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Resumo

Ainda que o francês seja uma das línguas mais faladas do mundo, não há pesquisas sobre a 
produção de materiais didáticos que promovam os processos de autorregulação da aprendizagem 
(ARA) em aulas de Francês Língua Estrangeira (FLE) para alunos da Educação Básica (EB). 
Em contrapartida, há, nos últimos anos, um crescimento relevante nas pesquisas que buscam 
promover as estratégias de ARA nesse nível de ensino. Considerando essa escassez, o objetivo 
geral da pesquisa apresentada neste livro foi construir e aprimorar um material didático que 
subsidie a ação de professores no processo de inserção de estratégias autorregulatórias durante 
a aprendizagem de FLE, no sexto ano do Ensino Fundamental (EF). Foram estabelecidos 
como objetivos específicos: elaborar um kit composto por Livro e Caderno de atividades com 
orientações para professores, voltados para a promoção de estratégias autorregulatórias durante 
a aprendizagem de FLE, no sexto ano do EF; descrever e analisar o processo de elaboração 
deste material; e partilhar o material com professores da EB e licenciandos de último período, 
ambos com formação em Letras Português/ Francês e avaliar a sua aplicabilidade para o ensino 
de estratégias autorregulatórias durante a aprendizagem de FLE, no sexto ano do EF. Trata-se de 
uma pesquisa-ação, de caráter qualitativo. Os instrumentos utilizados para avaliar o potencial de 
aplicabilidade do material didático foram o portfólio autorregulatório e um conjunto de tarefas 
realizadas no contexto de um curso de formação continuada de professores, na modalidade 
extensão. Os dados provenientes desses instrumentos foram analisados segundo a técnica de 
análise de conteúdo. Os resultados desse estudo sugerem que o material didático proposto tem 
potencial para contribuir na melhoria de práticas pedagógicas na EB e para promover estratégias 
de ARA em aulas de FLE, no contexto do sexto ano do EF, destacando-se por sua originalidade, 
linguagem adequada ao público-alvo e facilidade de uso.  

Palavras-chave: Autorregulação da aprendizagem. Ensino Fundamental. Estória-ferramenta. 
Francês Língua Estrangeira.
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1 Para início de conversa

Minha vocação pelo magistério foi dando sinais desde muito cedo: fui daquelas crianças 
que adorava brincar de escolinha com as bonecas. Eu sempre gostei de estudar. Talvez, em todo 
meu percurso como aluna da Educação Básica, eu nunca tenha sido a “aluna nota dez” ou a 
“queridinha do(a) professor(a)”. Esse também não era meu objetivo. Eu queria aprender. Eu 
realmente assistia às aulas. Hoje vejo que o que eu fazia em casa, com as minhas bonecas, não 
era só uma brincadeira: eu queria ser professora! Hoje sou professora efetiva de língua francesa 
do Colégio Pedro II. 

No contexto das escolas públicas do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II é a Instituição 
que oferece a maior carga horária da disciplina francês, seja no Ensino Fundamental, seja no 
Ensino Médio. Apesar disso, até o fim do ano letivo de 2016, destacava-se o fato de que o CPII 
era a Instituição que oferecia a menor carga horária para o 6º ano do Ensino Fundamental, 
isto é, o primeiro ano de contato dos alunos com essa nova disciplina obrigatória na referida 
instituição. Somente a partir do ano letivo de 2017 que, além da mudança de status de disciplina 
obrigatória para disciplina optativa, a carga horária do francês se equiparou a carga horária de 
outras instituições e passou a ser oferecida em três tempos semanais (135 minutos de aula contra 
os 90 oferecidos anteriormente). 

A dificuldade para trabalhar com o francês na transição do 5º para o 6º ano é um 
fato. Dentre as razões que colaboram para essa dificuldade, por parte dos estudantes, podemos 
mencionar a entrada na adolescência, o desconhecimento sobre essa nova língua, a carga horária de 
aulas, a dimensão do ambiente escolar, a quantidade de disciplinas e professores, as cobranças de 
resultados e a exigência de autonomia nos estudos. Com tantas demandas e desafios, que também 
estão presentes em outras disciplinas nessa etapa de escolaridade, a aprendizagem do francês, que 
até então era desconhecida, acaba por se tornar mais uma das preocupações dos alunos. 

Na tentativa de estreitar laços entre alunos, professores e ensino de francês, o 
Departamento de Francês do Colégio Pedro II reeditou, em 2014, o projeto Atelier Pierrot. O 
objetivo desse projeto é apresentar e sensibilizar a disciplina francês aos alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental através de atividades lúdicas. Embora o projeto priorize a ludicidade, acredita-se 
que esse primeiro contato seja facilitador do aprendizado de francês nos anos subsequentes, 
sobretudo no 6º e no 7º ano do Ensino Fundamental. Em 2014, eu participei da aplicação do 
projeto no Campus Engenho Novo I1. Embora o tempo total de duração dos encontros tenha sido 
curto (cerca de 45 minutos), eu consegui perceber a relevância desse projeto. Muitas perguntas, 
curiosidades e dúvidas! Alguns sabiam onde se localizava a França no mapa, outros não tinham 
muita certeza. Alguns sabiam que uma ou outra palavra que usam em português eram palavras 
francesas, como baguette, abat-jour e écharpe, outros ficaram surpresos em saber que o francês 
já estava em seu cotidiano. 

1 O Campus Engenho Novo I atende a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.



6 A autorregulação da aprendizagem 
e o aprender a aprender francês na escola

Durante esse encontro, discutimos sobre língua estrangeira, conversamos sobre a 
importância do francês e o privilégio que eles tinham de estar em um colégio que lhes oferece 
essa língua. Éramos outros depois desses 45 minutos. Em 2015, eu assumi todas as turmas de 
6º ano do Campus Engenho Novo II2. Eram as mesmas turmas que tinham vivenciado o projeto 
Atelier Pierrot comigo. 

Em comparação a uma experiência anterior, na qual eu havia assumido uma turma 
de 6º ano em 2012 que não tinha passado pela experiência do Atelier, foi possível observar, 
no decorrer do ano letivo de 2015, que a experiência do Atelier influenciava positivamente o 
processo de construção de sentidos na aprendizagem do francês. Os alunos estavam cientes do 
que e como estavam aprendendo. Isso era bom, mas será que era possível melhorar? De que 
forma sistematizar um material de apoio que colaborasse para o desenvolvimento de habilidades 
em Língua Estrangeira (LE) e favorecesse a superação dos desafios enfrentados pelos estudantes 
na transição do 5º para o 6º ano?

Concomitante à experiência do Atelier Pierrot, eu tive contato com a teoria da 
autorregulação da aprendizagem (ARA), durante as reuniões de orientação de Mestrado. 
Conhecendo pouco a pouco a teoria, eu tentei estabelecer ligações entre essa teoria e as 
estratégias de aprendizagem do FLE. Princípios como autonomia e o papel agêntico do aluno 
como responsável pelo seu aprendizado me chamaram atenção e eu parti em busca de pesquisas 
que abordassem as contribuições da ARA no processo de aprendizagem do FLE. 

Tendo em vista que o curso de mestrado que cursei, o Mestrado Profissional em 
Práticas de Educação Básica (MPPEB- CPII), tem como pré-requisito a criação de um produto 
educacional, aplicado ou aplicável, que articule conhecimentos acadêmicos, conteúdos 
disciplinares e conhecimentos pedagógicos; e, considerando a minha atuação profissional no 
6º ano do Ensino Fundamental e as lacunas aqui relatadas, optei pela criação de um livro, sob a 
forma de narrativa, pensada para esse público-alvo. 

Este livro é sobre a história da Chloé, uma menina que, aos 12 anos, é aprovada 
na seleção para o Colégio Pedro II e que aos 13 anos decide que precisa contar tudo o que 
viveu e aprendeu em seu 6º ano. Especialmente porque, no meio do turbilhão de novas 
informações e dessa transição 5º/6º ano, ela encontrou a maior das novidades: o francês! 
Inspirado em outras narrativas sobre ARA, espera-se que o livro ‘E aí, Chloé?’ sirva como 
uma ferramenta para auxiliar a promoção de estratégias autorregulatórias no ensino de 
Francês Língua Estrangeira. 

Assim, o objetivo geral de minha pesquisa de mestrado (QUINTANS, 2017) foi 
construir e aprimorar um material didático que subsidie a ação de professores no processo de 
inserção de estratégias autorregulatórias durante a aprendizagem de Francês Língua Estrangeira, 
no sexto ano do Ensino Fundamental.

2 O Campus Engenho Novo II atende a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do Ensino Médio.
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Foram estabelecidos como objetivos específicos desta pesquisa: 

• Elaborar um kit composto por Livro e Caderno de atividades com orientações para 
professores, voltados para a promoção de estratégias autorregulatórias durante a 
aprendizagem de Francês Língua Estrangeira, no 6º ano do Ensino Fundamental.

• Descrever e analisar o processo de elaboração do material didático e instrucional, 
tomando como base a literatura disponível e o processo autorregulatório da própria 
pesquisadora.

• Partilhar o material com professores da Educação Básica e licenciandos de 
último período, ambos com formação em Letras Português/Francês e avaliar 
a sua aplicabilidade para o ensino de estratégias autorregulatórias durante a 
aprendizagem de Francês Língua Estrangeira, no 6º ano do Ensino Fundamental. 

É justamente na transição do 5º para o 6º ano, na qual diversas novidades e desafios são 
inerentes, que os alunos têm seu primeiro contato com francês na Instituição à qual eu me dedico 
exclusivamente. A escolha do público-alvo desse trabalho, alunos do 6º ano, não foi ao acaso: a 
minha experiência com o ano escolar em questão evidenciava há algum tempo a necessidade de 
subsidiar ferramentas para que a transição destes alunos para o Ensino Fundamental II ocorresse 
de maneira mais tranquila. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

Essa transição é tradicionalmente marcada na cultura das escolas brasileiras, 
como ruptura, tanto da organização curricular quanto das formas de interação 
professor-aluno. Aspectos relacionados à organização do horário em disciplinas 
com professores diversos, interações diferenciadas, diferentes demandas, condutas, 
concepções (BRASIL, 1998, p.53).

Vale ressaltar, ainda, que o ensino de francês na Educação Básica, bem como o ensino de 
outras línguas estrangeiras, vai além da aprendizagem de um novo código, de um novo sistema 
linguístico. Assim, a partir da narrativa da personagem principal do material didático proposto, 
tenho a pretensão de auxiliar os alunos a criarem sentidos para a aprendizagem de francês no 6º 
ano do Ensino Fundamental, reiterando o que lemos nos PCN:

É fundamental que desde o início da aprendizagem de Língua Estrangeira o 
professor desenvolva, com os alunos, um trabalho que lhes possibilite confiar na 
própria capacidade de aprender, em torno de temas de interesse e interagir de forma 
cooperativa com os colegas (BRASIL, 1998, p. 54). 

Foi com o desejo de desenvolver essa confiança na capacidade de meus alunos que 
propus este material didático para o público do 6º ano do Ensino Fundamental. Um material que 
aspira transformar o discurso dos alunos de “aprender francês por aprender” para “aprender a 
aprender francês”.  
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Ah, o 6º ano! Como diz minha querida personagem Chloé: “Esse negócio de 6º ano 
é mesmo complicado…” (QUINTANS; SILVA, 2017, p. 16). São muitas as novidades, desde 
a questão de um novo espaço escolar, passando pela quantidade de matérias e de professores, 
e chegando a uma necessidade de ser autônomo para a qual os alunos, muitas vezes, não estão 
preparados para lidar. Até mesmo os PCN (BRASIL, 1998) reconhecem que essa transição do 
5º para o 6º ano é marcada como ruptura, seja com relação à organização curricular, seja com 
relação às formas de interação entre alunos e professores. 

À medida em que minha experiência como professora de francês do 6º ano aumentava, 
mais incomodada com essa transição eu ficava. As angústias dos meus alunos eram/são tantas 
que o espaço para o prazer de aprender francês ficava/fica bastante desprivilegiado. Fazer parte 
do projeto departamental Atelier Pierrot, me proporcionou uma compreensão ainda mais nítida 
do problema e eu não tive dúvidas: era preciso contribuir para uma transição menos turbulenta 
para meus alunos. Foi assim que comecei a investigar de que forma eu poderia sistematizar um 
material de apoio para o 6º ano que colaborasse tanto para o desenvolvimento de habilidades 
linguísticas em francês, como para a superação dos desafios enfrentados por meus alunos nesse 
momento de transição escolar.

Já como mestranda, comecei a aprofundar minhas leituras sobre a Teoria Social 
Cognitiva e sobre o construto da Autorregulação da aprendizagem, construto que posteriormente 
se tornou a fundamentação teórica de minha pesquisa, de minha dissertação e de meu produto 
educacional. Apropriar-me dos referenciais de Bandura (2008), Rosário (2004a, 2012, 2014) e 
Zimmerman (2000) me conduziu à construir e aprimorar um material didático que subsidie a 
ação de professores no processo de inserção de estratégias autorregulatórias em aulas de francês, 
no contexto do sexto ano do Ensino Fundamental.  

Tendo em vista que a autorregulação da aprendizagem é um dos construtos da Teoria 
Social Cognitiva que relaciona o planejamento e a gestão de pensamentos, sentimentos e ações 
à realização de objetivos pessoais (BANDURA, 2008), eu comecei a relacionar os benefícios de 
capacitar os meus alunos de forma que eles se tornassem autorreguladores de sua aprendizagem. 
Para que o aluno se torne um aluno autorregulador, ele precisa participar ativamente de sua 
aprendizagem, sabendo não só reagir face às suas dificuldades, mas também compreender 
como replanejar suas metas, saber quais estratégias aplicar e saber o quanto de esforço investir 
(SIMÃO; FERREIRA; DUARTE, 2012). 

Não foram – e ainda não são –  poucos os relatos dos alunos, durante esses meus cinco 
anos de experiência na Educação Básica, relacionados a suas dificuldades em francês: “Eu estudei 
o dia inteiro e tirei nota vermelha” ou “ Eu tento estudar, mas não entendo nada” ou ainda “Essa 
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matéria é muito difícil, professora!”. Esses reclamações sempre me motivaram a conversar com 
eles sobre como aprender francês na escola. Quantas vezes eu pedi para dar o visto no caderno e 
o caderno estava incompleto? Quantas vezes na hora de corrigir o dever de casa eu percebia que 
apenas alguns alunos da turma tinham feito suas tarefas? Quantas vezes os alunos estavam sem os 
materiais? Sim, não se compremetendo a aprender é muito difícil aprender. 

Aprofundando minhas leituras sobre autorregulação da aprendizagem, conheci as 
produções do grupo GUIA: projetos de intervenções por narrativas – as chamadas estórias-
ferrramentas – que visam promover a autorregulação da aprendizagem por meio de uma 
aprendizagem vicariante, ou seja, através de um modelo fictício e indutor de comportamento 
(ROSÁRIO et al., 2012). Foi partindo especialmente desse referencial que comecei a colocar 
em prática a construção de uma estória-ferramenta que levasse os alunos a aprender a aprender 
minha disciplina. 

Essa construção culminou na produção de um kit composto pelo livro ‘E aí, 
Chloé?’(QUINTANS; SILVA, 2017) e pelo Caderno de atividades com orientações para 
professores (QUINTANS; SILVA, 2017) . Inspirado nas estruturas de estórias-ferramentas já 
existentes (ROSÁRIO et al., 2012), o livro ‘E aí, Chloé?’ propõe a promoção de estratégias 
autorregulatórias no processo de aprendizagem em geral e, de maneira inovadora, propõe a 
promoção dessas estratégias voltadas especificamente à aprendizagem de francês. 

Chloé, protagonista e modelo fictício de minha estória-ferramenta, é uma menina que 
narra sua experiência como aluna do 6º ano, recém chegada ao Colégio Pedro II. A experiência 
vivida pela Chloé é a forma com a qual eu interpreto a experiência que meus alunos vivem. 
Sua transição do 5º para o 6º ano é repleta de novidades, dentre as quais o estudo da língua 
francesa, totalmente desconhecida por ela até então. Por meio da ajuda social de um amigo, o 
Antônio, Chloé compreende a importância de exercer um papel agêntico de sua aprendizagem 
(BANDURA, 2008) e começa a aplicar o modelo PLEA de aprendizagem autorregulada 
(ROSÁRIO, 2004a) para alcançar, principalmente, seus objetivos relativos a esta disciplina. 

Descrever e analisar o processo de elaboração desse material didático, tomando como 
base a literatura disponível e o meu próprio processo autorregulatório enquanto pesquisadora 
foi o meu segundo passo. Foi a partir da escrita de meu portfólio autorregulatório que eu pude 
assumir meu lugar de agente, refletindo sobre minha prática e sobre o meu contexto, traçando 
metas, fazendo escolhas e, a todo tempo, avaliando minhas ações em prol do alcance de meus 
objetivos. A análise desse portfólio autorregulatório sugeriu que à medida em que meu processo 
autorregulatório enquanto professora pesquisadora se desenvolvia, mais atenta à produção do 
meu produto educacional eu estava. Questões como a atenção à estrutura e à aparência do livro 
e adequação à linguagem, por exemplo, foram identificadas de forma que eu pudesse, ainda no 
momento de elaboração, aprimorá-las. 
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O terceiro e último passo deste trabalho foi partilhar o material com professores da 
Educação Básica e licenciandos de último período, ambos com formação em Letras Português-
Francês e avaliar a sua aplicabilidade para o ensino de estratégias autorregulatórias durante as 
aulas de francês, no contexto do 6º ano.

Ao definir o objetivo geral da minha pesquisa de mestrado como os verbos construir 
e aprimorar o material didático, reforcei o caráter não individual desse processo de construção. 
Evidentemente esse material é fruto de inquietações da minha prática e de minhas reflexões ao longo 
dos estudos de mestrado, como pôde-se observar na análise de meu portfólio autorregulatório, 
mas ele também é fruto do diálogo e da avaliação dos meus pares, professores de francês e 
licenciandos do último período de licenciatura em Português - Francês, no âmbito do IV curso 
Aprender a aprender: estratégias de autorregulação da aprendizagem para o ensino de Francês 
Língua Estrangeira. Assim, a oferta desse curso de extensão teve como objetivo instrumentalizar 
professores com o conhecimento sobre a TSC a fim de que eles pudessem, agregando seus 
conhecimentos específicos sobre francês, avaliar a aplicabilidade do meu material didático para 
o contexto ao qual ele se destina, identificando tanto a presença de estratégias autorregulatórias 
no livro ‘E aí, Chloé?’, como contribuindo para o aprimoramento desse material.  

Os dados provenientes das tarefas de avaliação pelos professores avaliadores foram 
analisados com o auxílio das técnicas de análise de conteúdo de Bardin (2011) e indicaram 
que o kit Livro ‘E aí, Chloé?’ e Caderno de atividades com orientações para professores tem 
potencial para promover as estratégias de autorregulação da aprendizagem em aulas de francês, 
principalmente no contexto do 6º ano. As dificuldades e experiências vividas pela protagonista e 
por seus amigos foram consideradas semelhantes àquelas vividas pelos alunos do refereido ano 
escolar e, por isso, pertinentes. Consideraram ainda que a aparência, a estrutura e a organização 
do material, além da adequação da linguagem do texto estão em consonância ao público ao qual 
se destina e à proposta apresentada.  

Outras potencialidades do material foram indicadas pelos professores avaliadores, 
tais como potencial para promover estratégias de autorregulação da aprendizagem nas aulas de 
francês de outros anos escolares e potencial para promover tais estratégias em aulas de outras 
disciplinas ou de maneira interdisciplinar. Um outro potencial identificado pelos professores 
avaliadores foi o potencial da estória-ferramenta para a reflexão do professor sobre sua prática. 

À identificação desse potencial, agrega-se o momento de diálogo entre os pares 
vivenciado durante as aulas presenciais do IV curso Aprender a aprender e dos fóruns via 
plataforma Moodle, durante o curso online. Acredito que uma das contribuições desta pesquisa 
tenha sido a promoção de espaço para a troca, para a reflexão coletiva sobre nossas atuais 
práticas enquanto professores de francês, sobre nossa existência e sobre o nosso lugar. Acredito, 
e espero, que descrever o processo de construção do material, desde as inquietações oriundas 
da minha prática, passando pelo embasamento teórico utilizado e culminando na apresentação 
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concreta desse material tenha servido de inspiração para que eles mesmos, a partir do que foi 
vivenciado e refletido, se tornem professores autorreguladores que não somente utilizem os 
materiais existentes, mas que também possam construir seus materiais, adequando-os à realidade 
e necessidade de seus alunos (GOUVÊA, 2017; MOREIRA, 2016). 

Alguns avaliadores indicaram como possíveis limitações do material o seu pioneirismo 
e o contexto da narrativa que ocorre no âmbito do 6º ano do Colégio Pedro II. Espero que 
essas limitações possam ser testadas em futuras pesquisas que deem conta da experimentação do 
material e da análise de seus resultados, tanto no Colégio Pedro II como em outras Instituições 
de Educação Básica nas quais o francês integre a grade curricular. A experimentação desse 
material didático é não só uma vontade pessoal, mas também a maneira pela qual será possível 
avaliar a potencialidade do material para uma aprendizagem de francês mais consciente, que 
leve os alunos do status de “aprender francês por aprender” ao status de “aprender a aprender 
francês”, umas das aspirações desta pesquisa.

Outros avaliadores sugeriram a escrita de outras estórias-ferramentas, seja dando 
continuidade às aventuras autorregulatórias da Chloé e seus amigos em outras anos escolares e 
abordando outras competências/conteúdos relacionados ao francês; seja elaborando uma estória-
ferramenta para alunos iniciantes em francês no Ensino Médio; seja adaptando a estória da Chloé 
ao formato de história em quadrinhos. Essas sugestões reforçam relevância do livro E aí, Chloé?, 
ratificam a importância de novos estudos, além de reconhecer os benefícios de ensinarmos aos 
nossos alunos como aprender a aprender francês na escola. 

Estamos aqui, portanto, longe de um au revoir18 e bastante próximos de um à bientôt19. 

18 Adeus.

19 Até breve.
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