; 

• (Re)trabalhar conteúdos linguístico-discursivos (argumentação, nominalização, 

tempos do passado)  
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Além dessas, a F3 apresentou outras ações que adotei para: 

 

• Simular uma situação de comunicação oral autêntica e em contexto profissional 

em RI 

• Encerrar a miniformação com uma tarefa final condizente com as expectativas 

geradas pela temática geral do minicurso (inserção em RI) 

 

Isso posto, entendo que todas essas ações estão relacionadas como a categoria de 

ações de ensino em FOS na medida em que traduzem tanto a perspectiva de ensino que 

privilegiei quantos as escolhas que fiz para conceber um programa de ensino que favorecesse 

a aprendizagem dos alunos-participantes e que, ao mesmo tempo, estivesse baseado em suas 

necessidades específicas. 

Estas ações podem ser condensadas nos seguintes tópicos: 

 
a) privilegiar elementos linguístico-discursivos ; 

b) privilegiar o agir do aluno em contexto específico. 

 
 

Sobre o tópico a, “privilegiar elementos linguístico-discursivos”, há que se ressaltar, de 

início, que ele dialoga diretamente com a etapa de coleta de documentos. Isso porque um 

dos objetivos principais da démarche FOS é favorecer que os alunos sejam inseridos nas 

situações de comunicação com as quais eles são ou serão confrontados em língua-cultura 

alvo. Neste sentido, os documentos autênticos trazidos exercem um papel relevante na 

aprendizagem, pois eles apresentam aos alunos-participantes elementos, sobretudo de 

ordem lexical e discursiva que são efetivamente usados nas situações de comunicação visadas 

pela formação.  

Além disso, os documentos autênticos também foram trabalhados de forma a facilitar a 

própria expressão dos alunos-participantes, na medida em que eles puderam se apoiar nos 

exemplos contidos nestes documentos no momento em que realizavam as atividades.  

Diante da importância destes elementos de natureza linguístico-discursiva, elaborei 

atividades de FOS que visaram de alguma forma explicitá-los, favorecendo sua compreensão 

e apropriação por parte dos alunos-participantes. 
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Observando a F1 do minicurso, verifica-se que foram didatizados dois documentos, 

conforme demonstram os enunciados das atividades 1 e 3 da ficha (ver quadro acima). 

Considerando que as atividades de modo geral privilegiaram elementos linguístico-

discursivos, tomo como exemplo a atividade 3, cuja elaboração didática pode ser vislumbrada 

da seguinte maneira: 
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Quadro 13 – Relações entre ação de ensino idealizada ou sugerida, ação de ensino refletida 
e ação de ensino prática no Minicurso FOS-RI (exemplo da atividade 3 da F1) 

 
1. Ação de ensino idealizada ou sugerida 

 
"[…] optei por utilizar um documento escrito. Neste sentido, o site do ILERI atendeu plenamente às minhas 

expectativas, isto é, introduzir o vocabulário dos débouchés a partir de experiências autênticas”.  
(Evernote, nota 1) 

 
 
 
 

2. Ação de ensino refletida 
 

“Ao conhecer situações autênticas de inserção profissional em língua francesa, os alunos podem tanto 
enriquecer o vocabulário especializado ligado às profissões quanto refletir sobre a sua própria realidade em 

termos de inserção e mercado de trabalho.” (Evernote, nota 1) 
 

 
 

3. Ação de ensino prática (Didatização) 

 
 

  

Documento(recorte)  Enunciados 

 

 3. Vous trouverez ci-dessous des témoignages 
donnés par des étudiants à l’Institut Libre d’Étude 
de Relations Internationales de Paris (ILERI)***. 
Lisez-les attentivement et, ensuite, associez chaque 
(i) témoignage à (ii) son auteur aussi bien qu’à (iii) 
son secteur. 
4. Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? 
Comment votre expérience s’est-elle passée ? Citez 
d’autres secteurs en rapport au profil RI. 

 

  

Ficha pedagógica – aluno (recorte) 

 

 
 

Fonte : Elaboração nossa 
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Concebi o quadro esquemático exposto acima para ilustrar as ações que envolveram a 

elaboração didática do Minicurso FOS-RI a partir do exemplo da terceira atividade da primeira 

ficha.  

Ao analisar as relações existentes entre as notas do diário docente reflexivo, o 

documento selecionado e o modo pelo qual a atividade foi proposta, depreendi que a 

elaboração didática configurou-se, basicamente, em três momentos: o momento da ação de 

ensino idealizada, em que a atividade é idealizada pelo professor ou sugerida por algum fator 

externo (por exemplo, o contato com um documento autêntico.); o momento da ação de 

ensino refletida, em que o professor reflete a respeito da pertinência desta ideia inicial, o que 

o leva a descartá-la ou considerá-la; e, enfim, o momento da ação de ensino prática, em que 

a ideia inicial se transforma de fato, por meio da didatização, para a atividade proposta aos 

alunos-participantes. 

As relações existentes entre ação de ensino idealizada à ação de ensino refletida à 

ação de ensino prática se fazem presentes no métier de todo professor. No entanto, em se 

tratando de uma elaboração didática que teve lugar em um contexto FOS, e para retomar o 

tópico que me orienta neste momento (os elementos linguístico-discursivos), buscarei aqui 

acentuar o fato de que na elaboração da atividade em questão o trabalho do professor-

pesquisador-elaborador privilegiou elementos linguístico-discursivos relacionados às 

especificidades do público-alvo, às necessidades e objetivos identificados para ocorrerem 

dentro do contexto específico do minicurso. 

Observando o esquema, constata-se que o processo de elaboração da atividade teve 

como ponto de partida o contato/seleção do documento autêntico. A ação idealizada passou 

pela ação de registrá-la no diário docente reflexivo: "introduzir o vocabulário dos débouchés 

[postos de trabalho, em português] a partir de experiências autênticas", o que apontou para 

a intenção de mobilizar elementos lexicais (os campos de atuação) a partir de um documento 

que apresentasse esses elementos em situações reais de uso da língua. 

Esse movimento passou a ser objeto de reflexão sobre a pertinência que teria o 

documento para os objetivos visados: “Ao conhecer situações autênticas de inserção 

profissional em língua francesa, os alunos podem tanto enriquecer o vocabulário 

especializado ligado às profissões quanto refletir sobre a sua própria realidade em termos de 
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inserção e mercado de trabalho”. Tal reflexão adicionou à ação inicial a dimensão do contexto 

específico em que se dá o uso da língua: o contexto da inserção profissional do profissional 

de RI, o que está diretamente relacionado com as necessidades do público-alvo do programa. 

Uma vez justificada a pertinência do documento, a elaboração didática envolveu a 

construção de enunciados reveladores do modo pelo qual o documento foi tratado no 

contexto da ficha didática: 

 
 3. Vous trouverez ci-dessous des témoignages donnés par des étudiants à 
l’Institut Libre d’Étude de Relations Internationales de Paris (ILERI)***. Lisez-
les attentivement et, ensuite, associez chaque (i) témoignage à (ii) son auteur 
aussi bien qu’à (iii) son secteur. 
 

4. Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? Comment votre expérience 
s’est-elle passée ? Citez d’autres secteurs en rapport au profil RI. 

 

No enunciado 3, constata-se, pelo uso da palavra témoignage, que o gênero discursivo 

característico do documento é anunciado, o que já contribui para situar os alunos-

participantes, preparando-os para o tipo de discurso que eles vão encontrar, ou seja, um 

relato de experiências. Além disso, há também a questão do tipo da modalidade de atividade 

proposta, ou seja, a realização de uma tarefa que demandou dos alunos-participantes a 

associação de três elementos constitutivos dos depoimentos: o témoignage (o depoimento 

em si), o auteur (o autor do relato, que é identificado não apenas pelo nome, mas também 

pela empresa em que adquiriu a experiência relatada) e secteur (seu setor de atuação).  

Dada a solicitação da atividade para associar estes três elementos textuais desses três 

elemntos textuais proposta, foi possível notar, observando o recorte apresentado no quadro 

esquemático, que as ações de ensino práticas executadas estiveram relacionadas com o 

enunciado: desmembrar espacialmente (cf. ficha pedagógica completa, p. 112) os três 

elementos a serem associados, os quais aparecem em conjunto no documento original, e 

intervir no corpo do texto do depoimento, suprimindo e adaptando as passagens que 

mostravam literal ou indiretamente os elementos de associação da atividade (témoignage, 

auteur e secteur). Esta intervenção do professor-pesquisador-elaborador foi explicitada aos 

alunos-participantes pela inserção, no corpo do texto do depoimento, pelo uso dos das 

reticências dentro de colchetes, como é feito quando se quer indicar que a continuidade da 

sentença ou cortada.  



 171 

Além disso, do ponto de vista linguístico-discursivo, os depoimentos trouxeram para a 

sala de aula termos e expressões que são relevantes para os savoir-faire langagiers visados 

pelo minicurso. No exemplo de depoimento que consta no quadro esquemático (p. 166 ), lê-

se: 

 

« Depuis fin 2013, je suis en alternance au sein de la branche Marketing & 
Services du groupe […]. J’y suis chargé d’étude en analyse des risques dans 
le cadre de […]. J’y établis un suivi des recommandations […] et réalise des 
cartographies des risques pour les différentes filiales du groupe dans le 
monde. J’effectue régulièrement des déplacements à l’étranger. » 

 

Os destaques efetuados correspondem a uma série de elementos linguístico-discursivos 

que estão relacionadas com as especificidades do contexto profissional em RI e refletem os 

usos da língua e informações bastante precisas que circulam neste contexto. São elementos 

que dizem respeito, por exemplo, a tarefas (établir un suivi; réaliser des cartophraphies des 

risques), a responsabilidades (être chargé de), a setores (branche Marketing & Services), a 

empresas (groupe; filiales). Portanto, a compreensão desse documento pressupôs que os 

alunos-participantes se apropriassem desses elementos. Do ponto de vista metodológico, 

isso implica que o professor de FOS desenvolva obrigatoriamente ações de ensino a fim de 

explicitá-los, ou seja, que reflita e didatize o documento para este fim. 

No caso do enunciado 4, houve uma solicitação para que os alunos-participantes se 

manifestassem a respeito dos depoimentos lidos, como demonstra a questão: Avez-vous déjà 

travaillé dans ces secteurs ? O uso do demonstrativo ces estabelece uma relação direta entre a 

experiência dos alunos-participantes e os setores de atuação profissional existentes no 

documento escrito que haviam acabado de ler. Além disso, a questão final do enunciado 

solicitou aos alunos-participantes a menção a outros setores de atividade. Ao fazê-lo, eles 

mobilizaram e compartilharam conhecimentos prévios, o que contribuiu para alargar seu 

repertório sobre os débouchés en RI. 

Em minha visão, estas atividades exemplificaram o foco dado no minicurso aos 

elementos linguístico-discursivos vinculados ao contexto profissional em RI.  

Além de tudo que já foi mencionado, o gênero témoignage permitiu aproximar os 

alunos-participantes, por exemplo, das tarefas realizadas pelo profissional de RI em um 

contexto de atuação profissional autêntico, ao mesmo tempo em que o enunciado da 
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atividade permite ao professor-pesquisador-elaborador conferir uma entrada lexical ao tema 

da inserção profissional ao fazer dos setores de atuação um elemento a ser associado em suas 

produções. Com efeito, no momento da correção foi possível privilegiar uma entrada no léxico 

especializado das RI dando ênfase para este terceiro elemento da associação (secteurs en RI).  

Considerando o perfil do grupo dos alunos-participantes, sublinho que a escolha em 

didatizar os referidos depoimentos de estágio permitiu estabelecer uma articulação entre a 

vida acadêmica e a vida profissional do internacionalista, representando uma espécie de 

“ponte” de uma para a outra. Isso porque o estágio é uma modalidade de trabalho que é, ao 

mesmo tempo, atividade da esfera acadêmica e profissional. Visto que os próprios alunos-

participantes estavam prestes a se formar e que quase todos estavam fazendo estágios no 

momento do minicurso, os depoimentos os aproximaram de uma realidade com a qual eles 

já convivem ou logo passarão a conviver. Neste sentido, entendo que a didatização do 

documento em questão contribuiu para que as expectativas dos alunos-participantes a 

respeito do Minicurso FOS-RI fossem atendidas. 

Um aspecto a ser salientado está relacionado com o fato de que a utilização do 

documento autêntico não se encerrou em uma atividade de compreensão escrita (atividade 

3). Por meio do demonstrativo ces, o enunciado da atividade 4 demandou que os alunos-

participantes se exprimissem oralmente considerando ou dialogando com o documento de 

apoio da atividade anterior (os depoimentos escritos de estágio trabalhados na atividade 3), 

estabelecendo relações entre as situações de inserção profissional evocadas no referido 

documento e sua própria experiência. Com uma articulação entre as atividades nestes 

moldes, compreendo que foi proposto um percurso de aprendizagem articulando as 

atividades de cada ficha. Tal percurso permitiu abordar o documento para além das 

competências leitoras por ele sugeridas, na medida em que os alunos-participantes, uma vez 

tendo entrado em contato com o documento escrito na atividade 3, puderam nele se apoiar 

para na atividade seguinte, a atividade 4 (4. Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? 

Comment votre expérience s’est-elle passée ? Citez d’autres secteurs en rapport au profil RI), 

verbalizar o mesmo tipo de situação evocada no documento – a forma como isso se deu será 

objeto de análise na próxima seção.  

 Ao tratar um documento escrito em sala de aula não necessariamente o professor 

trabalha com outras habilidades além da compreensão escrita. No caso deste minicurso, 
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porém, isso foi necessário porque o objetivo da ficha era o de chegar à exposição oral de 

experiências profissionais. Neste sentido, é possível dizer que o documento escrito foi posto 

a serviço da tâche finale da primeira ficha, ou seja, uma atividade de expressão oral, mas 

também articulada com uma atividade de expressão escrita (4. Avez-vous déjà travaillé dans 

ces secteurs ? Comment votre expérience s’est-elle passée ? Citez d’autres secteurs en 

rapport au profil RI). O documento trabalhado na atividade 3 teve como função principal munir 

os alunos-participantes de subsídios para a tâche finale da ficha em questão. Este aspecto em 

particular, traduz, em minha visão, uma ação de ensino em FOS, pois se tratou de dar um 

tratamento ao documento escrito selecionado que o inseriu numa proposta de percurso de 

aprendizagem ancorada nas necessidades específicas do público-alvo. É importante ressaltar 

que todas estas etapas de didatização e trabalho com diferentes competências em um curso 

FOS demandam do professor um trabalho didático-metodológico minucioso na medida em 

que o conjunto de atividades é específico para o curso em questão, uma vez que não há 

material didático disponível no mercado que atenda aos objetivos do minicurso. 

Passando agora a tratar do tópico b, “privilegiar o agir do aluno em contexto 

específico”. Associando este tópico a uma ação de ensino de ensino em FOS, considero que 

ele está relacionado com a abordagem acional do ensino da língua e pode ser ilustrado a 

partir três aspectos que estiveram presentes no Minicurso FOS-RI: 

 
• modalidades de atividades favorecedoras da expressão oral 

• a alternância de interações orais e apagamento do professor 

 

Sobre a “alternância de tipos de perguntas”, trata-se de algo que foi fruto de minhas 

reflexões ao longo de toda a concepção do programa. Como exemplo, cito um registro do 

diário docente reflexivo a esse respeito:  

 
[…] Busquei evitar uma ‘monopolização da fala’ […] privilegiei questões abertas, que 
permitem que todos falem com menor receio de incorrer em erro. (Evernote, nota 1) 

 

Este registro se deu no contexto da F1 do minicurso, faz menção ao fato de quem a F1, 

que teve caráter diagnóstico, isto é, tinha entre outros objetivos diagnosticar o nível de 

compreensão e de expressão dos alunos-participantes, a F1 teve como uma característica o 

uso de questões abertas. 
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2. Après avoir soulevé quelques aspects et compétences liés au profil RI, vous 
en discuterez en grand groupe. Aussi, vous évoquerez les points suivants : a. 
en quelle mesure ces compétences sont pertinentes pour votre formation ; b. 
en quelle mesure ces compétences correspondent-elles au profil d’un 
étudiant en relations internationales au Brésil et, plus particulièrement, à l’IRI-
USP ; c. quels domaines sont plus focalisés à l’IRI-USP ? 

 

Neste enunciado, privilegiei questões de natureza aberta corroborando com a intenção 

registrada no trecho do diário docente reflexivo citado anteriormente. A natureza da questão 

aberta neste enunciado se deu pela utilização dos verbos discutir (discuterez) e evocar (vous 

évoquerez) e pela reiteração (duas ocorrências) da expressão en quelle mesure. Estas palavras 

indicam que as respostas esperadas não estavam pautadas na noção de certo e errado, de 

modo que toda participação foi considerada como válida. Os alunos-participantes 

mobilizaram os conhecimentos já adquiridos ao longo do minicurso e aqueles que definiram 

como específicos da área e que foram incorporados nas respostas.  

Se considerarmos que a abordagem acional prevê a participação ativa dos alunos nas 

quais eles mobilizam ações de linguagem em situações autênticas, no caso do Minicurso FOS, 

em contextos profissionais, a modalidade proposta associada à expressão oral estão 

consoantes com a abordagem privilegiada (BEACCO, 2007). Esta participação ativa decorreu 

da implicação dos alunos-participantes nas atividades, do amplo espaço dado à expressão 

oral e pela visão não punitiva do erro, na medida em que as intervenções do professor-

pesquisador-elaborador foram pontuais e não condenatórias.  

E todas essas considerações ligadas às modalidades de atividades propostas no 

minicurso, no meu entender, têm como pano de fundo as ações de ensino adotadas que 

visaram o agir de linguagem e o agir social dos alunos-participantes em primeiro plano. 

(DOEHLER, 2005). 

Com relação ao tópico b, “alternância de interações orais e apagamento do professor”, 

trata-se de outra ação de ensino em FOS alinhada com a perspectiva acional do ensino de 

língua.  

Esse aspecto pode ser indentificado no registro a seguir: 

 
[...] Procurei focar mais na EO em nível mais individual. Por outro lado, sabia 
que essa tarefa nem sempre é fácil visto que normalmente os alunos ficam 
tímidos […]. Assim, a estratégia que adotei foi elaborar atividades para o oral 
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sem recorrer a suportes mais complexos, como aqueles que usei na primeira 
ficha”. (Evernote, nota 2)  

 

O trecho “procurei focar mais na EO em nível mais individual”, que tem como referência 

a F2, indica que as interações orais entre os alunos-participantes foram variadas. Em 

convergência com essa constatação, a observação aos enunciados das atividades do 

Minicurso FOS-RI como um todo confirma que houve alternância nas interações propostas. 

Para ser mais preciso, em termos de interação/expressão oral, na F1 a interação predominante 

foi em grande grupo (discussões sobre a formação e os campos de atuação), na F2 o foco foi 

a interação monologal (apresentação individual do percurso acadêmico-profissional, embora 

estava atividade tenha sido sucedida de interações do tipo questão-resposta, quando os 

participantes fazem perguntas sobre o percurso do colega) e na F3 a interação proposta 

resumiu-se a uma tarefa, a tâche finale do minicurso, que ocorreu em binômes, ou seja, em 

duplas (entretien d’embauche). 

Como pode ser verificado nos enunciados analisados até agora, a F1 teve como 

característica a proposição de atividades de expressão oral realizadas em grande grupo. 

Nesse contexto, tomando como exemplo a interação gravada na atividade 1 da F1, momento 

em que o professor-pesquisador-elaborador solicita aos alunos-participantes para que 

expressem suas opiniões sobre a formação de RI no contexto brasileiro e no IRI-USP, tem-se 

o seguinte (grifo nosso nos turnos do professor-pesquisador- elaborador/ PP): 

 
AW: C’est une question très difficile pourquoi généralement l’étudiant de 
relations internationales au Brésil est un profil très généraliste et… si cet 
étudiant étudie à l’université privée cette université focus 
(1)PP: focalise  
AW: focalise le commerce et le travail à l’entreprise et s’il étudie en université 
publique comme UnB et l’USP avec recherches il (peux) ((avoir)) profil 
académique et les autres 
(2)PP: tu penses AW tu penses que ce profil cette compétence est plus 
développée dans le contexte des universités publiques ? ((AW concorda))… 
et si on pense à quelques institutions privées c’est plus focalisé déjà au début 
sur un domaine par exemple le commerce ? 
AF: gestion 
(3)PP: gestion… quelles… tu saurais dire un exemple d’une institution privée 
qui suit ce modèle ? 
AW: oui l’université Anhembi-Morumbi et Belas-Artes 
AF: ESPM 
AI: FACAMP 
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Nesta interação em grande grupo, que tratou da mise en commum do item b da 

atividade 2 da F1 (en quelle mesure ces compétences correspondent-elles au profil d’un 

étudiant en relations internationales au Brésil et, plus particulièrement, à l’IRI-USP ?), é possível 

notar que a presença do professor-pesquisador-elaborador na atividade foi patente. Esta 

presença compreendeu intervenções diretas nos turnos dos alunos-participantes seja para 

fazer pontuais correções ao notar uma dificuldade que bloqueou a expressão (exemplo 1), 

seja para solicitar ou incitar à participação (exemplo 2) seja para retomar e valorizar o que 

acabaram de dizer (exemplo 3).  

Já com relação à F2, tem-se o seguinte exemplo: 

 

AJ: en février 2014 je suis entré à l'USP pour faire le bachelor en relations 
internationales et… en avril […] 
PP: puisque AJ a déjà présenté sa ligne du temps posez-lui des questions 
AF: euh… quel est le domaine que tu veux developper à SciencesPo… 
euh…((incompreensível)) ou tu voudrais passer un peu dans les quatre 
domaines ? 
AJ: oui je pense qu'à SciencesPo j'aurai l'opportunité de développer... je ne 
sais pas... une forme une façon d'analiser les questions globales mondiales 
avec les quatre domaines […] 
PP: d’autres questions ? AI ? 

 

O trecho acima recupera a segunda atividade da F2 (Après avoir construit votre ligne du 

temps, vous la présenterez oralement. Pour cela, vous vous servirez des temps du passé). 

Trata-se do momento em que, finda a apresentação de um dos participantes, os colegas 

passam a fazer perguntas (o turno inicial de AJ foi trazido apenas para indicar o início da sua 

apresentação).  

Contsta-se que a presença do professor-pesquisador-elaborador foi significativamente 

menor se comparada à F1. Sendo agora de outra ordem, seu  papel na F2 ficou limitando a 

gerir as trocas de turno, mais precisamente incitando os participantes a tomar a palavra para 

fazer alguma questão ao colega que acabou de se apresentar, de modo que não houve uma 

intervenção direta na fala dos alunos. 

Quanto a F3, a simulação de um entretien d’embauche, a interação se deu nas duplas 

que foram compostas para a simulação. Neste momento, o papel do professor-pesquisador-

elaborador foi o de apenas acompanhar as atividades e o de registrar as simulações.  Para a 

realização desta tarefa houve uma preparação dirigida que contou com as seguintes ações : 
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• formação de duas duplas e um trio; 

• distribuição da ficha pedagógica; 

• orientação para a definição do roteiro do entretien em todos os seus elementos 

constitutivos por etapas, ou seja, primeiro o cargo, depois as características do 

cadidato, depois as do recrutador(a), depois as questões a serem feitas, depois 

os argumentos, e assim por diante; 

• dar um tempo de preparação para praticarem livremente; 

• convidá-los para fazerem as simulações; 

• gravas as simulações. 

 

Diante dessas explanações, considero que a série de solicitações de ações linguagem 

que as modalidades de atividades empregadas suscitaram para as participações dos alunos 

do Minicurso FOS-RI, demonstra uma intenção do professor-pesquisador-elaborador em 

mobilizar conhecimentos prévios e em aquisição, competências e saberes específicos que 

tiveram lugar em um contexto único. Esta ação se inscreve na perspectiva acional porque 

amplia o leque linguístico, discursivo e cultural dos participantes e dá subsídio para que eles 

compreendam esta tarefa final de modo mais complexo e, ao mesmo tempo, podendo se 

expressar em determinado contexto específico, e, desse modo, agindo em língua-cultura 

estrangeira. Visto em retrospectiva, considero que este agir dos alunos-participantes 

acompanhou, em paralelo, um progressivo apagamento do professor-pesquisador-

elaborador de uma ficha para outra do minicurso, conforme aludido anteriormente. 

Assim, e para concluir esta seção, compreendo que as ações de ensino delineadas 

refletem a dimensão autoral do professor FOS. Notadamente as etapas de coleta e seleção 

de documentos e de elaboração do programa do Minicurso FOS-RI envolveram uma série de 

decisões, escolhas, ações, enfim, que não podem ser consideradas intuitivas. Na verdade, 

estas ações corresponderam a ações de ensino em FOS refletidas que demandaram muito 

trabalho, ao serem postas em evidência, explicitaram na démarche didático-metodológica 

adotada a marca da singularidade, conferindo ao professor-pesquisador-elaborador o 

estatuto de professor-autor.  

Esta autoria se deu em meio à complexidade das ações tomadas no curso da elaboração 

de um programa de ensino voltado para objetivo específico como foi o do minicurso. O 
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emprego de um instrumento como o do diário docente reflexivo foi, nesse sentido, de suma 

relevância para a pesquisa haja vista que ele conferiu às ações de ensino realizadas um espaço 

no qual elas puderam ser planejadas, refletidas, revisitadas, analisadas e interpretadas 

(BORTONI-RICARDO, 2008). 

 

3.2 Relações entre ações de ensino e aprendizagem no Minicurso FOS-RI 
 

O questionamento norteador das considerações tecidas nesta sessão é: Quais as 

relações entre as ações de ensino e as ações de aprendizagem em um programa FOS-RI com 

foco na comunicação oral em contexto profissional?  

Assim, num primeiro momento, dado que o Minicurso FOS-RI centrou-se na 

comunicação oral em contexto de preparação para a inserção profissional em RI, para 

responder esta segunda pergunta de pesquisa, analisarei, alguns trechos referentes às 

produções decorrentes da tâche finale da F1, da atividade de expressão oral da F2 da tâche 

finale da F3/do minicurso, pois elas foram atividades representativas da expressão oral dos 

alunos-participantes, mobilizando discursos, saberes e competências afeitos ao contexto 

profissional privilegiado no minicurso. Para esta análise, recorrerei a quadros que apresentam 

os enunciados das atividades, considerados como ações de ensino e as produções dos alunos, 

consideradas como ações de aprendizagens, além dos savoirs-faire langagiers (savoir-

faire/savoir-agir) que mais diretamente estão relacionados aos objetivos visados em cada 

atividade. 

Num segundo momento, discutirei a avaliação feita pelos alunos-participantes, a partir 

dos feedbacks orais enviados ao professor-pesquisador-elaborador, o que me permitirá por 

em relevo a significância que teve o Minicurso FOS-RI para suas aprendizagens. 

Os alunos-participantes são designados como AA, AF, AI, AJ, AM e AE e o professor-

pesquisador-elaborador como PP. 

 

3.2.1 Mobilizando discursos, competências e saberes no Minicurso FOS-RI 
 

Começando pela F1, os dados da pesquisa mostram o seguinte: 
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Quadro 14 - Ações de ensino e ações de aprendizagem - F1 

F1 

Tâche finale (en grand groupe): Avez-vous déjà travaillé dans ces secteurs ? Comment votre expérience s’est-

elle passée ? Citez d’autres secteurs en rapport au profil RI. 

Ações de ensino Ações de aprendizagem 

Savoir-faire/ 
savoir-agir 

Enunciados Recortes 

• Parler de ses 
compétences 
en RI 
 

• Témoigner d’un 
stage en RI ou 
d’autre 
expérience 
professionnelle 

4. Avez-vous 
déjà travaillé 
dans ces 
secteurs ? 
Comment votre 
expérience 
s’est-elle 
passée ? Citez 
d’autres 
secteurs en 
rapport au 
profil RI. 

 AA: moi, juste comme Benoît j’ai déjà travaillé comme auditeur 
interne dans une banque... et c’était très bien... beaucoup stressant 
[…] [ce]qui me plaisaient le plus c’était rechercher toutes les 
réglementations régionales de l’économie du travail de tous les pays 
de l’Amérique Latine… c’était une chose qui me plaisait beaucoup  
 
PP: tout ce qui est loi:: des choses comme ça ? 
 
AA: oui les réglementations… tout ça et:: vérifier si… si tous les 
fonctions dans la banque […] 
____________________________________________________________ 
 
 AI: je travaille dans le secteur privé mais mon travail est très différent 
de AA… je travaille avec le commerce international donc mes activités 
c’est… produire les documents qui c’est important pour la exportation 
et la importation donc je fais les certificats d’origine je (colloquer) un 
pedido je ne sais pas 
 
PP: une demande ? 
 
AI: une demande les demandes de clients international et parle avec 
ils et c’est ça 
_______________________________________________________________ 
AJ: je travaille aussi au secteur privé… comme AI, je travaille avec 
commerce international et extérieur… donc je fais beaucoup de 
recherche sur la politique commerciale du pays… spécialement la 
défense commerciale ((demonstra insegurança no uso do termo)) 
 
PP: quel domaine pardon ? 
 
AJ: défense ((corrijo a pronúncia))  défense commerciale ((mais incisivo)) 
qui sont les instruments de protection de l’industrie… donc je dois faire 
les recherches et préparer les matériels pour les réunions… faire des 
contacts avec les gouvernements... et écrire des lettres pour envoyer 
aussi et faire des pressions pour les décisions… pour influci ((corrijo a 
pronúncia)) pour influencer la décision du gouvernement 

 

 

O quadro acima traz alguns trechos que revelam alguns momentos de uso de elementos 

linguístico-discursivos utilizados durante as participações dos alunos-participantes na tâche 

finale da F1 do Minicurso FOS-RI  



 180 

Do ponto de vista dos objetivos comunicativos estabelecidos para esta atividade, eles 

estão referenciados nos seguintes savoirfaire langagiers : “Falar de suas competências em RI” 

e “Relatar uma experiência de estágio ou outra experiência profissional”. 

Observando as produções dos alunos-participantes, nota-se que eles foram capazes de 

relatar experiências profissionais em RI, pois verbalizaram competências do internacionalista 

assim como as especificidades das tarefas nas funções que ocupam no âmbito destas 

experiências, o que demonstra que os objetivos visados, ou os savoir-faire langagiers, foram 

contemplados.  

Cabe enfatizar que todas as experiências relatadas correspondem a experiências no 

setor privado. Esse dado converge com os dados analisados no início deste capítulo da 

dissertação, mais precisamente aqueles oriundos das questões 11 e 12 do questionário online, 

cujas respostas mostraram a importância exercida pelo setor privado na inserção profissional 

dos alunos do CIF-IRI (ver a primeira seção deste capítulo). 

Considerando os dados expostos no quadro acima, verifica-se, no primeiro 

trecho/recorte do quadro, AA relata que já trabalhou como auditora interna de um banco, de 

maneira semelhante ao autor de um dos depoimentos que foram trabalhados na atividade 

anterior. A participante cita como tarefas já desempenhadas nesta área: pesquisar as 

regulamentações regionais sobre a economia e o trabalho dos países da América Latina e 

verificar se todas as funções do banco atendiam aos requisitos regulatórios do setor:  

 

AA: moi, juste comme Benoît j’ai déjà travaillé comme auditeur interne 
dans une banque... et c’était très bien... beaucoup stressant […] [ce]qui 
me plaisaient le plus c’était rechercher toutes les réglementations 
régionales de l’économie du travail de tous les pays de l’Amérique 
Latine… c’était une chose qui me plaisait beaucoup  
PP: tout ce qui est loi:: des choses comme ça ? 
AA: oui les réglementations… tout ça et:: vérifier si… si tous les 
fonctions dans la banque […]  

 

É interessante destacar que o uso do comparativo em comme Benoît, instaura uma 

relação da participante com o documento trabalhado na atividade anterior (atividade 3 da F1), 

que correspondeu justamente à compreensão de depoimentos escritos de estágios. Há, 

portanto, uma autoidentificação da participante com a realidade evocada pelo autor de um 

dos depoimentos que foi trazido professor-pesquisador-elaborador, de modo que tanto a 
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participante como o autor do depoimento lido desempenharam a função de auditeur interne 

dans une banque, o que aponta para a pertinência do material didatizado para a 

aprendizagem dos alunos-participantes. Além disso, AA atesta que incorporou um 

vocabulário próprio e adequado ao contexto.   

Essa autoidentifcação que acabo de mencionar também se fez presente nas outras 

participações, como indicam os turnos iniciais dos destaques 2 e 3: 

 
AI: je travaille dans le secteur privé mais mon travail est très différent 
de AA (destaque 2) 
 
AJ: je travaille aussi au secteur privé… comme AI, je travaille avec 
commerce international et extérieur (destaque 3) 

  

A intervenção da participante AI estabelece um contraponto bastante explícito à 

intervenção anterior de AA, como indica o uso de “muito diferente de”: “mais mon travail est 

très différent de AA". Ainda sobre esse aspecto a participação, seguindo o mesmo 

movimento de AA em estabelecer uma relação entre sua própria realidade e a de Benoît, 

autor de um dos depoimentos de estágio como já dito, a intervenção AJ também revela uma 

autoidentifcação, mas agora esta se dá na realidade do próprio participante com aquela 

mencionada por sua colega. Isso pode ser constatado a partir do uso do advérbio “também”e 

do comparatico “como”: “je travaille aussi au secteur privé… comme AI". 

Interpreto o estabelecimento destas relações por parte dos alunos participantes como 

uma marca relacionada à implicação que eles demonstraram ao longo das atividades do 

minicurso, o que contribuiu decisivamente para que os objetivos da formação pudessem ser 

atingidos. 

Do ponto de vista discursivo, a produção de AI é paradigmática na medida em que 

revela alguns usos da língua em contexto profissional em RI. Este uso pode ser verificado no 

momento em que a participante faz referência às tarefas realizadas por ela em seu estágio 

(destaque 2): 

 

AI: je travaille dans le secteur privé mais mon travail est très différent 
de AA… je travaille avec le commerce international donc mes 
activités c’est… produire les documents qui c’est important pour la 
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exportation et la importation donc je fais les certificats d’origine je 
(colloquer) un pedido je ne sais pas 
PP: une demande ? 
AI: une demande les demandes de clients international et parle avec 
ils et c’est ça 

 

 Algumas tarefas próprias ao métier do internacionalista foram enunciadas pela 

participante. Para introduzi-las AI faz uso da estrutura “nom+c’est”: “mes activités c’est". Em 

seguida, as tarefas citadas foram produzidos documentos que fazem parte dos processos de 

importação e exportação; elaborar "certificados de origem"; atender aos pedidos de clientes 

internacionais, como informa a passagem: produire les documents qui c’est important pour la 

exportation et la importation donc je fais les certificats d’origine. Estas ocorrências revelaram 

discursos que se alinham com o contexto de referência do minicurso. 

Avançando para a segunda ficha (F2), tem-se o seguinte quadro: 

 

Quadro 15 - Ações de ensino e ações de aprendizagem - F2 

F2 

Activité d’expression orale (monologue suivi d’interaction apprenant-apprenant du type question-réponse) :  

2. Après avoir construit votre ligne du temps, vous la présenterez oralement. Pour cela, vous vous servirez des 

temps du passé.  

Ações de ensino Ações de aprendizagem 

Savoir-faire et 
savoir-agir 

Enunciado Destaque 

• Présenter son 
parcours 
universitaire et 
professionnel 

 
  

2. Après avoir 
construit votre 
ligne du temps, 
vous la 
présenterez 
oralement. Pour 
cela, vous vous 
servirez des temps 
du passé. 

AJ: en février 2014 je suis entré à l'USP pour faire le bachelor en 
relations internationales et… en avril j'ai entré à l'entreprise junior où 
j'ai resté pendant huit mois comme trainee de… de le secteur 
administratif de l'entreprise et à la fin de l'année je suis… j'ai été élu 
comme directeur de ressources humaines à cette entreprise là… j'ai 
resté comme directeur pendant 2015 et… ça a été une bonne 
expérience pour avoir le contact avec les personnes pour apprendre 
les choses sur les processus de recrutement… en 2016 j'ai commencé 
à travailler chez FIESP avec relations internationales… j'ai travaillé 
avec les entitas ((entités)) industrielles je parle avec le gouvernement 
aussi et au deuxième semestre en fin de 2017 je vais faire un 
programme d'échange à SciencesPo à Paris... oh à Reims.. à Reims 
  

 

Nesta atividade, que correspondeu a uma apresentação oral individual da “linha do 

tempo” dos alunos-participantes, isto é, de seu percurso acadêmico-profissional, os 

participantes foram capazes de se expressar individualmente, emitindo informações tais 
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como: a entrada na graduação em RI, a realização de estágios, a realização de intercâmbio 

acadêmico e linguístico na França, a participação em cursos de extensão e em atividades 

extracurriculares e a realização de formações de pesquisas acadêmicas (iniciação científica), 

em sintonia, portanto, ao savoir-faire/savoir-agir visado. Houve o caso específico de um 

participante que informou já ter outra graduação em medicina, sendo a graduação em RI sua 

segunda, situação que destoou do perfil geral do grupo, já que os demais estavam em sua 

primeira graduação. 

Chama atenção o fato de que, ao exporem o seu percurso, os alunos-participantes 

foram capazes de evocar diversas ações profissionais oriundas de suas próprias experiências, 

a despeito de sua situação de universitários86. No primeiro trecho/recorte do quadro acima, 

estes aspectos aparecem na participação de AJ do seguinte modo: 

 

AJ: en février 2014 je suis entré à l'USP pour faire le bachelor en relations 
internationales et… en avril j'ai entré à l'entreprise junior où j'ai resté pendant 
huit mois comme trainee de… de le secteur administratif de l'entreprise et à 
la fin de l'année je suis… j'ai été élu comme directeur de ressources humaines 
à cette entreprise là… j'ai resté comme directeur pendant 2015 et… ça a été 
une bonne expérience pour avoir le contact avec les personnes pour 
apprendre les choses sur les processus de recrutement… en 2016 j'ai 
commencé à travailler chez FIESP avec relations internationales… j'ai travaillé 
avec les entitas ((entités)) industrielles je parle avec le gouvernement aussi et 
au deuxième semestre en fin de 2017  je vais faire un programme d'échange 
à SciencesPo à Paris... oh à Reims... à Reims 

 

Sobre esta exposição de AJ, saliento sua apropriação do termo bachelor, introduzido 

na primeira ficha do minicurso e que foi objeto de discussão em sala. Considero esta escolha 

pelo termo como um indício de que houve aquisição lexical no decorrer do Minicurso FOS-

RI. 

Outro aspecto a ser destacado é o fato de que este participante foi capaz de selecionar 

informações relevantes de seu percurso acadêmico-profissional e organizá-las 

temporalmente, o que era uma competência necessária para cumprir com o objetivo 

proposto. Essa organização temporal das informações apresentadas foi corroborada pelo o 

uso dos termos “en février 2014”, “en avril”, “pendant 2015”, “en 2016”, “en fin 2017”, o que 

                                                   
86 O que pode ser uma marca da qualidade da formação ofertada pelo IRI-USP, a qual oferece diversas 
oportunidades profissionais, tanto em nível externo (estágios em empresas privadas), quanto interno 
(empresa Júnior do instituto).  
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revela toda a cronologia do percurso. Além disso, embora algumas incorreções sobre o uso 

dos auxiliares tenham aparecido, os tempos do passado foram recorrentes como em “j'ai été 

élu comme directeur de ressources humaines" e em “ça a été une bonne expérience”. 

Destaco finalmente o uso pelo participante de alguns elementos discursivos 

correspondem à situação do internacionalista inserido em contexto profissional, por exemplo: 

“j'ai commencé à travailler chez FIESP avec relations internationales" e “j'ai travaillé avec les 

entitas ((entités)) industrielles je parle avec le gouvernement”. 

Desse modo, baseando-me nos exemplos trazidos, entendo que a F2 representou um 

momento propício para que os alunos-participantes se expressassem oralmente, podendo 

expor as particularidades de sua trajetória, mobilizando discursos, saberes e competências 

que se coadunam com as especificidades da situação do jovem internacionalista visto em 

contexto profissional.  

No tocante a terceira e última ficha, os dados coletados revelaram as seguintes ações 

aprendizagem: 

Quadro 16 - Ações de ensino e ações de aprendizagem - F3 

F3 

Tâche finale de l’unité didactique/Mini cours: simuler un entretien d'embauche 

Ações de ensino Ações de aprendizagem 

Savoir-faire et 
savoir-agir 

Enunciado 
Destaques 

 
 

• Passer un 
entretien 
d’embauche 
 

• Parler de sa 
formation, de 
son parcours 
et de ses 
expériences 
universitaires 
et 
professionnell
es 

 
 

• Argumenter 
pour se faire 
embaucher 
 

Préparez-
vous à l’aide 
des 
encadrés ci-
dessous et, 
ensuite, 
jouez la 
scène ! 

- Simulation 1 – Binôme formé par AA et AJ: 

AJ: bonsoir madame 
AA: bonsoir AJ vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît 

AJ: merci beaucoup 
AA: d'accord AJ… je m'appelle aa, je suis la directrice des 
ressources humaines je voudrais savoir un plus sur vous quel est 
votre formation? 
AJ: ah oui je... bon... je m'appelle AJ j'ai 22 ans je suis licencié en 
relations internationales à l'USP et:: voilà 
AA: d'accord et vous êtes un internationaliste pourquoi vous avez 
choisi le journalisme comme métier ? 
AJ: ah oui pendant pendant ma licence j'ai:: j’ai appris beaucoup 
parce que le:: cours est euh plus... multi... multidisciplinaire il y a 
beaucoup de disciplines beaucoup de cours de domaines qu'on 
apprendre et... j'ai fait... ouais... j'ai des libertés des faire des 
optatives et j'ai des opportunités de prendre les cours de 
journalisme parce que je... je m'intéret aux questions globales je 
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m'intérêt à… à diffuser l'information aux personnes donc c'est pour 
ça que je veux travailler avec vous 
AA: d'accord et vous préférez travailler tout seul ou intégré dans 
une équipe... qu'est-ce que vous préférez ? 
AJ: eh… effectivement je pense que c'est très important de 
travailler en groupe principalement en journalisme parce que::... euh 
ça peut peut peut me donner l'opportunité de gagner des feedback 
de mes collègues et aussi parce que eh comme journaliste euh on 
doit avoir contact avec beaucoup de sources d'information je crois 
que travailler en groupe va… peut m'aider avec ça mais:: j'aime aussi 
eh avoir d'autonomie... donc pour faire pour faire mon travail... donc 
je peux travailler seul ou en groupe je n'ai pas de problèmes 
AA: d’accord et vous pouvez me raconter une expérience ? 

AJ: ah oui quand j'étais à la fac... à la faculté je j'ai fait un travail 
volon volontaire à l'agence de nouvelles de l'université et:: j'ai 
publié un article sur l'importance de la reconnaissance 
internationale de l'institution par rapport au pays et par rapport à 
à  la propre institution ; et cet article a été républié par tous les 
médias… parce que:: ça a été très très bon donc je suis très fier de 
ça 
AA: d’accord et vous pensez que vous êtes capable de travailler 
sous pression ? 
AJ: ah oui, bien sûr eh:: j'ai fait… ce ce travail volontaire et j'ai des 
des... j’ai un temps très court pour faire ça et:: je pense que j'ai 
d’expériences pour travailler sous pression j'ai fait aussi un stage où:: 
le temps pour... pour pour concluire les projets ont été très très court 
j'ai fait un stage à le centre d'analyse de négotiations internationales 
et:: on a on a eu peu de temps pour pour rendre les projets donc je 
crois que j'ai d’expériences.  
AA: d'accord… c'est très bien j'ai bien aimé et je vous appelle dans 
quelques jours pour vous donner la réponse 
AJ: d’accord je vous remercie merci beaucoup ((aplausos)) 

____________________________________________________________________ 

- Simulation 2 – binôme formé par AF et AI: 

AF: bonjour mademoiselle madame c’est vrai (...) 

AI: oui 
AF: asseyez-vous s'il vous plaît 

AI: merci 
AF: ah... savez-vous pourquoi vous êtes ici ? euh euh euh… a le 
département de ressources humaines parlé avec vous... ou pas ? 
AI: oui je 

AF: vous avez proposé votre condidature pour le poste de ? 
AI: analyste de risques 

AF: analyste de risques c'est vrai 
AI: j'ai reçu un (ligation) un (téléphonème) ((appel)) de recoursses 
humaines et les personnes me dit quelque chose sur le poste mais 
tu peux m’ex... vous pouvez m'expliquer meilleur le... le poste ? 
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AF: euh:: en fait j'ai pensé que le département de ressources 
humaines avait déjà parlé avec vous… euh savez-vous... qui je suis ? 
AI: oui je pense que tu... que vous vous êtes le directeur de le 
secteur 
AF: ah oui d'accord non parce que je ne savais pas si le département 
de ressources humaines avait parlé sur ça avec vous donc euh:: 
allons-y euh:: je crois que vous n'a pas beaucoup de temps... 
AI: oui 
AF: moi non plus.. euh:: est-ce que vous parlez vous pouvez parler 
de vous? de votre parcours? euh... pourquoi est-ce que vous pensez 
que vous êtes la personne idéale pour le poste ? 
AI: oui je fait des études de relations internationales à la usp je suis 
sur le deuxième année et j'ai quelques formations sur économie, sur 
la langues... je pense qui c'est important pour ce poste je 
m'intéresse beaucoup pour cet área… ce secteur… mais… c'est ça 
AF: d'accord est-ce que vous avez déjà l'expérience euh avec 
analyse de risque ou... ou:: un autre poste euh qui (envolve) 
l'économie ? 
AI: je n'ai pas la expérience sur le poste exactement d'analyse des 
risques mais j'ai une petit expérience sur le secteur commercial... 
euh avec les personnes les contacts avec les clients 
AF: où avez-vous travaillé ? 
AI: euh je (j'avais) travaillé dans dans une entreprise qui s'apelle 
(Yves Ressources) et je travaille avec les clients et les les procès 
d'exportation de produits et (j'ai vendu) le… j'ai pense que c'est 
important parce que j'ai le contact avec les personnes mais je n'ai 
pas travaillé encore dans le secteur de analyse des risques mais j'ai 
la formation sur économie et ((começa a rir de repente)) 
AF: est-ce que vous pouvez m’expliquer la situation ?  
PP: pera aí pera aí ((rindo))… pourquoi tu as ri AI ? ((intervenho para 
que retomem)) 
AF: d'accord vous m'avez dit que:: euh vous avez déjà une 
expérience euh avec le secteur euh du commerce c'est vrai ? 
AI: oui 

AF: euh mais vous savez déjà qu'ici euh on a besoin de travaillé sous 
pression...  euh avez-vous déjà euh besoin de prendre ou d'arriver à 
une conclusion sous pression? 
AI: non 

AF: est-ce que vous pensez que c'est possible de travailler ici... euh 
euh euh pendant euh pendant une situation qui demande une 
réponse très vite ? 
AI: oui je pense que oui 

AF: non vous aurez bien sûr l'orientation nous savons que vous êtes 
euh en train de commencer votre carrière mais il y a des situations 
où vous aurez besoin de prendre votre décision 
AI: oui je pense que ces situa... ces situations c'est important pour 
développer mes habilités au travail dans cet... dans cet secteur dans 
cet poste et c'est pour ça que je (busque) différents ... différents 
types... je ne sais pas comment dire… de travail de... parce que en 
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mon travail je connais ce área... comment on dit área ? ((risos))... et 
je vais découvert les autres secteur pour savoir pour saver... quelle 
est ma préférence quel est le secteur qui je me identifiquer plus 
AF: d'accord… euh euh donc pour finir pour conclure je voudrais 
vous demander euh quel est votre niveau d'anglais et de français ? 
vous savez que notre entreprise a le capital américain et français 
c'est pour ça euh qu'on travaille avec des personnes euh qui parlent 
français et anglais quel est votre niveau de langue ? 
AI: mon de anglais et de français je pense que c'est intermédiaire 

AF: d'accord euh… euh… euh… bon je pense que c'est tout je 
pense que c'est tout euh… je voudrais euh me remercie euh avec 
vous pour euh être allée à notre entreprise et:: pour avoir eu l'intérêt 
à… à elle... euh... c'est tout le département de ressources humaines 
ira parler avec vous euh quand ils ont la réponse sur votre 
condidature… d’accord je… je vous souhaite un bon… un bon... un 
bonsoir et c'est tout 
AI: d'accord quel est les autres procès prochains que je vais 
participer ? 
AF: en fait je ne sais pas si euh c’le département de ressources 
humaines... je crois que c'est mademoiselle ((incompreensível)) je ne 
suis sûr qui est le responsable pour le procès mais euh vous pouvez 
bien sûr envoyez un mail à elle elle ira vous expliquer tout le procès 
les procédures 
AI: d'accord merci beaucoup 
AF: de rien ((aplausos) 

  

 

 

Em primeiro lugar, vale lembrar que a simulação das entrevistas de emprego, tâche 

finale da formação, só ocorreu depois de uma preparação prévia, conforme pode ser visto na 

seção anterior deste capítulo. Tendo passado por esta preparação, os alunos-participantes 

foram convidados a apresentar sua simulação em duplas, sendo que cada um deveria assumir 

um dos papeis previstos (o do candidato e o do recrutador). 

Ancorando-nos nas transcrições acima, contata-se que as duas simulações efetuadas 

atenderam aos savoir-faire/savoir-agir propostos na medida em que cada um dos quatro 

participantes envolvidos na atividade desempenharam os papeis previstos, ou o de 

recrutador(a) ou o de candidato(a), e, ainda, na medida em que eles apresentaram, no curso 

das interações, informações relativas à formação em RI, a experiências profissionais em RI, 

mobilizando elementos discursivos próprios à situação do entretien d’embauche, dentre os 

quais elementos de natureza principalmente argumentativa. 
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Exemplificando a presença destes aspectos, a interação a seguir faz referência ao 

momento em que a recrutadora (participante AA) indaga o candidato (participante AJ) a 

respeito de sua capacidade de trabalhar sobre pressão, algo que é recorrente em situações 

deste tipo: 

 
AA: d’accord et vous pensez que vous êtes capable de travailler sous pression ? 
AJ: ah oui, bien sûr eh:: j'ai fait… ce ce travail volontaire et j'ai des des... j’ai un 
temps très court pour faire ça et:: je pense que j'ai d’expériences pour travailler 
sous pression j'ai fait aussi un stage où:: le temps pour... pour pour concluire les 
projets ont été très très court j'ai fait un stage à le centre d'analyse de 
négociations internationales et:: on a on a eu peu de temps pour pour rendre les 
projets donc je crois que j'ai d’expériences 

 
 

As passagens destacadas explicitam a reação do aluno-participante que assumiu o 

papel de candidato, ao reagir à questão desafiadora lançada pela aluna-participante que 

assumiu o papel de RH: “et vous pensez que vous êtes capable de travailler sous pression ?”.  

Buscando responder assertivamente, o candidato reage fazendo uso de elementos 

discursivos argumentativos a fim de persuadir a recrutadora. Para tanto, ele recorre ao uso de 

conectores: “oui, bien sûr”; “je pense que”; “je crois que”. Ademais, outra estratégia 

argumentativa é a menção a experiências profissionais passadas (por exemplo: “j’ai fait un 

stage à le centre d'analyse de négociations internationales”), experiências em que a situação 

em questão (o trabalho sob pressão) era frequente, o que demonstra que ele dispõe da 

capacidade exigida para ser admitido para o cargo a ser ocupado. Isso pode ser visto em “j'ai 

fait aussi un stage où:: le temps pour... pour pour concluire les projets ont été très très court” 

e em “on a eu peu de temps pour pour rendre les projets”.  

Já a segunda simulação apresentou características diversas da primeira no sentido de 

que foi mais extensa, houve mais hesitações e mais recorrências à interlíngua. Por outro lado, 

considero que ela apresentou aspectos discursivos que a tornaram peculiar. No trecho abaixo, 

temos um exemplo de um desses momentos: 

 
AF: euh:: en fait j'ai pensé que le département de ressources humaines avait 
déjà parlé avec vous… euh savez-vous... qui je suis ? 
AI: oui je pense que tu... que vous vous êtes le directeur de le secteur 
AF: ah oui d'accord non parce que je ne savais pas si le département de 
ressources humaines avait parlé sur ça avec vous donc euh:: allons-y euh:: je 
crois que vous n'a pas beaucoup de temps... 



 189 

 

A pergunta feita pelo aluno-participante AF, que assumiu o papel de recrutador (PDG) 

arrogante, conferiu um tom humorístico à situação em meio ao tema sério do minicurso, sem, 

entretanto, deixar de ser coerente com a situação de comunicação do entretien d'embauche. 

E isso foi feito pelo aluno-participante autonomamente, na medida em que esse tom não foi 

solicitado em nenhum momento pelo professor-pesquisador elaborador. 

Isso me leva a enfatizar que se a simulação em língua estrangeira guarda o potencial de 

transformar a sala de aula no "próprio contexto profissional" em que ela ocorre conferindo-

lhe, em geral, um “peso” maior, ela também tem o potencial de divertir e motivar os 

aprendizes, conferindo à sala de aula, em contrapartida, um “peso” menor. 

 

3.2.2 Avaliando o  Minicurso FOS-RI 
 

As considerações aqui tecidas buscam dialogar com um dos apontamentos feitos nas 

últimas linhas da última nota do diário docente reflexivo, onde se lê: 

 
Ter criado esse momento final dando tanto espaço para a expressão 
oral deles valeu muito a pena. Eu nunca tinha feito algo assim em 
classe e, pelo que vi, eles também não. A impressão que ficou é que 
eles estão agora muito mais seguros para a inserção profissional. Ufa, 
missão cumprida!? (Evernote, nota 3) 

 
Analisando as avaliações recebidas pelos participantes AA, AI, AJ emitiram avaliações 

que evidenciaram a pertinência desta pesquisa. Em se tratando de uma avaliação expressa 

diretamente pela voz dos participantes, apresento a seguir a totalidade das avaliações feitas, 

que foram enviadas pelos alunos-participantes via mensagens de áudios no WhatsApp: 

 

Feedback enviado por AA 
 
AA: tout d'abord je pense que c'était un thème très pertinent que vous avez choisi parler en 
contexte professionnel c'est très important surtout pour les élèves qui sont en dernière année 
comme moi et... je pense que tout le monde qui a pris ces cours-là a l'intérêt de poursuivre une 
carrière en France, donc je pense que c'est très important... je pense que c'est un thème très 
unique parce que c'était la première fois que j'avais... que j'ai eu cette expérience et il n'y a pas 
quelque orientation pour cette expérience pour les élèves donc... même en portugais à l'iri il n'y 
pas donc je pense que c'est très important… j'avais juste une petite conférence pour vérifier les 
carrières qui sont disponibles pour relations internationales mais tout ce qu'on a et... c'est ça… 
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je vous remercie pour l'expérience et j'espère qu'on puisse se rencontrer au futur et c'est ça, 
merci 
 

Feedback enviado por AJ  
 

 
AJ: je vais commencer avec les points que je pense qui tu peux améliorer pour la première... pour 
les (...) suivants qui tu vas faire... je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire après mais je pense que 
il y a trois choses que tu peux perfectionner… donc le temps je crois que nous n'avons pas 
beaucoup de temps pour pratiquer et pour faire les exercices pendant les classses donc j'aimerais 
si on du temps pour faire une autre lettre de motivation la deuxième chose je ne sais pas… je 
crois que ce n'est pas une chose comment en france mais je pense qu'il manque... qu'il a manqué 
un peu de la dynamique en groupe j'ai cherché sur ça je ne sais pas si en france c'est une étape 
souvent d'un entretien d'embauche... mais je pense qu'ici au brésil on a beaucoup de d'entretien 
collectif de ce type de cette étape pour être embauché… pour finir j'ai préféré terminer avec les 
points positifs parce qu'il y a plusieurs… mais je crois que les quatre principales sont la 
contribution qui tu as donné principalement avec le vocabulaire j'ai appris beaucoup de mots 
que je crois que je vais utiliser au futur je ne sais pas pendant l'entretien d'embauche ou pour 
essayer de gagner une bourse des études ailleurs, je ne sais pas… j'ai aimé aussi la contribution 
avec l'auto-connaissance parce que pour faire les exercices les tâches j'ai besoin... j'ai eu besoin 
de penser sur moi-même sur mes goûts sur mes points forts et faibles donc ça m'a aidé beaucoup 
et j'ai aimé beaucoup l'opportunité de pratiquer la production orale dans une situation formelle 
parce pendant les cours au CFI nous sommes amis donc on parle d'une manière qui est un peu 
informelle donc je crois que… que les exercices d'entretien d'embauche et de faire un curriculum 
de discuter la lettre de motivation nous aide avec… avec le vocabulaire et la production orale 
dans une situation plus formelle et... aussi je pense qu'en général les exercices que tu as apportés 
pour nous nous a aidés à parler... à parler beaucoup à parler plus et… je pense que ça va m'aider 
pendant mon échange pendant les situations à la fac ou bien pour… pour réussir un travail 
temporaire… je ne sais pas… donc je te remercie beaucoup pour ton temps pour tes efforts et 
j'espère que tu réussis ton master et bonne chance et à tout à l'heure ! 
 
 

Feedback enviado por AI 
 

AI: je pense que les activités c'était génial super parce nous avons eu l'opportunité de parler plus 
et aussi de connaitre les parcours professionnels des autres personnes et les activités des études 
qui les autres étudiant a fait pour (...) et je pense que ce thème de ta recherche c'est très 
important et intéressant parce qu'il fait recherches sur ce thème nous fait penser beaucoup de 
choses qui avons je pense comme sur l'importance de faire un bon cv et comment nous pouvons 
faire ce bon cv et je pense que beacoup de les meilleures activités qui nous avons fait c'était 
l'activité de vivre l'expérience de un entretien d'emploi… je pense que c'était très bon pratiquer 
et aussi pour développer notre habilités de parler avec autres personnes et je pense que c'était 
très bon… je t’en félicite donc pour ta recherche et merci beaucoup 

 

Com base nos trechos destacados, os dados podem ser assim sintetizados: 
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Quadro 17 – Síntese do feedback dos alunos-participantes 

Alunos-

participantes 
Pontos positivos Pontos a melhorar 

AA 

- pertinência do tema, sobretudo para quem está no 
último ano da graduação (caso da participante) 
- primeira vez que teve uma experiência assim (não 
existe no IRI-USP a preparação profissional proposta no 
minicurso) 

(não mencionado) 

AI 

- oportunidade para se expressar mais oralmente 
- oportunidade para ouvir/conhecer a trajetória dos 
colegas 
- importância da atividade do entretien 

(não mencionado) 

AJ 

- relevância do léxico mobilizado durante a formação 
para as atividades que desempenhará futuramente 
- contribuição para o autoconhecimento (necessidade 
de refletir sobre si mesmo para cumprir determinadas 
tarefas) 
- importância do contexto de referência da formação 
(evoca a necessidade de se expressar formalmente em 
sala de aula em contraste com as relações de amizade 
que prevalecem nas aulas do CFI-IRI) 
- atividades propostas favoreceram a expressão oral. 

- aumentar o tempo das 
atividades/formação 
- incluir lettre de motivation 
- incluir as dinâmicas de grupo 
feitas em entrevistas de emprego 
coletivas 
- tratar das carreiras do RI no 
contexto da França  

 

 

Vale frisar que todos os alunos invocam o fato de que as atividades que compuseram o 

minicurso foram significativas. Assim, em face dos dados expostos acima e de tudo o que foi 

analisado neste capítulo, depreendo que a formação proposta pelo Minicurso FOS-RI como 

um todo se traduziu em um momento no qual as minhas ações de ensino enquanto professor-

pesquisador-elaborador estiveram articuladas com as ações de aprendizagem desenvolvias 

pelos alunos-participantes. Nesse contexto, a implicação e o comprometimento dos alunos-

participantes reverberaram ações que contribuíram amplamente para que os objetivos da 

pesquisa tenham sido atingidos. 

Buscando destacar os impactos desta pesquisa nas aprendizagens dos alunos-

participantes trago o feedback do aluno-participante AJ: 

 

AJ : […] pour finir j'ai préféré terminer avec les points positifs parce qu'il y 
a plusieurs… mais je crois que les quatre principales sont la contribution 
qui tu as donné principalement avec le vocabulaire j'ai appris beaucoup 
de mots que je crois que je vais utiliser au futur je ne sais pas pendant 
l'entretien d'embauche ou pour essayer de gagner une bourse des études 
ailleurs, je ne sais pas… j'ai aimé aussi la contribution avec l'auto-
connaissance parce que pour faire les exercices les tâches j'ai besoin... j'ai 



 192 

eu besoin de penser sur moi-même sur mes goûts sur mes points forts et 
faibles donc ça m'a aidé beaucoup et j'ai aimé beaucoup l'opportunité de 
pratiquer la production orale dans une situation formelle parce pendant 
les cours au CFI nous sommes amis donc on parle d'une manière qui est 
un peu informelle donc je crois que… que les exercices d'entretien 
d'embauche et de faire un curriculum de discuter la lettre de motivation 
nous aide avec… avec le vocabulaire et la production orale dans une 
situation plus formelle et... aussi je pense qu'en général les exercices que 
tu as apportés pour nous nous a aidés à parler... à parler beaucoup à 
parler plus et… je pense que ça va m'aider pendant mon échange 
pendant les situations à la fac ou bien pour… pour réussir un travail 
temporaire… je ne sais pas… donc je te remercie beaucoup pour ton 
temps pour tes efforts et j'espère que tu réussis ton master et bonne 
chance et à tout à l'heure ! 

 
 
 As relações entre ações de ensino e ações de aprendizagem no minicurso podem ser 

depreendidas do feedback no momento em que AJ recupera o que aprendeu projetando um 

uso concreto da língua em uma situação profissional ou de mobilidade acadêmica.  Outro 

aspecto é a "auto-connaissance": ao desenvolver as atividades relacionadas ao seu próprio 

percurso (objetivo comunicativo da F1), AJ foi capaz de mobilizar o que estava aprendendo 

nas aulas e refletir e produzir oralmente enunciados relacionados a "mes goûts sur mes points 

forts et faibles". É ressaltado também a questão da produção oral - "j'ai aimé beaucoup 

l'opportunité de pratiquer la production orale", o que atesta a pertinência de ter identificado 

esta competência como prioritária e necessária segundo a demanda dos alunos -  

"j'ai aimé beaucoup l'opportunité de pratiquer la production orale".  

 A démarche FOS tem como objetivo chegar a este tipo de resultado na medida em 

que as etapas – identificação e análise de necessidades, coleta de documentos, elaboração 

do programa de ensino e a didatização do material coletado – são procedimentos 

metodológicos que respondem a uma demanda específica.   

 A maneira como me defini nesta pesquisa - professor-pesquisador-elaborador - traduz 

exatamente como a démarche FOS se traduz na prática da sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Inicialmente, visto que toda a investigação delineada nesta dissertação emergiu da 

minha prática de sala de aula, considero que esta pesquisa, em sentido amplo, abarcou vários 

aspectos que circundam o cotidiano de professores de língua-cultura estrangeira. Nesse 

sentido, a investigação aqui desenvolvida pode estabelecer um diálogo com professores de 

língua em geral oferecendo algumas respostas a questionamentos sobre procedimentos 

didático-metodológicos mais transversais e outros mais específicos de acordo com as 

particularidades do contexto no qual a pesquisa se desenvolveu.   

Em se tratando de uma formação de Francês para Objetivo Específico (FOS) para alunos 

de Relações Internacionais os meus questionamentos iniciais estavam concretizados nas 

seguintes perguntas: o que o aluno de RI precisa desenvolver mais no momento? Como 

atender a suas necessidades de formação em língua francesa? Existe algum material já 

elaborado na área do FOS que corresponda a estas necessidades? Se não, como elaborar 

esse material? 

Assim, lidar com o perfil do internacionalista implicou em enfrentar uma série de 

desafios. Para adentrar nesse universo das Relações Internacionais, cujo domínio não me 

pertence enquanto professor de francês, foi imprescindível dispor de uma precisa 

compreensão do que vem a ser a abordagem metodológica de ensino do Francês para 

Objetivo Específico – FOS, que foi privilegiada nesta investigação, abordagem esta 

denominada démarche FOS. 

É importante ressaltar também que a démarche FOS não implica na realização de ações 

de ensino automatizadas ou intuitivas. Muito pelo contrário, o trabalho com esta abordagem 

de ensino pressupõe que, para chegar até a sala de aula, o professor trace um caminho que 

se dá passo a passo, etapa por etapa. Assim, ainda que tenha sempre em seu horizonte a sala 

de aula, a démarche FOS começa muito antes dela.  

Partindo deste ponto mais distanciado da classe, enquanto professor-pesquisador-

elaborador o primeiro passo que desenvolvi no percurso de realização desta pesquisa foi 

empregar um instrumento – o questionário – que permitisse identificar e analisar as 

necessidades dos alunos-participantes, o que se traduziu em uma ação de ensino inicial em 

sintonia com o que é preconizado pela démarche FOS. Com esse movimento inicial, foi 
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possível identificar e analisar necessidades dos alunos do CFI-IRI voltadas para a comunicação 

oral em contextos profissionais. Considerados enquanto dados de pesquisa, estas 

necessidades foram os elementos norteadores de todos os passos seguintes adotados em 

minha investigação, ou seja, a coleta documentos (busca e seleção), a elaboração do 

programa e a preparação das atividades, ou seja, a didatização de todo o material. 

Ao avançar nesta démarche, me deparei com outro desafio: esmiuçar os meandros das 

Relações Internacionais. Para tanto, realizei ações que me levaram a entrar em contato com 

os meios especializados em RI, compreendendo que minha função principal era a de 

identificar as questões linguístico-discursivas que, a partir dos documentos, poderiam ser 

trabalhadas dentro do programa de ensino. Enquanto domínio profissional específico, ficou 

imediatamente claro que a minha especificidade estava relacionada a minhas competências 

como professor de francês e que estabeleceria uma parceria com os alunos no que se refere 

às particularidades das Relações Internacionais. Tratava-se, portanto, de selecionar 

documentos que estivessem em coerência com as necessidades dos internacionalistas que 

passariam pela formação que eu viria a propor: a formação do Minicurso FOS-RI. Foi assim, 

então, que entrei em contato com textos, áudios e vídeos difundidos por universidades, 

jornais, organizações não-governamentais, governos, organismos internacionais, empresas 

multinacionais, sendo a maioria documentos não direcionados a aulas de língua, mas que 

foram tratados pedagogicamente por mim para serem utilizados no minicurso. 

Tendo selecionado documentos oriundos destes meios após extensa pesquisa, o passo 

seguinte foi passar a conceber do programa de ensino do Minicurso FOS-RI. Isso envolveu 

não apenas definir objetivos, didatizar os documentos selecionados, elaborar fichas 

pedagógicas, mas também fazer escolhas, tomar e rever decisões, adotar e descartar 

medidas.  

As inúmeras ações de ensino desenvolvidas ao longo da elaboração do programa se 

traduziram em apenas parte do caminho. Chegado o momento de ir para a sala de aula, foi 

posto diante de mim mais um desafio: transpor tudo o que eu havia feito para o contexto 

particular de ensino e de aprendizagem representado pelos encontros que tive com os 

alunos-participantes do Minicurso FOS-RI. Nesse movimento, tomei consciência de que se 

tratava de implementar todo um projeto de formação que, estando ancorado em 
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necessidades e objetivos de aprendizagem precisos, deveria mobilizar nos alunos-

participantes saberes, competências e discursos bastante específicos. 

Um último passo foi o de revisitar toda essa trajetória transformando-a em objeto de 

análise. Assim, ao abrir espaço para que eu analisasse e interpretasse os dados produzidos no 

quadro da formação do Minicurso FOS-RI com um olhar crítico-reflexivo de professor-

pesquisador, esta pesquisa permitiu que eu verificasse também de que modo as ações que 

engendrei afetaram as ações de aprendizagem ocorridas no minicurso. Nesta análise, o 

feedback recebido dos alunos-participantes evidenciou que a démarche FOS contribuiu para 

que as necessidades de aprendizagem dos alunos-participantes fossem respondidas e os 

objetivos da pesquisa alcançados.  

No âmbito do Minicurso FOS-RI, esta contribuição se deu, entre outros fatores, por meio 

da ampla abertura dada à expressão oral dos alunos-participantes, da aquisição lexical de 

termos específicos em RI, das reflexões proporcionadas pelas atividades solicitadas, da 

pertinência das temáticas e das situações de comunicação privilegiadas na formação por meio 

da simulação de situações de inserção em contexto profissional em RI. 

Como procurei explicitar sobretudo no capítulo da análise dos dados produzidos na 

pesquisa, um dos desafios colocados pelo FOS, que está diretamente vinculado com a etapa 

final da démarche, é a necessidade de se criar material didático, pois se trata de uma 

modalidade de ensino que, para retomar o que dizem alguns especialistas, lida com o cas par 

cas, métier par métier; e esta é uma demanda para a qual o professor de FOS deve estar 

preparado.  

Esta foi, inclusive, uma realidade que enfrentei nesta pesquisa. Não havendo materiais 

didáticos pré-existentes adequados às necessidades do público-alvo do Minicurso FOS-RI, 

uma das principais ações de ensino que eu desenvolvi, como aludido anteriormente, foi 

elaborar fichas pedagógicas com base em documentos autênticos e articuladas com as 

necessidades previamente identificadas nos alunos-participantes da pesquisa. O que me leva 

a sublinhar que o FOS exige que o professor esteja aberto para a elaborar materiais visando 

mobilizar conteúdos que quase sempre ele não domina a priori. Cabe ponderar, inclusive, 

que, embora a elaboração didática seja abordada pelos principais expoentes do FOS, 

entendo que ela ainda carece de ser mais teorizada, visto que ela acarreta implicações teóricas 
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e práticas para a sala de aula que não se confundem com as de um curso de francês 

generalista. 

Aliás, do ponto de vista da “ensinagem” do FOS, talvez aquela que tenha mais 

sensibilizado neste intenso contato que tive com sua démarche foi a forma pela qual ela faz 

emergir a dimensão autoral do professor, de modo que posso dizer que ocupar o papel de 

professor-pesquisador-elaborador de uma toda uma proposta didático-metodológica fez de 

mim, ao fim e ao cabo, ser professor-autor: autor de um material didático novo, autor de um 

programa de ensino de FOS para RI até então inexistente, autor, enfim, desta dissertação. 

Ao conceder ao professor o estatuto de professor-autor, a démarche FOS exige um 

perfil que empreenda ações de ensino de amplo espectro para coletar, analisar,  selecionar e 

didatizar documentos autênticos, ações estas que devem incidir positivamente nas ações de 

aprendizagens que fazem com que os alunos mobilizem saberes e competências linguísticos, 

discursivos, interculturais bastante específicos. Ao fazê-lo, ele também deve conferir, 

conforme busquei demonstrar com ao longo desta pesquisa, uma dimensão crítico-reflexiva 

às suas ações de forma a ter ciência dos critérios e das justificativas que norteiam as 

configurações próprias assumida por essa autoria. 

Considerando a complexidade que caracterizou o fazer desta pesquisa, considero que 

ela acena para a urgência de se formar professores de francês que disponham das 

competências específicas exigidas pela modalidade de ensino posta em relevo nesta 

dissertação.  

Tomando como exemplo a minha própria formação, que se deu em um curso de 

graduação em Letras-Francês que não ainda integra à sua grade curricular as modalidades de 

ensino de francês voltada para contextos específicos, vejo a necessidade de se criar espaços 

em que isso possa ocorrer. Essa constatação se torna mais premente se se considera o fato 

de que o trabalho do professor em contexto específico, como no caso do FOS, pressupõe o 

desenvolvimento de ações de ensino que antecedem a sala de aula e se distinguem, em 

grande medida, do trabalho de um professor que já se vê inserido em um contexto de ensino 

de francês geral. E se a démarche FOS não torna a tarefa de ensinar menos árdua, o que é 

verdade, ela não deixa de ser amplamente formadora. 

Nesse cenário, e para concluir, reforço o papel das instituições de ensino de língua em 

geral, em particular os centros de língua das universidades, os quais podem e devem ocupar 
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um espaço significativo em prol da formação de professores e da promoção tanto da pesquisa 

quanto da extensão universitária na área do ensino de línguas em contextos específicos 

(profissionais e acadêmicos), de modo a criar uma atmosfera que estimule avanços nessa 

direção. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Página extraída do livro didático L’hôtel (Hachette, 1996) 
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ANEXO B – Íntegra do Projeto Pedagógico da graduação do IRI-USP (2015) 
 

Atos legais referentes ao curso  
Pela Portaria CEE nº 409/2006, de 09.10.2006, publicada no D.O.E. em 11.10.2006, O Conselho 
Estadual de Educação reconhece o curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade 
de São Paulo. As renovações do reconhecimento foram concedidas pelos pareceres CEE 28/2010 
(homologado em 23.02.2010) e CEE 385/14, de 20.11.2014 (Portaria CEE/GP 480, de 27.11.2014), 
ambos pela Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação.  
  
Responsáveis pelo curso  
Prof. Dr. Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari, Diretor   
Profa. Dra. Maria Antonieta Del Tedesco Lins, Presidente da Comissão de Graduação, Cultura e 
Extensão Universitária  
  
Dados gerais  
Horário das aulas (disciplinas regulares oferecidas pelo IRI):  
Diurno: das 13h30 às 17h10, de segunda à sexta-feira  
Noturno: das 19h30 às 23h10, de segunda à sexta-feira  
Nota: apesar de o curso ser oferecido nos horários acima, a turma do diurno pode ter uma ou outra 
disciplina sendo oferecida das 8h às 11h40.  
Carga horária total: 2.400 horas  
Nº de vagas oferecidas, por período:  
Diurno: 30 (trinta) vagas, por ano  
Noturno: 30 (trinta) vagas, por ano  
  
TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO  
Mínimo: 7 (sete) semestres  
Ideal: 8 (oito) semestres  
Máximo: 12 (doze) semestres  
  
1. Objetivos  
  
O Bacharelado em Relações Internacionais tem por objetivo formar especialistas em relações 
internacionais, em suas diversas modalidades.  
O estudo das relações internacionais é por natureza multidisciplinar. Ele requer o conhecimento das 
normas jurídicas, das estruturas de poder, das pautas de conflito e cooperação entre atores, dos 
fluxos de comércio e de investimentos, no presente e em perspectiva histórica. O projeto acadêmico 
do curso trata de espelhar esse fato oferecendo aos estudantes formação em cinco áreas de 
conhecimento que têm contribuído diretamente para o entendimento dos fenômenos 
internacionais, quais sejam: Ciência Política, Direito, Economia, História e Sociologia.  
Trata-se de um projeto inovador, resultante da cooperação acadêmica entre cinco áreas: Ciência 
Política, Direito Internacional, Economia, História e Sociologia, vinculadas, além do IRI, a três 
unidades da USP: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; Faculdade de Direito e 
Faculdade de Economia e Administração.  
Nunca é demais assinalar que são raras as instituições de ensino superior, no Brasil, capazes de 
oferecer essa formação multidisciplinar com excelência. Neste sentido, o Bacharelado em Relações 
Internacionais da USP é pioneiro e distingue-se dos demais cursos em funcionamento, que tendem 
a proporcionar formação menos abrangente.  
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2. Organização do curso  
  
O curso está dividido em dois segmentos. O primeiro, com duração de dois anos, constitui o tronco 
básico do curso. Nele são oferecidas disciplinas obrigatórias das cinco áreas, voltadas à formação 
básica dos estudantes.  
O segundo segmento, também com duração de dois anos, está composto por três conjuntos: 1) 
tronco comum constituído por disciplinas obrigatórias, voltadas à formação avançada em relações 
internacionais; 2) eletivas nas áreas de Ciência Política, Direito, Economia, História e Sociologia, 
oferecidas pelos departamentos envolvidos ou pelo Instituto de Relações Internacionais, de forma a 
oferecer aos alunos a possibilidade de aprofundar sua formação de acordo com seus interesses; 3) 
optativas livres, cursadas em qualquer Unidade da USP, desde que autorizadas pela Comissão de 
Graduação, Cultura e Extensão Universitária.  
Os alunos têm a oportunidade, também, de cursar um semestre de Seminários de Relações 
Internacionais, por meio da disciplina “Temas e Práticas em Relações Internacionais”, estruturada 
em palestras seguidas de debates, para as quais são convidadas personalidades e profissionais bem 
sucedidos, cuja atuação tem uma dimensão internacional. O objetivo dos seminários é oferecer 
modelos de atuação profissional abertos a especialistas em relações internacionais.  
  
3. Perfil desejado dos graduados  
  
O curso visa, portanto, propiciar aos graduandos conhecimentos básicos amplos e competências 
diversificadas em relações internacionais.  
  
A meta é formar indivíduos polivalentes, com sólida formação e domínio dos fundamentos 
econômicos, políticos e jurídicos necessários à compreensão dos fenômenos internacionais e com 
flexibilidade intelectual para explorar uma gama muito variada de oportunidades profissionais.  
Essa concepção está em sintonia com o largo espectro de oportunidades profissionais que se abrem 
a internacionalistas. Essas oportunidades incluem posições elevadas em empresas inseridas nos 
circuitos internacionais, em organizações não-governamentais, em assessorias parlamentares e de 
organizações da sociedade civil, na mídia, no serviço público, em especial, no serviço diplomático, e 
no ensino e pesquisa nas universidades e centros de ensino superior.  
  
4. Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio  
  
Não é exigência curricular a elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC) e realização de 
estágio durante a graduação. Porém, os alunos são constantemente orientados a realizar trabalhos 
de iniciação científica, com bolsas oferecidas pela própria USP (Programa Ensinar com Pesquisa, 
Programa de Iniciação Científica - PIC ou até mesmo o Programa Aprender com Cultura e Extensão), 
ou por instituições de fomento com as quais os docentes possuem projetos de pesquisa (CAPES, 
CNPq, FAPESP, entre outros).  
No caso de estágio não-obrigatório, a empresa interessada deve encaminhar proposta de convênio 
ao IRI para análise da Comissão de Graduação, em conformidade com a legislação vigente.   
Desde agosto de 2012, os alunos precisam ter cumprido 45% (9 disciplinas do total de 20) do tronco 
básico para realizar estágio de, no máximo, 20 horas semanais. A autorização para realização de 
estágio de 30 horas será concedida a alunos que tenham cumprido 90% (18 disciplinas do total de 
20) do tronco básico. Ademais, o horário de estágio não pode coincidir com o horário de aulas do 
aluno.  
  
5. Intercâmbio  
  



 205 

O Instituto dá grande importância ao intercâmbio com instituições acadêmicas no exterior, para que 
os estudantes selecionados possam, durante um semestre, desenvolver estudos em outro país para 
complementar sua formação.  
O IRI possui acordos de cooperação com as seguintes instituições de ensino: Fondation Nationale des 
Sciences Politiques (França), University of Saint Gallen (Suíça), Columbia University (Estados Unidos) 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina), Universidad de San Andrés (Argentina) e The Chinese 
University of Hong Kong (China).  
Dentre os convênios com instituições de ensino superior, destacamos o firmado com a Sciences Po, 
que permite ao aluno participante o aproveitamento dos créditos obtidos na França: a cada 2 (dois) 
créditos ECTS cursados será atribuído um crédito USP, como optativa eletiva.  
O IRI tem enviado, em média, 14 (quatorze) estudantes por ano para realizar intercâmbio no exterior, 
por meio dos acordos firmados pela USP e pelo próprio Instituto.  
O IRI mantém, ainda, convênio com a The Washington Center for Internships and Academic Seminars, 
organização educativa, sem fins lucrativos, que atua junto a centenas de faculdades e universidades 
dos EUA e de outros países e fornece oportunidades a alunos de trabalhar e estudar em Washington 
DC, com direito a créditos. Os alunos trabalham meio período por dia, num total de quatro dias por 
semana, de acordo com seus interesses reais, em estágios supervisionados em instituições 
americanas com ou sem fins lucrativos, bem como em organizações internacionais. Além disso, 
podem participar de cursos acadêmicos e assistir e participar de uma série de eventos no âmbito do 
Fórum de Liderança, incluindo discursos presidenciais, discursos do Congresso Nacional e visitas à 
Embaixada Americana, além de excursões, oficinas e outras atividades especiais.  
Os alunos do IRI são estimulados a explorar, também, as possibilidades oferecidas pelos convênios 
firmados pela própria USP, por meio da Agência USP de Cooperação Nacional e Internacional. Entre 
eles, destaca-se o Programa de Mobilidade Internacional – Países Ibéricos e Programa Universidades 
de Bolsas de Educação, ambos promovidos pela USP, com bolsa pelo Banco Santander.  
O IRI considera a experiência de intercâmbio acadêmico no exterior fundamental para a formação 
graduada polivalente, fundamentada em conhecimentos econômicos, políticos e jurídicos 
necessários à compreensão dos fenômenos internacionais e com flexibilidade intelectual para 
explorar uma gama muito variada de oportunidades profissionais, uma concepção que está em 
sintonia com o largo espectro de oportunidades profissionais que se abrem a internacionalistas. 
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ANEXO C – Material de divulgação do Módulo 4 do CFI-RI 
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ANEXO D – Transcrição em francês do documento audiovisual didatizado na F1 
 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7Uqb8B_AWt8&feature=youtu.be 
 
Professeur 1 : le Bachelor en relations internationales est le successeur de l'ancienne licence 
en relations internationales… c’est donc une direction d'études pour tous les étudiants qui 
souhaitent éviter de se spécialiser au début et préfèrent plutôt une étude avec spectre large 
en faisant de l'histoire de l'économie du droit et de la science politique 
 
Professeur 2 : la combinaison de ces quatre disciplines est censée donner aux étudiants les 
clés pour comprendre le monde contemporain 
 
Professeur 3 : c'est un Bachelor interdisciplinaire qui amène les étudiants à comprendre le 
monde des institutions internationales notamment à comprendre s'il y a un ordre international 
politique légal qui s'établit au-delà des États 
 
Professeur 4 : ce qu'on essaie de faire de plus en plus c'est de donner le volant aux étudiants 
de leur faire travailler par eux-mêmes en écrivant de travaux de recherche ils vont faire leurs 
propres travaux de recherche 
 
Professeur 2 : c'est un programme qui est assez exigeant parce que à la fois il demande aux 
étudiants beaucoup de travail et aussi leur demande de maitriser les méthodologies les 
approches de quatre disciplines majeures qui ont effectivement des approches différentes sur 
les questions internationales 
 
Professeur 1 : la formation leur apporte comme je vous l'ai dit tout à l'heure un spectre très 
large vous avez donc la possibilité d'être suffisament spécialisé dans des matières diverses 
pour faire un choix plus tard vers une spécialisation et avoir une connaissance relativement 
large de différentes matières ce qui peut convenir dans certains métiers comme le journalisme 
comme la collaboration dans un ministère au niveau d'un département politique où vous avez 
besoin de compétences diverses 
 
Professeur 2 : son approche c'est en fait de prendre de la hauteur par rapport au déferlement 
des événements quotidiens pour donner du sens… et c'est particulièrement important dans 
le domaine des relations internationales parce qu'on est chaque jour submergés 
d'événements extrêmement variés qui proviennent de régions du monde extrêmement 
diverses 
 
Professeur 3 : du point de vue de la science politique la grande question qui se pose c'est de 
comprendre dans quelle mesure nous avons de la coopération internationale, dans quelle 
mesure les états et les autres acteurs privés comme les ONG les entreprises multinationales 
se mettent ensemble pour trouver des solutions aux problèmes qui dépassent nos frontières 
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Professeur 4 : le profil des étudiants, c'est des étudiants qui sont intéressés par des questions 
en relations internationales et qui veulent donner à leurs études en relations internationales 
un angle multidisciplinaire… donc ils vont vouloir toucher un peu à la science économique ils 
vont vouloir toucher à la science politique au droit à l'histoire en même temps dans leurs 
études 
 
Professeur 2 : la majorité d'entre eux se destine à des carrières internationales, dans les 
organisations internationales les ONG dans les organisations gouvernementales qui 
s'occupent de politique étrangère 
 
Professeur 1 : le choix de Genève, me semble-t-il s'impose en Suisse parce que c'est un 
programme pour l'instant unique… Genève est évidémment une place forte pour les relations 
internationales puisque nous avons toutes les organisations et qu'elle est prédestinée comme 
ville pour traiter de ces questions-là… elle a donc un créneau tout à fait naturel 
 
Professeur 4 : la chose évidente c'est qu'on est dans la Genève internationale dans une 
Genève qui est l'endroit où les organisations internationales se trouvent, donc les... les Nations 
Unies en général mais il y a aussi l'UNICEF il y a aussi l'OMC l'organisation internationale du 
travail, où des questions des relations internationales des questions globales sont adressées 
par les différents pays au monde ici à Genève 
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ANEXO E – Documento escrito (depoimentos de estágio) didatizados na F1 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário sobre o perfil de alunos do IRI-USP 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento assinado pelos alunos-participantes da 
pesquisa 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
Departamento de Letras Modernas 

 
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - CEP 05508-010 - Cidade Universitária - São Paulo - SP. Tel.: (11) 3091-

5041 / 3091-4503 / Fax (11) 3032-2325 / e-mail: flm@usp.br 
 
São Paulo, 18 de maio de 2017. 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Nome do pesquisador: Adalton Nogueira Orefice Jr. (número institucional: 6834874) 
Nome da orientadora: Heloisa Albuquerque-Costa 
Instituição: Universidade de São Paulo 
Programa de Pós-Graduação: Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês 
 
 Caro(a) aluno(a), 
Você está sendo convidado a participar desta pesquisa, cujos propósitos e procedimentos encontram-se 
explicitados abaixo. Ao integrar esse estudo de livre vontade permitirá a utilização dos dados fornecidos por 
sua participação. Você tem, a qualquer momento, a liberdade de se recusar a participar de qualquer uma de suas 
fases, sem nenhum prejuízo. 

1. 1. Propósitos da pesquisa: conhecer as demandas e necessidades acadêmicas e profissionais do perfil dos 
estudantes do IRI-USP e do CFI-IRI, curso de francês ofertado nesta instituição pelo Centro de Línguas; aplicar 
atividades voltadas para o trabalho com competências orais em francês, inserindo os participantes em diferentes 
situações de comunicação nesta língua e gerando dados para a pesquisa; analisar como se dá o desenvolvimento 
destas competências no contexto da formação do CFI-IRI. 

2. 2. Procedimentos: resposta a questionários e a entrevistas; participação ativa nas atividades propostas pelo 
pesquisador; gravações em áudio e vídeo das aulas e das produções orais e escritas suscitadas pelas atividades 
realizadas. 

3. 3. Riscos e desconfortos: nenhum. 
4. 4. Benefícios: estão ligados ao desenvolvimento de competências orais em francês, ao alargamento da 

compreensão de aspectos linguísticos e culturais da língua-cultura francesa e ao enriquecimento da formação 
acadêmica e profissional. 

5. 5. Direitos dos participantes: reserva-se ao participante a liberdade de retirar-se deste estudo sem qualquer 
prejuízo pessoal e/ou acadêmico. 

6. 6. Despesas e compensação financeira: inexistem despesas e/ou compensação financeira. 
7. 7. Confidencialidade: algumas amostras dos dados coletados poderão ser usadas para publicações tanto em 

meios de divulgação científica impressos ou digitais quanto em eventos profissionais e acadêmicos, sem que a 
identidade dos participantes seja revelada e seus direitos atingidos. 
Após ter lido este termo, declaro ter plena ciência de meus direitos como sujeito de pesquisa e voluntariamente 
consinto em participar e ceder meus dados para este estudo. Declaro igualmente compreender sobre o que, 
como e por que razão está sendo feito este estudo.  
______________________________                                             ______________________________                                              
       Assinatura do participante                                                                Assinatura do pesquisador 
        E-mail para contato:  adalton.orefice@usp.br                                  E-mail para contato:      
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APÊNDICE C – Ficha pedagógica 1 (versão corrigida do professor) 
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APÊNDICE D – Sínteses escritas pelos alunos (F1) 
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APÊNDICE E – Exemplos de Grilles de remarques linguistiques (F2) 
 
 

 
F2 (Apresentações da linha do tempo) 

 
AI AJ AA 

Remarque – F2 – AI Minute 

voc. - faire x passer une 
épreuve 

0:33 ; 
0:41 

thème de la rédaction du 
concours pas compris 

0:54 

voc. - "grammatique" 1:04 

voc./prononciation - tout 
x toute 

 
1:06 

AI démontre plus de 
difficultés que les autres 
pour s'exprimer ; son 
progrès est toutefois 
remarqueable par rapport 
aux Modules précédants 

 

 

Remarque Minute 

Je pense/Tu penses 
qui - phonétique 

 
0:27 ; 
1:18 

possessifs - 
“mon” avant voyelle 

 
1:33 

temps verbaux 
(imparfait x passé 
composé) 

1:39 ; 
1:44 

Professionnelle - 
prononc. 

1:59 

Bonne fluidté 
présentée 

 

 

Remarque Minute 

phonétique - ch 
(pétrochimique) 

 
0:32 

prép. verbe : 
participer "de" 

0:40 

Compte tenu de 
l'échange en France, 
l'élève présente un 
bonne fluidité. 
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APÊNDICE F – Algumas “linhas do tempo” dos alunos-participantes (F2) 
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