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S U M Ã R I O 

Este estudo teve como objetivo pr incipal a análise 

dos elementos que contribuíram e/ou contribuem para o decréscimo 

do ensino do francês na rede oficial do ensino regular do lÇ e 29 

graus do Município do Rio de Janeiro. 

Paralelamente, no decorrer do e studo surciu a oportu
nidade de a valiar a significação do ensino desta língua como ins

trumento que possibilita ao educando aperfeiçoar-se e ampliar o 

seu campo de informação, dando-lhe maiores possibilidades de acom

panhar o desenvolvimento cultural , científico e t ecnológico do 

mundo e de fazer um breve histórico da influência fra ncesa na cul 

tura brasileira. 

o objetivo foi atin(ido através de uma pesquisa de 

campo em todo o Mun icípio do Rio de Janeiro, junto a diretores das 
escolas f e derais , es taduai s e municipa is do 19 e 2q graus e a pro

fessores de francê s. 

rora~ utilizados, como instrume ntos , dois questioná

rios, A e B (ane xo n9 I), apliccdos a 50% das escolas oficiais do 

ensino regular do 19 e 29 graus das diversas regiões a dministrati

vas do Município do Rio de Janeiro que, na época da pesquisa (ou

tubro de 1977), correspondiam a 232 escolas e a 200 professores 

leciona ndo francês . 

Os resultados obtidos evidenciar am que: 1) o ens ino 

do francês continua sendo ministrado no 19 e 29 Graus do e nsino 

r egul a r ; 2) é uma profissão exerc i da predominantemente por profis

sionais do sexo feminino (85~5%), procurada por jovens entre 20 e 

36 a nos (56,6%), dos quais 41,1% casados ; 3) a maioria dos profes

sores tem boa formação profission~l, utiliza métodos modernos (co

mo o Capelle, o Vive Voix, o Mauger Rouge, o Frere J acques e o 
VIr) e fizeram cursos de pÓs-graduação (68%); 4) apenas 23,5% dos 

professores conseguiram bolsas de e studos ; 5 ) os professores com 
mais de 8 a nos (64 ,4\ ) , e com 2 a 4 ~nos (24~4\) de magistério pa

r ecem os mais interessados pelo e ns ino do francês ; 6 ) 23,5\ dos 

professores observaram 

pelas escolas, e 4a~9% 

parte dos alunos; 7) a 

uma diminuiç~o na oferta desta disciplina 

observaram ~a diminuição na procura por 
IV e a XVIII Regiõe s Administra tiva s sao 

as que oontam com maior nlli~ero de professores de francês; B) em 
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1965 no 19 grau, 270 alunos optaram por esta língua e 170 pelo i~ 
glês; em 1968 as opções pelo ensino do francês no 19 grau aument~ 
ram para 633 chegando a 8.465 em 1977; 9) 1970 foi apontado como 

o ano do começo do decréscimo (0,5%), que aumentou em 1975(6,8%), 
sofrendo novamente uma queda em 1977 (3,6\); 10) o ensino do fran 
ces é oferecido em 61,2% das escolas, e 37,6\ que não o fazem; 

11) a partir das 7as, e 8as, séries o número de alunos diminui 
tanto para o francês como para o inglês; 12) as principais razoes 
apontadas pelas escolas e pelos professores como causas do decrés 
cimo do ensino do francês no Município do Rio de Janeiro, por or
dem de importância, são: a diminuição da oferta pelas escolas, a 
falta de professores, a falta de interesse dos alunos, a preocup~ 
çao com a formação profissional, a influência norte-americana, a-
lém de métodos inadequados, programas mal elaborados, a 
do ensino (Leis 4024/61 e 5692/71) e a pouca divul gação 

francesa. 

III 
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S O M;~AI R E 

L'objectif principal de cette étude a été 
des éléments qui ont contribué e t/ou contribuent à la 

l'analyse 

diminution 

de l!ense ignement du français dans l e reseau officicl de l'en

seignement régulier du ler. et 2 eme. dÉ:.grés au :'Município do Rio 

de Janeiro. 

" 
Par~liêlement, au cours de eette é tude il y a eu l'oc~ 

s~on de faire l'évaluation de la signification de l' ense i gnement 

d~ c ette l~nguc cn tant qu ' instrumc nt qui perm~t à l'éléve de s e 

perfect ionner et d! a ugmenter son cha mp d 'information tout en lui 

donnant de rncille urcs possibilités pour aecompagncr l' evolution 

culturellG, scie ntifi que é t teehnologique du monde c t de fairc un 

pe tit résumé historique de l'influenees français e dans la eulture 

brésiliennc . 

Llob j t.: etif a été a.ttc int par l' intermédie.ire d' erqti:tes 

f aites dans tout l c ilHunieípio do Rio de Jane iro': 1 ~.upres des 

directeurs des ~colc s fé déra les, de l ' état et rnunic i pales du ler. 

et 2 ema . ctégrés c t auprc.s de s proflCoss €.urs de franç :-. is. 

On a uti1is€ e n tant qu' instruments ~ de ux questionraires 

A et B~ (Anr.e xL !) 3uxque1s ont ét6 soumise s 50% des école s 

officielles d~ l ' énse ignernent r 3guliGr des l er. et 2 eme . dégrés 
des diverses ré p.;ions administrative s du !l l:1unicípio do Rio de Ja

neiro! l qui ã l' é poque de cette enquête (oetobre 1977) corres

pondaient 3 232 écoles et à 200 professeurs ~nseignant 1e français. 

Les résultuts obter.us ont rnontrê que: 

1) - l'enseignement du français continue à se faire da ns 1cs l e r. 

et 2 eme. dégrês . de 1 1 enseignerncnt régulier ; 2) c 'est une profission 

exercée surtout par des professionne11es du sexe fréminin ( 05,5%), 

rechcrchéc pa r de s jeunes entre 20 e t 36 ans (56, 6%), dont 41,1% 

sont ~ariées ; 3) l a p1upart des professeurs ont unE. bonne formation 

profcssionne11e e t utilisent des rnéthodes consideréc s comme 1es 

plus modernes, commc C.:!.pe11c, de Vive Voix , l'1auger Rouge et Frere 

Jacqu€.s, et ont suívi des courc de ;'pós -f,radua ção l1 (68%) ; 4) 

seu1eme nt 23 , 5% des professeurs ont obtenu des bourses ; 5) les 

professeurs de plus de 8 ans de profession (64~4%) et ceux de 2 

ã lf ans (24:14%) semblent être l es plus intêressés par l 'enseignerrrrent 

du franç a is ; 6) 23,5% des professeurs ont remarqué une diminution 

de l' offre du franç a is par l e s Ê! eoles officiE.11e s de l/état et 48,9% 
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ont remarqué une réduction de la demande de l a part des éleves , 
7) la IV et la XVIII Régions Administratives sont les deux ~gions 

qui comptent l e plus grand nombre de professeurs de français; 8) 
en 1965 dans le l er. dégré, 270 é l eves ont opté pour cette l angue 
et 170 pour l' anglai s. En 1968 les options pour l'enseignement du 
français dans l e ler, dégré ont augmenté jusqu'ã 633 et sont 
arrivées a 8.465 en 1977; 9) 1977 a été designée comme l'année ou 
a commencé l a diminution (0,5%), qui a augmenté de nouveau en 
1975 (6,8%), et a subi une chute en 1977 (3,7%); 10) l' enseignenent 

du français est offert par 
le font pas; 11) à partir 

61,2% des éco1es contre 37,6% qui ne 
des 7 eme et 8 eme années le nombre des 

éleves diminue' aussi bien pour le trançais que pour 1 l anglais; 
12) 1es principales r aisons présentées par les écoles et par l es 
pr ofesseurs pour expliquer cette diminution de l'enseignement du 

français au "Município do Rio de Janeiro", ont été, par ordre 
d'importance: diminution de l' offre par les écoles, manque de 
professeurs, manque d 'int erêt de la part des é l eves, influence de 
l'Amérique du Nord , a i nsi que les méthodes mal structurées, l es 
programmes mal é l aborés l a reforme de l'enseignement (~eis4024/61 

e 5692/71) et manque de divu l gation de l a langue française. 
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I N T R Q V U ç Ã O 

o PitO blema 

A vitória dos Estados Unidos da América do Norte na 2e 
Grande Guerra fez com que este país se tornasse o centro das aten 
çoes e do poder do mundo ocidental~ A França, corno todos os ou-

tros países da Europa, viu diminuidos a sua influência e o seu 

prestígio. Mas, a partir dos últimos anos, o êxito obtido nos 

setores científicos, técnicos, sociais e administrativos, determi 
nou que voltasse a ocupar um lugar de destaque como nação aItamen 

te industrializada. 

Vale observar que o Brasil é um dos grandes beneficiá

rios da cooperação técnica e científica francesa, como podemos 

constata~ pelos diversos acordos e contratos assinados entre es

tes dois países, tais como os , elativos à utilização das novas 
energias, por exemplo, a solar, assinado em 30/4/76, quando da 

viagem do Presidente Ernesto Geisel a Paris ; à construção de prod~ 
-çao de etileno no Rio Grande do Sul, pela empresa francesa TE~ 

e a brasileira COPESUL ; à implantação em Fortaleza de uma estação 

de controle de lançamentos de engenhos espaciais (estação de tel~ 

medida), instalada em 1973, (ATLAS 24); à construção da platafor
ma franco-brasileira do porto do Havre, em 30/9/77; ao fornecimen 

to e à instalação do sistema de telecomunicação para a cobertura 

dos Estados do Amazonas, Mato Grosso, Acre c do Território de Ron 

dônia (EMBRATEL e THOMSON-CSF) ; à construção da indústria de ci 

mento da Sociedade Camargo Corrêa S/A pela sociedade francesa 

FIVES-LILLES-CALL, em Apiai, a 30 km do sudoeste de são Paulo ; 

cooperaçã? em informática (troca de especialistas para estudarem 

a aplicação da informática na administração); à cooperação no ca~ 

po da energia nuclear entre a NUCLEBRÃS (Programa Nuclear rrasi -
leiro) e a TECHNICATOME CTécnique paul' l'énergie atomique), para 
a construção de um reator experimental denominado T:CODRA", em 

-a 

7/75; ao acordo que visa estabelecer um sistema integrado para o 

aperfeiçoamento e a especialização dos administradores brasileiro 

e franceses na área de Administração Pública; à cooperação no se-o 
tor de construção naval entre Chantiers France-Dunkerque e o gru

po brasile iro de comércio e navegação; à assistência técnica para 
a implantação de método5 modernos de trabalho e uma exploraçãomtis 
eficaz da economia em todos os terrenos (equipe de quinze eng~ei-



2 
ros em estradas de ferro brasileiras com a SOFERAIL); à utiliza-
çao de rnonomotores franceses ST lO-Diplomate, na formação e trei
namento dos pilotos da VARIG; à execução das obras do metrô do 
Rio de Janeiro; ao equipamento francês na utilização dos recursos 

- - (1) brasil eiros em energia hidraulica no Rio Parana, etc. 

A França dese nvolve também um trabalho de 

científica com outras nações industriali zadas através 

cooperaçao - -de orgaos 

tais corno: a Agence Internationalc de l'~nergie Atomique; a Agç n

ce Eut'?péenne de l'~nergie Nucléaire.; da Intelsat; a Comission 
Océanographique Internationale de l'UNESCO e a Organisation Euro-

- d S' 1 . M 1-' (2) pee nne e ~o og1e o ecula1re etc . 

O progresso da França nas áreas científicas e tecnoló
gicas mostra que e sse país acompanhou o desenvolvimento mundial , 

e que há muito deixou de ser conhecido somente corno a t erra de Ra 
cine e de Moliêr~ , da alta costura e dos perfumes. Assim,como na 
ção altamente industrializada, tem muito a oferecer às jovens na 
çoes em vias de des envolvimento. 

Em abril de 1976, po~ ocasião da visita do Presidente 

do Brasil à França, as relações de amizade entre os dois -pa1ses 

foram fortalecidas . Transcrevemos a seguir alguns trechos do di~ 
curso do Presidente Geisel em resposta ao do Presidente Giscard 
d'Estaing, publicado no jornal "Le Monde.", de 28 /04 /76: 

"Le 1lIr.e..u paiI-t d'une itêatU~ w.tolLUiue, 4oc..i.ale <ú 
cu.UuiteUe cU66êtt.en.te de ta itêatU~ 6Julnça.i.4e ma.i4 , .u 
ClItILi.ve ã du c.onct.u..6.ion6 qu.i. lLende.nt bOlt e.nten.te. a.v~c 
ta FJulnce except<onneUemen.t pMpic.e. Le peuple bite-
4.tUen po44êde, pM6ondêmen.t ewta.c..úte., du 4ent<men.ú 
de 6i4Ute ã cu memu va.t.I/WI.4, .útltêtt.en.ú ã ta dvm 
4a.WJn ocúden.toi.e, ã laqueUe ta FJulnce <1 appoitte 40!! 
concoU/t.6. "(, •• 1" Cet.te. cor.rnunau.t.e. de benUme.n.t6, a 
eUe ud.e, .tend!tct ã Itapp!tocheJt de p1u.4 en ptw, no4 
peuplu " 1 . .. 1" "J'antedpe poW!. no4 deux pDJj4 de 
gJulttd4 bene6..:cu ã ta 4~ du eHow que n04 gouveJt 
l'leme.n.t6 ne.tte.nt e.n oeu.vlLe. en. vue d'éltvtgiJr. leuJl CDOp'é:= 
~~ ~e dan4 cU66êtt.en.ú do.«.útu.I ... 1 En 
veA.Ue. tou.t bemb.l.e. .úuü.quu. que. nou.6 bOIMlU a.u. beJLi.1.. 
d' Wte. éit.e. nouvl?Ue. dan6 tu lLe1a.ti.onll entIt.e ItOb deu.x. 
peupl.e.6 1'. 

# No sistema ed~caciona l brasileiro, até a ~rimeira met~ 
de do seculo XX, o frances ocupava o 19 lugar como l~ngua estran
geira, mas ao término da Segunda Guerra Mundial, tendo a Europa 

(1) 

(2) 

Dados fornecidos pessoaLmente pelo Consulado da França no Rio de J~~iro, 
Serviço de Imprensa. 

Ibid. 
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perdido sua hegemonia comercial, científica e tecnológica, os Esta 

dos Unidos da ~~érica do Norte passaram a usufruir de urna suprema
cia evidente. A cultura brasileira sofreu transformações, e a edu 
caça0 passou a concentrar suas atenções e 

da ciência e da t ecnologia , recebendo uma 

-preocupaçoes nas areas 

grande influência norte-

americana. Como consequência, o inglês começou a ocupar o primei
ro lugar nos currículos escolares, e o francês foi relegado a um 
plano inferior . Em 1961 foi promulgada a Lei 4024 que, em s e u ar-

tigo 59, tornou opcional o estudo de língua estrangeira moderna , 
tendo início por essa epoca o decréscimo do ensino do francês, que 

se viu preterido pelo inelês. Dez anos mais tarde , com o advento 

da Lei 5692/71, a situação se agravou, pois o artigo 79 da Resolu

ção 8/71 do Parecer 853/71 recomenda "que em Comunicação e Expres

são, a título de acréscimo, se inclua uma Língua Estrangeira Mode~ 

na, quando tenha o estabe lecimento condiçõe s para ministrá-la com 

eficiência". 

o francês e o inglês sao ainda as duas grandes línguas 

de comunicação e de cultura 

cacionais de quas e todos os 

do mundo, e constam dos currículos e du 
• (3) -.. 

pa~ses ,sendo tambc m os do~s id~omas 

falados pelos cientistas nos congressos internacionais. Conant (1959), 

em seu relatório sobre a ~ducação nos Estados Unidos da América do 

Norte, declarou que os jovens americanos de viam estudar línguas e~ 

trangeiras, entre outras razões, para poder competir com a União 

Soviética no mercado internaciona1(4). Dorothy M. Frases (1961) , 

afirmava, no mesmo sentido, que a naçao norte-americana tinha ne c es 

sidade de que seus cidadãos conhecessem línguas estrangeiras ~ ten

do isto sido dramaticamente demonstrado durante a Segunda Guerra 

Hundia1, e que a r e sponsabilidade dos Estados Unidos nos negócios 

mundiais aumentaria ainda mais essa necessidade (5). 

A situação da língua francesa no mundo é a seguinte : 

nos cinco continentes, em 34 países, é a língua mate rna, oficial 

ou veicular. Em 25 é a segunda ou a terceira língua estrangeira 

( 3) 

(4) 

(5) 

Blancpain Marc e Rebouillet André. ~U~n~e~l~a~n~g~u~e~:-=l~e-=fr~a~n~ç~a~.~·s~a~u~j~o~u~r~d~'~h~u~i~d~a~n~s 
le monde. Hachette , 1976, p. 265/301. 

Conant James B. 
::'959, p. 72. 

The American High School Today. Hc. Graw-Hill, Ne'W York, 

I,'raaer Dorothy M. Current 
Press CO., New York, 1961 . 

Curriculum Studies in Academic Subjects.Ronald 
p. 59. 
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em~. Na Comunidade da Europa, ocupa o segundo lugar. Na 

Asia, o Japão e a Tailândia oferecem-na como 2ª língua estrangeira. 

No Extremo Oriente, seu ensino é obrigatório na Arabia Saudita; em 
a a ~ ~ Israel situa-se como 2- ou 3- l~ngua enquanto o L~bano escolariza 

seus alunos em francês. Na URSS, nas escolas especiais, o ensino 

é ministrado parcialmente em francês; na República Federativa da 

Rússia é a primeira língua estrangeira e a segunda nas 14 r epúbli

cas da União Soviética. Na América do Norte , no Estado de Luisiâ
nia, é a segunda língua oficial. No Canadá 30% da população falam 

francês . Na América Latina, é línr,ua de ensino obrigatório no Ur~ 
guai (desde a escola primária); também é obrigatório como língua es 

trangeira na Colômbia, na República Dominicana, em são Sa lvador e 

no Chile; na Argentina 1/3 dos alunos a escolhe como primeira lín 

gua estrangeira. Na África Inglesa é ou obrigatória ou a l~ lín

gua viva no ensino secundário, e na África Negra, ex-francesa e 

eX- belga, é a língua oficial . Na República do Haití é a língua da 

d - d 1 d d" - (6) C 1 d d t e ucaçao, a cu tura e a a m~n~straçao . cupa ugar e es a -

que em diversas instituições internacionais como: Organização 

ternaciona l de Justiça, União Postal Universal (única língua 

aI), Aliança Isra~lita Internacional, Conferência Islamita e 

Árabe (língua oficial ao lado do inglês), UNESCO, OIT, OMN, 

OTAN (língua oficial e de trabalho junto com o inglês). Cerca 

1n

ofici 

Liga 

eCOE, 

de 

1/3 das delegações da ONU exprime-se em francês. O Vaticano o e s 

colheu como língua diplomática. 

A enumeração desses dados tem como finalidade mostrar 

que o francês não pode ser esquecido, pois tem condições de ofere-

-cer uma grande contribuição para o desenvolvimento de um pa~s como 

o Brasil que, provavelmente, será no futuro urna grande potênciamu~ 

dial. Não de~emos esquecer também que 

(6) 

iI em e ducação, principalmente uma reflexão pros

pectiva s e torna indispensável, considerando-se 

que 'o tempo de resposta'do sistema educativo a 

uma reforma generalizada é, no mínimo de uma ge 

ração"; e que "toda a política de educação, no 

mundo atual, deve orientar-se pela pesquisa de um 

novo humanismo, pela idéia do desenvolvimento do 

Blanepain Mare 
dans le monde. 

e Rebouillet André. Une lângue: le français aujourd'hui 
Haehc.tte, 1976, p. '2"6'"5'i7"30~1"'.=="":'''--'===::'''';===--!!~ 



homem na multiplicidade de suas dimensões, no qu~ 
dro de um sistema de valores. Ao contrário do que 
muitas vezes se afirma, tal humanismo não poderia 
ser definido somente em termos científicos ou tec
nológicos . Sêrn dúvida, é necessário atribuir pa
pel fundamental à ciência e à t ecnologia na promo

ção do humanismo indispensáve l ã elaboração de um 
projeto educativo ajustado à sociedade moderna . Con 

tudo os valores espirituais que constituem a subs

tância do humanismo autêntico não poderiam ser de

rivados pura a simplesmente da ciência e menos ain 

da da tecnologia. Trata-se de um humanismo basea-

do em valores permanentes 

humana. Valores cristãos 
que dignificam a pessoa 

. . ~. cUJos pr1nc1p10s devem 

inspira r a sociedade da era tecnológica e torná-la 
mais humana e menos conflitant011. (7) 

5 

Pelo que foi exposto não é de estranhar que o decrésci 
mo do ensino do francês no Município do Rio de Janeiro venha preo
cupando os professores desta língua que, não desconhecendo o valor 
da elaboração que a França pode oferecer, sentem-se frustados na 

sua missão de poder enriquecer o patrimônio cultural do Brasil. 

Obj etivo do E6tudo 

Foi objetivo da presente pesquisa analisar a situação 
do estudo do francês e as razoes que na última década contribuíram 
para o seu decréscimo nas escolas da rede oficial do ensino régu -
lar de 19 e 29 graus no Município do Rio d~ Janeiro. 

Que~~õe~ do E~~udo 

Para atingir o objetivo proposto foram formuladas as 
seguintes questões: 

1) Como se pode caracterizar o professor de francês, atualmente em 
exercício nas escolas oficiais do ens ino regular de 19 e 29gnaus 
do Município do Rio de Janeiro, quanto a sexo, idade, estado ci 
vil , e tempo de magistério? 

(7) Plano 

e 3. 
Setorial de Educa~ão e 
politica e Estrategia . 

Cultura 75/79, MEC , parte I ~ vol. 1. p. 1 , 2 
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2) Qual a distribuição dos professores de francês nas Regiões Admi 
nistrativas do Município do Rio de Janeiro, considerando também 
o períOdO em questão (1965 a 1977)7 

3) Qual o número de professores que l ecionam e/ou lecionaram fran 

cês nas escolas da rede oficial do ensino regular de 19 e 29 

graus do Município do Rio de Janeiro, comparado ao número de 
professores de inglês? 

4) Com que frequência a disciplina francês aparece no currículo das 

escolas, qual o critério quantitativo adotado para a constitui-
ção das turmas, a carga horária estipulada, a forma de 
(série ou nível) etc ... ? 

ensino 

5) Qual o papel da l eg islação (Leis 4024/61 e 5692/71) e /ou de ou 

tros fatores no processo de decréscimo do ens ino do francês? 

6) Qual o tipo de opção feita pelas instituições escolares da rede 

oficial no que se refere à inclusão ou à esclusão de línguas es 

trangeiras modernas nos seus currículos? 

7) Quais as razoes que justificam a opção ou a nao opção pelo ensi 

no do francês? 

8) Qual a metodologia utilizada no ensino do francês nas escolas 

~m que o mesmo ê oferec ido? 

integrante 

cologial). 

Até a década de 60, a disciplina francês f3zia parte 

do currículo do antigo ensino médio (curso ginasial ~ 

Tanto o francês quanto o inglês eram considerados impo~ 

tantes como base para a futura formação universitária do estudante 

brasileiro. O francês era também considerado língua veiCUlar, das 

relações diplomáticas e língua literári a, ou seja, funcionava como 

alicerce cultural c pode-se até afirmar, sem correr o risco de exa 

gerar, que o próprio sistema educacional francês serviu muito tem 

po de modelo para o sistema educacional brasileiro . 

A Le i 4024, de 21/12/61, em seu artigo 59, determinou 

que as escolas poderiam optar pelo ensino do francês ou do inglês, 

ou das duas línguds ) em seus currículos. A partir desta data,con~ 

tatou-se uma diminuição no mercado pe trabalho para os professores 

de francês, relegando desta forma o ensino do francês a um plano 

inferior. 
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Vale l embr a r, t odavia, que como língua cultural c ins-

trumental, o francês é de grande importância ao aperfeiçoamento 

do educando, ajUdando- o a amplia r o seu campo de informação e a 

acompanhar o desenvolviment o da ciência e da tecnOl ogia, já que 
os e specia listas em diversas áreas dependem , para um me lhor desem

penho, do conhecimento de mais de uma língua estr angeira moderna, 

que lhes possibilite enfrentar as exigênc ias cada vez maiores da 

documentação e da comunicação . 

Como afirma o Professor - Conselheiro Newton Sucupira, 
relator do parecer 54/ 75, 

"o ensino das línguas estr angeira s modernas adqui 

r e, no ~undo de hoje , uma importância fundamenta l 

na educação da criança c do ado l escento .. Seja CO~ 
sider ada como e l emento de formação cultural, como 

instrumento de traba lho , ou como f a t or de compre

ensao internacional . Nenhuma nação atua1merrte , por 

maior que seja sua a utonomi a cultural, pOderia 

prescindir, cm seu sistema ~ scolar, do enS 1no de 

línguas es trangeiras . L:ncarado sob esses múltiplos 

aspectos , o ensino das l ínguas ~odcrnas ~ pxEria 

r eduzir-s e a um só i dioma l' ( 8 ). 

E, a inda porque sabemos que: 

lia luta pe la influência, que se trava entre os pai. 
ses nao será ganha por ~quc lc que impuser a sua 

língua , eventualidade di scutível, ~as por aque l e 

que tiver mais especialistas conhecendo as línguas 

dos outros 11 ( 9) 

Neste es t udo foram levantadas as seguintes hipóte ses 

para explicar o decrésci mo do ensino do francês: 1) a grande im

portância dada às disciplinas das áreas técnico-cientí ficas e, co

mo consequência, a desval orização do fra ncês , consider ada de f or

ma inadequada apenas como língua literária e filosófica; 2) a Lei 

4024, de 21/12/61, que tornou opcional o es tudo de língua e stran-

geira moderna, det~rminando preferência pelo ingl ês, considerada 

(8) Brasil. ConselJlo Federal de Educação. Parecer 54/75. Docunenta 
(171): em 2/02 1975 . p.27- 29. 

(9) Jornal "Le /ok)nde". 14/2/73. 

Brasília 
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língua comercial; 3) a influência predominante dos Estados Unidos 
da América do Norte, através dos meios de comunicação de massa 
(rádio, televisão, cinema , música , revistas etc), principalmente 

na área tecnológica, desvalorizando a língua francesa, considera 
da sem importância para as ciências exatas; e 4) os métodos em
pregados pelos professores de francês, que não motivam o aluno 
para o aprendizado da língua. 

dos: 

Os termos utilizados neste estudo foram assim defini-

Razões - Causas aparentes e/ou latentes gue motivaram 
o decréscimo do ensino do frances. 

Decréscimo - Diminuição da oferta do ensino do francês 
em escolas do 19 e 29 graus da rede oficial 
do ensino regular do Município do Rio de Ja -
neira. 

Oltima Década - Anos letivos que vão de 1967 a 1977 in 

clusive. 

Rede Oficial --Estabelecimentos de ensino de 19 e 

graus cuja manutenção depende dos cofres 

29 -pu-

blicos (escolas federais, es taduais e munici

pais) . 

19 Grau - Curso Secundário (ginasial até 1971, 5~ a 8~ 
séries a partir de 1972). 

29 Grau - Curso Colegial (clássico, científico, normal 

e t écnico até 1972). 

VetimLt4ç~o do E~~udo 

A pesquisa estendeu- se a 232 escolas da rede oficial do 

ensino r egular do 19 e 29 graus das diversas regiões administra

ti vas do Hunicípio do Rio de Janeiro, que estavam em funcionamen -to em 1977, e a 200 professores que nesta epoca lecionavam fran-

ces nos es tabelecimentos oficiais de ensino. 

Na época do levantamento, verificou-se que muitos ít~ 

dos questionários A e B (Anexo 1) foram prejudicados porque tanto 

as escolas quanto os professores não dispunham de dados estatísti 
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cos suficientes para responde-los. Decidiu-se então considerar a 
penas os ítens mais significativos, isto é, que haviam sido res -
pondidos satisfatoriamente e que atendiam mais de perto às ques

tões suscitadas pelo problema. 



lO. 

C A P f T U L O 11 

OS AlITECEVENTES HISTllRICOS 

o Brasil e a França têm um longo passado de tradições -comuns. Os primeiros contatos havidos datam dos meados do secu 

lo XVI, quando surgiram os contrabandistas de pau-brasil e marca 

ram o início da influência francesa na cultura brasileira, atra

ves da união dos franceses com as nossas índias e a difusão de 

objetos e miudezas de arte fabricados na França. A seguir, aven 

tureiros, missionários ~ comerciantes que aqui chegaram, torna.m 

evidente que as relações mantidas entre os dois povos não foram, 

apenas e sempre , exclusivamente intelectuais. Mais tarde, a virr 

da de um grupo de franC eses, na maioria protestantes, que tentou 

fundar na ilha de Seregipe, a França Antártica, chefiado por / 

Villegaignon, deu ensejo ã transmissão das técnicas e do gosto 

pe los trabalhos manuais aos nossos índios, ensinando-lhes também 
. d d f (1) N d t d f e maneJo e armas e ogo . o nor este , ou ro grupo e ran-

ceses, entre eles , Jacques Riffault, armador de Dieppe, e Charles 

des Vaux, huguenote de Turenne, fundou no Maranhão, a França Equi 

necial, cuja capital s eria mais tarde são Luís, nome dado em hom~ 

nagem ao Rei Luis XIII, cidade esta funda da também pelo francês, 
. .- (2) 

Dan~el de la Touche, Senhor de la Ravard~ere . 

o colonialismo português, por sua vez, não estava isen

to da influência francesa que se irradiava por toda a Europa, e 

que recrudesceu a partir, sobretudo,do séc. XVIII, com as teorias 

liberais dos enciclopedis tas e as invasões napoleonicas. Essas 

(1) 
Freire, Gilberto. Um EI~enheiro Francês no Brasil . 29 Tomo. Rio. Editora 
José Olímpio : 1960, p. 214. 

(2) Ramos~ Arthur. Introdu1ão à Antropologia Brasileira. l-A. Série B. 11 Vol. 
Coleçao Estudos Brasile1ros da E.B., Rio de Janeiro, 1947 , p . 151. 
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idéias, vindas da França, exerceram uma profunda influência sobre 
o pensamento dos brasileiros desejosos de se libertarem do jugo 
de Portugal, e foram do ponto de vista político um dos germes da 

Conjuração Mineira de 1789, e do ponto de vista educacional as 

responsáveis pelas reformas modernizadoras introduzidas no Seminá 
rio de Olinda, pelo Bispo Azereclo Coutinho. Este educandário, f~ 
moso a epoca por ser "o me.tholL c.o.f.êg.io de .in.6tlLuçã.o hec.undiÍlt..ia. 
do BlLd4.il", foi um dos primeiros estabelecimentos a ensinar o idi 

- (3) orna trances , e tornou-se o foco do liberalismo que iria contr~ 
buir para a Revolução Pernambucana de 1817, considerada como uma 
preparaçao para a Independência do Brasil(4). 

Já desde a época colonial - tradição que perdurou du
rante o Império - os jovens filhos de senhores abastados iam estu 
dar Medicina em Paris e em Montpellier, e voltavam imbuídos de no 
vas idéias, contaminando os que aqui ficavam com o espírito revo
lucionário de que o Brasil precisava para libertar-se de Portu
gal(S). 

Com a instalação de D. João VI e de sua Corte no Bra -
sil, a influência francesa tornou- se mais forte e, segundo Ferna~ 

do de Azevedo, nessa época deu-se início, verdade iramente à histó 
ria da cultura brasileira(S). Havia, até então, o preconceito 
contra o livro e o idioma frances, este "con~~deAado como llngua 

de l~beJttúto~, lmp~o~ e ateu~ 'I e muito perigoso para a saúde reli 
giosa e para a tranquilidade pOlítica da colônia dominada pelo 
Santo (Ofício)(?). Com a chegada do monarca português, começou a 

haver uma maior aceitação dessa língua. Assim, foi estabelecido 
no Rio de Janeiro o ensino regular do francês, paralelamente ao 
do latim( S) . Este ensino difundiu-se ainda mais com a franquia 

da entrada de livros estrangeiros no Brasil, vindos principalmen
te da França, através dos quais os brasileiros adquiriram urna cul 
tura mais geleralizada e conheciam o mundo. Foi 
que aJ r erações de jovens românticos começaram a 

(3) Freire , Gilgerto. Op . cit. , p. 231. 

-essa a epoca em 

ler Byron e Goeth 

(4) 
Azevedo, Fernando de. A Cultura Brasileira. 
Melhoramentos, 1959 , p. 558 . 

Tomo 29. são Paulo, Edições 

(5) lbid. , p. 282. 

(6) Ibid. , p . 376. 

(7) Freire , Gilberto. Op. cito , p. 218. 

(8) lbid . , p . 218. 
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pelas traduções de Amedêe Pichot e de Gérard de Nerval(9). Vale 

lembrar que essa também foi a época da criação da Biblioteca da Ba 
hia, que dentre o total de volumes de que dispunha 3.000 eram es
crit: s em francês(lO)e da Biblioteca Nacional, então Biblioteca I~ 
perial, cuja seção moderna era toda constituída de livros 
ses (ll). 

france 

Aqui chegaram, também vindos da França, comerciantes, 

parteiras, cozinheiras, modistas, r etratistas, propagandistas de 
droga, representantes de indústrias, refugiados políticos, alguns 
fidalgos, além de t é cnicos e artistas contratados pelo governo e 

. h . -. t (12) D d t que v~n am em m~ssoes ~mportan es . entre es sas, es acam-se 

a Missão Artística , que se instalou no Rio de Janeiro em 1816, che 
fiada por Lebreton, cuja equipe era composta de artistas famosos , 
t ais como Montigny (arquiteto), Pradier, Ferrez , os irmãos Taunay 
e Debret (pintor e paisagista), personalidades que exerceram signi 

ficativa influência nas artes brasileiras e cundadores da Academia 

de Belas Artes, criada sob o nome de Escola Real de Ciências, Ar-
•. (13) tes e Of1C10S ; a Missão Militar, que, por sua vez, marca uma 

nova era na história das instituições militares no Brasil, com a 
reorganização da Real Academia Militar, a criação de uma escola p~ 
r a a formação de oficiais, uma Escola de Intendência, uma Escola 
de Estado-Maior, um Curso de Engenharia Civil e que influenciou , 

mb - d· d V . - . (14) M·-t a. em, o esenvolV1mento da Escola e eter1nar1a ; a 1ssao 

Técnica, considerada de grande importância, t a[mém cultural, chefi 
ada pelo engenheiro Vauthier, contratado pelo governo de Pernambu~ 
co , que se instalou no Recife, metrópole intelectual do Império, e 
que, juntamente com os grandes mestres que trouxe em sua equipe 
quase todos formados pela "Ec.ole. Polvthe.c.n.i.qu.e. de. Palt.i..6 'J , renovad~ 

ra do ensino, da pesquisa científica e da filosofia social e consi 
dera da como um dos maiores centros de estudos da Europa Ocidental -

(9) Coutinho , Afrânio. Introdução ã Literatura no Brasil. Rio. Livraria são 
José , 3as. ed., 1966, p. 53-9. 

=.!-.=c"i"t., p • 97. 

Cp. cit. , p . 378. 
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planejou e executou obras de grande importância, chegando mesmo, 

Vauthier, a ocupar 
de Pernambuco(15). 

o cargo de chefe das Obras Públicas da Província 

Este grupo de técnicos e de cientistas foram . . grande propagadores da cultur a francesa em nosso pa~6, p01S segun-
do os estudiosos do assunto, por intermédio del es ocorreu o fenôme 

no denominado de ·' c.ultUJLe .6pJr.e.a.d", ou seja, a propagação da cultu

ra através da técnica, acompanhada de irradiação comercial (de pro 

dutos), intelectual (de idéias) e principalmente social (de costu
mes, usos e estilos de vida)(16). Vauthier trouxe para o Brasil 

técnicas inovadora s ç idéias consideradas revolucionárias: tentou 

aplicar as ciênc i as sociais ã administração pública, foi um dos 

pre cursores do Positivismo Francês, introduziu o uso do ferro nas 

construções (teatro Santa Isabel, no Recife ), construiu a primeira 

ponte-pêncil da América do Sul, também no Recife , e fou um dos pre 

cursor es da Engenha ria Social e da Ecologia no Brasil(17) . Contri= 

buiu ainda para o levantamento do primeiro mapa topográfico do Es

tado de Pernambuco e disseminou, entre os intelectuais e políticos 

b '1' 'd-' b f . . (18) 
ras~ e~ros , suas ~ e~as s o re r e ormas soc~a~s 

A França foi, durant e muito tempo, O foco das atenções 

das jovens nações latino '-americanos, entre e las o Brasil, que ent,!! 

siasmadas pelo espírito de fraternidade que a Revolução Francesa 

espraiou pelo mundo , e que fez daquele país o mode lo para todas as 

reformas sociais, culturais e educacionais que ocorreram no Novo 

Mundo. Foi sob ° impulso dessas idéias que a nossa I ndependência 

foi proclamada. 

Durante o reinado de D. Pedro II a influência francesa 

no Brasil tornou-s ~ ainda mais evidente . A educação sofreu i mpulsos 

renovadores com a presença de mestres eminent es tais como : Armand 

Bovet, Arthur Thiré, Henri Gorceix, contratados para planejar e i~ 

plantar um das primeiras e.s:ro:::1a!> de engenharia do Brasil , a Escola 

de Mi nas Gerais, instalada em Ouro Preto, abrindo perspectivas 

novas para a engenharia nacional. Esta escola transformou-se,mais 

(15) Freir~ ~ Gilbe r t o . Op. cito , p. 511 

(16) Ibid. t p. 224 

(17) Ibid. t p. 93 

(18) Ibid. 1 p. 228. 
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t ar de , em i mpor tant e ins tituto de pr epareçao de e specialistas em 
miner a logia, geologi a e mina s , t endo entre s eus prof e ssores mais 

notáveis c geó l ogo francês Orville Derby, diret or d~ Comissão Geo

gráfica c Geol ógi ca do Esta do, respons ável pel a pesquisa de fósseis 
brasile iros (19) . 

Por e s sa me sma época , f o i t ambém criado o Lice u de Ar
t e s e Ofícios, centro de difusão das a rte s industria i s no Brasil, 

por inicia tiva de acthencourt da Silva , discípu l o de Montigny (20) . 

O Co l ég i o Pedr o 11 , apr ove ita ndo a s ins t a lações do an

tigo Seminário de são J oaquim, r emode l ado pe l o 1i6 amo~o a~quiteto 

Gllanj ean de MO I1. t.i ~'t !l " , f o i s o l e neme nte ina ugurado em ; B 38 . Segundo 

Ha i dar sua cria ção correspondi a ao des e j o do gove rno de 

um mode l o de e stabe l ecimento de ensino s ecundário ( 21 ) . 

oferecer 

~ a inda a 

mesma Autora quem afirma , cita ndo Berna r do Per e ira de Va sconcelos: 

"Nãe concluire i es t e: discurso - ( . .. ) - s em r epetir 

a V.Exa . que o i nt ent o co Regent e I nt erino crlan

do es t e Cc légi o , é of e r e cer um e xemplar ou norma 

aos que j á s e a cham instituído s nest~ Ca pital por 

a l guns par t iculare s ; conve ncido como e stá de que 

a educação col egi a l é pre f crive l à educação priva
dali ( 22) . 

E acresce nta : 

!;Fo i pr eclso busca r no es tra ngeiro a e xperiência 

que nos f a lta va; a a~ração irresistíve l que então 

e xe rClam sobre nós as i dé i a s, as instituições c os 

cos t umes fra nceses , i mpôs-no O mode l o fra ncê s " ( ... ) 

em quase t odas a s suas di spos ições é 
regula mentos dos co l égi os de França , 

copiadO dos 

a penas modifi-

cado por homens que go zam da r eputa ção de sábios, e 

entendem o que àevc a lte r a r - s e na s disposições des

s es es t a tutos ' I (23 ). 

(19) Azevedo, Fernando de . Op ci t .. o . 300-1 

(20) Ibid . , p . 527 

(21) Haidar., Maria de Lourdes }f. O Ensino Secundário no Império Brasileiro . 
Editora de Universidade de são Paülo, 1972, p . 99. 

(22) Ibid. , i b . 

(23) Haidar, Maria de Lourdes M. ibid, i b . , p .99 (grifo nosso) 
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A República, desde os seus primórdios, foi profundamen 

te influenciada pelas idéias francesas, pois seu fundador, Benjamin 
Constant, era adepto da filosofia de Augusto Cornte e impregnou de 

idéias positivistas os jovens oficiais da Escola Militar, onde era 

professor, fazendo deste estabelecimento de ensino, um centro 

irradiação daquela doutrina , preparando assim rl O,6 ma,{h allden.te.6 

conhp.ur.a.doILU Jt.epu.bl.ic.an06 i1 (24). A bandeira nacional traz nrl. 

de 

sua 

legenda "OJt.de.m e. PJtoglLUho" - a marca do positivismo francês - de

senhada por Miguel Lemos e Teixeira Mendes, também seus seguidores. 

A influência franc esa fez-se ainda notar na educação brasileira,12 

go no início do período republicano, pois como Primeiro Ministro 

da Instrução, Benjamin Constant~ empreendeu a primeira reforma do 
ensino que abrangeu toda a instrução pública, desde o primário até 

o ensino superior) marcando- a com algumas idéias de Comte . 

Entre outras iniciativas que revelam a influência fran 

cesa, pode- se ainda citar a criação da Academia Brasileira de Le-
. (25) 

tras, nascida em 189G~ que teve como mode l o a Academla Francesa . 

Vale lemb .ar que as Congregações religiosas francesas em seus 

estabelecimentos de ensino transmitiam aos jovens brasileiros as idéias 

e a cultura francesas. Sem mencionar o trabalho dos Jesuitas, já 

presentes, e cuja obra é pioneira , - e entre os quais havia eleme~ 

tos d e nacionalidade francesa, embora a Ordem não o fosse em sua o 

rigem - ~ os Barnabitas, os Salesianos, os Padres Maristas c outras 

comunidades masculinas abriram colégios para meninos que gozavamde 

grande prestígio e onde o ensino do francês e ra ministrado. Todavia, 

os colégios para meninas, dirigidos por religiosas francesas, mul
tiplicaram- se e desenvolveram-se em proporção bem mais significati 

va. Pode-se mesmo dizer que, a artir da primeira década do sécu

lo até à lIa. Grande Guerra Mundial, tanto no Rio de Janeiro quanto 

nas principais capi ais e cidades importantes do Bras i l, a maioria 
das moças pert encentes às classes mais abastadas e à classe média, 

es tudou em estabelecimentos religiosos de origem francesa, que mui 

tas vezes, usavam como idioma 
trimento da língua vernácula. 

veicul ar o francês, até mesmo em de-

Pode-se citar como exemplos, sem 

pretender enumerar todas ; as freiras do Sacré-Coeur de Jesus , do 
Sacré- Coeur de Mal-.ie, as Ursulinas, as Dominicanas, as I.brotéias, etc;~26) 

(24) Azevedo, Fernando de. 
(25) Brasil . MEC Conselho 

!!. 1976. p. 101. 

Op. ci t . , pp. 300/301. 
F~dera1 de Cultura. Aspectos da política Brasilei-

(26) Briêre~ Yves de la. Le Regne de Dieu sous l a Croix du Sud. Bruges, Desc1ée 
de Brower & Cie., 1929 , pp. 92-94. 
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Os resultados dessa educação dada por tais ordens reli 
giosas, através das escolas que mantinham, correspondeu a uma pen~ 
tração inédita da influência francesa tanto do ponto de vista in te 
lectual quanto do ponto de vista de transmissão de "e.~.tilo.6 de. v.i.
dali, ou sej a, costumes , hábitos, etc. Tal influência é ainda mais 

surpreendente se considerarmos que a emigração francesa foi quase 
nula, ou 

europeus 

insignificante, quando comparada a de outros contingentes 

/ ' '(' l' 1 -, t )(27) e ou or1enta1s 1ta 1anos, a emaes, Japoneses e c . 

Ainda podemos invocar alguns exemplos individuais: ho 

mens ilustres como Oswaldo Cruz, o grande sanitarista, fundador do 
Instituto Manguinhos e Santos Durnont, consagrado universalmente co 
mo o fIBa.nde..iJta.nteh dOh Álleh", fizeram seus estudos em Paris (28). -

Já mais recentemente,quando foram criadas as Universi
dades de são Paulo e do Distrito Federal, as primeiras do Brasil, 
dentre os professores estrangeiros contratados para ministrar cur-
sos, alguns eram franceses e 
tória. Assim podemos citar: 

tiveram uma atuação que se tornou no-
R. Garric, E. Coornaert, E. Borne , 

P. Arbousse Bastide, P. Deffontaines, C. Lévi-Strauss, R. Bastide, 
A. Bonzon, E. Poirier, A. Ombredane e J. Lambert que muito contri

buiram com sua cultura para aperfeiçoar e revolucionar o ensino su 
, b '1 ' (29) 

per~or ras~ e~ro. . 

Cabe ainda citar que o Patrimônio Cultural Brasileiro 

tem como guia indispensável à sua defesa, o relatório do francês 
Michel Parent que, na época de sua criação, era o Inspe~o~ · Prin
cipal dos Monumentos Franceses, enviado ao Brasil, em 1967 , pela 
UNESCO (30) , 

De um modo geral, pode-se afirmar que muitos outros 
franceses contribuiram, em 
tura de sua terra em nosso 

épocas diversas, para a difusão da cul-
• pal.s, pois cada obra que r ealizavam re 

presentava um r eflexo de idéias, estilos ou modos de agir por el·· s 

(27) 
Ibid, ido 

(28) 
Azevedo, Fernando de. Op. cit., p. 390. 

(29) Ibid , pp. 254 ~ 255 e 263. 

(30) Brasil. MEC. Conselho Federal de Cultura. Op. cit., p. 101. 
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divulgados, provenientes da França. Alguns exemplos que corroboram 

essa afirmação! Cambronne, introdutor dos aparelhos sanitários no 
Recife; 8érenger, que modernizou a capital de Pernambuco, fabrican 

do móveis, considerado um gênio na arte de entalhador; Laveriere , 

que introduziu modernos sistemas de funilaria, como o de ondular 

folhas de Flandres, uma das artes mais adiantadas da época(31); 

Garnier, famoso por editar inúmeras obras de brasile iros e também 
as traduções de Musset, Sardou, Julio Verne, etc. (32); Louis ~le, 
o primeiro técnico a fabricar no Brasil instrumentos de cirurgia ; 
Eleonora du Anthier, conhecida como Madame Geslin, que criou aspri 
meiras escolas de dança no Brasil; Sigaud, um dos fundadores da 

Medicina Tropical em nossa terra; Mure, médico, que fundou o Insti 

tuto Homeopático do Brasil; Corbusier, cujas idéias sobre arquite

tura moderna foram aplicadas pelos brasileiros, inclusive na cons

trução de edifícios públicos (ministérios); Emmanuel Liais, cria -
dor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro(33); e outros cu 

ja enumeração seria exaustiva. 

Em relação ao nosso folclore, ê interessante referir,a 

título de ilustração, qu e certos jogos de criancas, como o "maJUle

ma.llJt.ê-de.-c..i. :: e :' na. pOfL.:ta da. v.i.o la. rt t originaram-se ou foram adapta

dos da ronda francesa "S tUL te. Pont d' Av.i.gnon·' ; que a dança da qua
drilha permaneceu marcada em francês (balancé, changez de dame,etc.) 

ou o pas-de-guatre; que tanto o balé , quanto a moda, a culinária e 

os costumes de vida em sociedade ou e tiqueta, refletem e contribui 
çao francesa(34). 

A literatura brasileira também nao foi imune à influên 
cia francesa: o Romantismo, o Realismo, o Naturalismo, o Parnasia

nismo, o Simbolismo e outros movimentos mais recentes estão impreg 

nados de idéias vindas da França- O mesmo pode-se afirmar com re

lação às correntes filosóficas que surgiram na Europa, conquista -

ram adeptos na França, e chegaram ao Brasil sobretudo através de 

seus principais representantes franceses, devido à maior facilida

de de acesso ao idioma. 

(31) Freire, Gilberto. Op. cit., pp. 261/262. 

(32) Ibid,. p. 195. 

(33) Ibid., p. 194/196 

(34) Diegues Júnior , Manuel. Etnias e Culturas no Brasil. MEC. Serviço de Do 
cumentação. 1952, p. 50. 
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, 

Este breve esboço histórico evidencia que nosso 
sempre sofreu o impacto das idéias e da cultura francesas que 

pa~s 

du-

rante 
maçao 

muitos anos foi preponderante 
do homem brasileiro(3S>. 

e muito contribuiu para a for-

Até 19 61, o ensino de línguas es trangeiras era obriga

t ório em todo o país por força da Lei Federal. Eram ministrados 

nas escolas do antigo curso secundário o francês, o inglês, o ~~ -
tim e o espanhol . A partir da implantação da Le i de Diretrizes e 

Bases (Lei 4024 de 21/12/61), o ensino de línguas estrangeiras pa~ 

sou a ser determi nado pelos Cons elhos de Educação, pelos estabele

ciment os escolares ou pelos alunos (quando as esco l as oferec i am 02 

ções). Em 1971, foi promUlgada a Lei 5692, que i ntroduziu a l gumas 

modi ficações, e a Resolução 853/71 recomendou em seu art . 79 

"que em Comunicação e Expressão, a títul o de acré~ 

cimo, se inclua uma Língua Estrangeira Moderna,quan 

do t enha o e stabelecimento condições de ministrá-la 

com eficiência" . 

Este artigo e suas múltiplas i nterpretações deram ori

gem ã Indicação n9 5~/75, do Conselheiro Newton Sucupira, que pro 

pos nova redação ao artigo 79, ou que se lhe conferisse uma inter

pretação adequada, de cunho ofi c i a l , solicitando, por isso, a ela

boração de documento para definir orientações relativas ao ens ino 

de línguas estrangeiras nas escolas de 19, e 29 graus porque, segu~ 

do seu ponto de vista, 

1351 

"uma pOlítica de ensino de l ínguas estr a ngeiras 

na escola de formação do ado l escente não deve 

permirir que se est abeleça praticamente uma esp~~ 

cie de monopólio de um idioma. t fundamental 

que se criem aberturas para a difusão de mais 

d I , .. t 1 .1361 e uma ~ngua estrange~ra no $1S ema esco ar . 

Freire, Gilberto. Op. cit., p. 229. 

(36) Brasil, Co nse lho Federal de Educação. Parecer 54/75. 
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Essa indicação c as cc nclusões propostas pe l o r e l a t or 

Valmir Chagas f or am ace ita s pelo CFE e c c nsideracas corno parte in

t~grantc da Reso lução n9 0/ 71 , que des t acü: 

l'aos e sta b e l e cimento s de e nsino de 19 grau 

~conenda-se que incluam uma o u ma is lin

gua s es trangeiras modernas em s e us currí 

culos p l e nos , procurando t a nto quanto pos 

sív01 e sti mul a r c fncilit~r ne sse ca mpo a 

var i cdei!e de opçõ .. ::s indivic.ua is " (37). 

Por out :r~ l ado, v.::r ifica··se que f) ens~no ,j') francês 

nas c=: sco l a s oficia.is do Municíp i o do ::U ,) de J an e iro c.:. st5 em co ndi

çõe s de prcench G::" ;:J que e xig..:: o artigo 7 Q} pois dispõe de pro f c ss2. 

r e s e spcc iali zado~, como S ~ pode observar pe l os r esultacos obtidos 

pel o questi c :lãrio ~ , íte ns 2 . 5 c 2 .S.1 ~ (P.!'lo..!xo 1 ) q ue c o ntam a lém 

ã i sso cor. ""! é". ~~lstência do 5ureau Pedagógico do Consulado da Fra n 

ça, com estágios C\ .. reciclagem oferecidos por e ste Consulado , em 

co l abor ação co~ ~ S~ crctaria de Educação , e possuem uma Associação 

que lhes ?rz st~ ~tencimento . 

(37) Brasil. Cor.seL"o Federal de ~"'lcaÇ;;O . Parecer 853/71. Resolução 8/71: 
f.ocum:mta 171 .. fC'v""er eiro de 1975 , ::>.27 . 
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C A P f T U L O I I I 

METOVOLOGIA 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos 
aplicados ã presente pesquisa. Trata da definição da área do uni 
verso da pesquisa, da população e amostra escolhida, da instrumen 
tação, da coleta de dados, do, tratamento estatístico e das limi

tações do método. 

Ve6.i.n.i.ç.ã.o da a.JLe.a e. do Ult.l.uelL6o da pe.4qu.l.6a 

o presente estudo foi realizado nas vinte e quatro re 

giões administrativas do Município do Rio de Janeiro (Anexo 2), ~ 
brangendo o universo das escolas e dos professores da rede oficial 
do ensino regular do 19 e 29 graus à época em que fói feito. 

Caracterizado o universo, verificou-se que seria impr~ 

ticável a investigação de toda a área, optando-se então por uma 
investigação por amostragem. A amostra, do tipo aleatória, tota
lizou 232 escolas e 200 professores de francês, correspondendo a 

50% das escolas em funcionamento e dos professores de 19 grau, de 
5a. a 8a. séries e de 29 grau, lecionando até a data da distribui 
çao e aplicação dos instrumentos. 

A seleção da amostra foi feita com base em listagens 
fornecidas pelas secretarias de educação do 19 e 29 graus e res
pectivos Distritos Educacionais. 

I n.6uu.m enta.çâ:o 

Para se detectar as possíveis causas responsáveis pelo 
decréscimo do ensino do francês, foram formuladas perguntas atra
vés de dois questionários, modelos A e B (Anexo 1), especialmente 
construídos pela Aut~ra para esta pesquisa, distribuídos às esco
las e aos professores de francês do Município do Rio de Janeiro , 
tendo como base algumas hipoteses consideradas como razões de tal 
decréscimo. 
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Apl~cação do~ l"~t~umento~ 

A aplicação dos instrumentos A e B foi feita diretamen 

te pela pesquisadora nas escolas. Apesar das imensas dificuldades 

encontradas, tais corno locomoção para as diversas regiões admini~ 

trativas do Municipio do Rio de Janeiro e uma grande demora na di~ 

tribuição e recolhimento dos questionários, foi a única forma eon 

siderada satisfatória por possibilitar melhores resultados na ob
tenção dos dados necessários ao presente estudo. 

Coleta e Ap~ação de Vado~ 

Na coleta dos dados verificou-se que dos 200 questioná 

rios modelo B enviados aos professores de francês, somente 166 f2 

ram devolvidos; dos 232 questionários modelo A, enviados às esco
las, apenas 191 foram devo lvidos, correspondendo à percentagem de 

82% do total. 

Na tabulação dos resultados , observou-se que nem todas 

as perguntas haviam sido respondidas satisfatoriamente, e/ou com 

omissões nas informações, o que levou à el iminação das respostas 
aos ítens 3.2, 3 . 2.1, 3.3~ 3.4 e 3 .10.1, tendo sido considerados 

apenas os ma~s completos e melhor preenchidos para o levantemento 

dos resultados finais. 

Obteve-se na computação geral, 9 tabelas simples e 11 

tabelas de dupla entrada. 

T lLa:tamento Eh.ta.t1h tic.o 

Os dados foram tratados descritivamente e dispostos em 

tabelas. Indicaram frequências, percentuais e cruzamento de vari 

áveis, visando testar as hipóteses levantadas no estudo . 
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C A P r T U L o r v 

0.6 pJto6eh.6oJte..ó e. o Ve.CJLéhUmO do Enh.i.no do FJtllnc.êh 

Este capítulo faz a descrição e a análise dos resulta

dos da apuraçao dos dados obtidos atr avés do questionário B (Ane 

xo 1), apliaado aos professores de Francês da rede oficial do ensi 

no regular do 19 e 29 graus do Município do Rio de Janeiro. 

Neste questionário B obtivemos informações sobre : a)da 

dos pessoais (idade, sexo, e estado civil); b) formação profissio

nal; c) cursos de pós - ~raduação feitos e a ofert a de bolsas - de-es

tudo (incluindo o órgão patrocinador); d) tempo de ma~istério; e) 

número de professores que lecionam e/ou lecionaram Francês e In

g lês, conforme o ano; f) f orma de ensino da disciplina que leciona 

(Francês) no currículo das escolas; g ) observações sobre o decrés-

cimo do ensino deste idioma na procura pelo aluno e na oferta pela 

escola; h) métodos utilizados; i) re~iões administrativas que con

centram maior número de professores; j) as causas do decréscimo do 

ensino do Francês; e 1) quais as implicações que estes dados te -

riam no processo do decréscimo do ensino desta líncua nas escolas 

da rede oficial do ensino regular do 19 e 29 graus do Município do 

Rio de Janeiro. 
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C44~cte4Z4~ca4 d0 4 P~06e440~e4 de F~~ncê4. 

Nesta parte serão examinadas algumas earacterIsticas 

pessoais dos Professores de Francês , que consideramos relevantes 

para a análise do decréscimo do ensino deste idioma, tais como a 

idade , o s exo e o estado civil . 

Pretendemos saber em que faixa etária se situam os pro 

fessores de" francês por julgarmos este fator muito importante pa

ra o exercIcio desta profissão. Os muito jovens não têm a experi

ência necessária e os velhos já estão cansados pelo desgaste fI si 
co e mental que a profissão acarreta. Também gostarlamos de saber 

qual o sexo e o estado c1 vil que predoDlinam e se há alguma rela -

çâo com o processo de decréscimo do ensino do Francês nas escolas 
oficiais do Municlpio do Rio de Janeiro. 

IDADE E 
SEXO 

ESTADO 
CIVIL 

ca...~ 

solteiro 

viúvo 
desquitado 

TABELA 1 

VISTRIBUIÇ~O VOS PROFESSORES VE FRANCES 
SEGUNVO SEXO, IVAVE E ESTAVO CIVIL 

MUNICYPIO VO RIO VE JANEIRO 
1 9 1 1 

IDADE CRONOLOGICA EM ANOS 
T 

MASCULINO I FEMININO 

j20-36 37-53 54-70 =- 20-36 31-53 54-70 

3 4 7 45 29 1 

5 6 11 36 17 3 

2 

I - 1 1 5 4 
, 

FCNIE: Pesquisa de Campo 

'lUrl\L 

75 

56 

2 

9 

Os resultados obtidos na Tabela 1 podem ser vistos 

'lUrl\L 
<ERI\L 

62 

67 

2 

10 

de 

várias maneiras. Os professores de Francês são predominantemente do 

s exo feminino (88,1'>; são jovens, na faixa a t firia entre 20 e 36 
anos (53,6') e quanto ao estado divil, a maioria é o "cnsado" (50\). 

fi maior parte dos professores de Francês são do sexo fe 

minino e casados, tal caracterIstlca indicaria com certe za que os 

professores, na sua maioria não dependem do selário para sustentar 

a familia, e sim apenas para reforçar o orçamento familiar. Os prafe,! 
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sores do sexo mascu lino, sao em geral solteiros, sem as responsa

bilidades de um chefe de famí l ia . 

FOlLma.ç.ã.o plLo6.i..6.6.i..onai. do.6 plLo6e..6.601Le..6 de FJta.n cê.6 

Nesta fase do trabalho jUlgou-se de grande valia ~r 

quais os cursos que possuem os professores de Francês. 

Fez-se necessári o também observar o grau de formação 

dos professores de Francês para se t e r uma idéia do gabarit o pro

fiss i onal dos mesmos e as implicações que e ste fator teria no pr2 

cesso de decréscimo do ensino desta l"íngua nas escol Cls da rede ofi 

cial do Município do Rio de Janeiro . 

TABELA Z 

VISTRIBUIÇ~O VOS PROFESSORES DE FRANCtS 
SCGWIOO FORMAÇl<O PROFISS I ONAL 

MUNIC1PIO 00 RIO DE JANE I RO 

1 9 7 7 

c U R S O S 

Licenci atura Francês-Por
tuguês 

L~cenciatura plena em Fran 
ces 

Nancy e Licenciatura 
Bacharelato cID francês 

Pós-Graduação 

'FONTE: Pesquisa de Campo 

PROFESSORES 

FREQU~NCIA 

103 

51 

13 

1 

113 

% 

62 

30,7 

8 

0 , 6 

68 

Os dados contidos nas Tabelas 2 mostraram que malS da 

met ade àos professores (62%) possui licenciatura em Francês-Port~ 

gues. Alguns fizeram mais de um curso de 'graduaç~o (licenci atura 

francês-português c Nancy) G 66% fizeram cursos de pós-graduação . 

Conclui - se portanto que os professores de Francês t êm, 

um certo grau de fo rmação profissional e es t ão capacitados a excr 

cer a cont ento sua profissão . 

Cu./t.6 O~ de. PÕ.6 - GIt.a.du.a.C;ã.o 

Tentou-se apurar se os professores de Francês obtive

ram bolsas-de-estudo pera fazerem cursos de pós-graduação . 
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Juleou-se importante avaliar o ' interesse destes profe~ 

sores em se especiali zarem . Além disso, observou- se a ajuda finan 
ceira e o respectivo órgão patroeinador~ 

TABELA 3 

VlSTRIBurÇ1iO VOS PROFESSORES VE FRAlJcEs SEGUIIVO 8OLSAS-VE-ESTUVO 

RECEBIVAS E URGIlOS PATROCIIlAVORES. 

MUIJIC r PI O VO RIO VE JANE I RO 

1 9 7 7 

PROFESSÓRES 
<lRGIIOS 

Govêrno Francês 

Aliança Francesa 

Secretaria de Educação 

CAPES 
INESP 
GLOBO-TAP 
Total de bolsistas 

FONTE: Pesquisa de Campo 

FREQutNCIA 

32 19,2 

3 1,8 

1 0,6 

1 0,6 

1 0,6 

1 0,6 

39 23,5 

A análise dos dados da Tabela 3 revelaram que um núme

ro bem reduzido de professores foi beneficiado com bolsas-de-estu

do (23,5\>, sendo que destas, 19,2% foram concedidas pelo Govêrno 

Francês . 

05 resultados evidenciaram que os professores de Fran

ces demonstram interesse no aperfeiçoamento e atualização de seus 

eonhecimentos, visto que nem sempre estes cursos foram feitos sem 
onus para os mesmos, uma vez que dos 68\ que os fizer~, somente 

23,5\ obtiveram ajuda financeira. 

Tempo de lIag.u..télLio 

Pretendeu- se, numa abordagem mais objetiva, observar o 

número de anos em que os professores vem ensinando o francês nas 
escolas oficiais do Município do Rio de Janeiro. 
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o tempo de magistério é importante para se avaliar o 

papel da leeis1ação (1), no processo de decréscimo deste idioma no 
Município em questão. 

TABELA 4 

VISTRISUIÇÁO VOS PROFESSORES VE FR/,NcEs 
SEGUNVO TEMPO VE MAGISTERIO 

MUHICrPIO VO RIO VE JANEIRO 

1 9 1 1 

PROFESSORES 
TEMPO DE MAGIST~RIO 

FREQUt:NCIA % 

menos de 2 anos 11 6,6 

2 a 4 anos 29 17,4 

4 a 6 anos 6 3,6 

6 a 8 anos 9 5,4 

8 a la anos 22 1 3 , 8 

mais de la anos 84 50,6 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Através dos dados apresentados na Tabela 4 verificou

-se que somente os recém-ingressos com 2 a 4 anos de magistério 

(24%) e os mais antigos , com mais de 8 anos de exercício (64,4\), 

parecem interessados em lecionar Francês. 

Os resultados evidenciaram com clareza que os profess2 

res com mais de 8 anos são de um período anterior à modificação da 

lei, e os mais j ovens tiveram o incentivo aumentado em função da 

recuperaçao dos últimos anos. 

R~g~õ~. Adm~n~tAa~Vah ~ lotação d. p~o6"'o~" d. 
F lLa.n ci.6 . 

Analisou-se com a pe squisa de campo quais sao as Regi

oes Administrativas que contam com maior número de professores de 

Francês. 

(1) - Brasil. Leis. Decretos. etc . Lei n9 5692 de 11/08/71: fixa diretrizes e 

bases para o ensino do 19 e 29 graus e dã outras providências. Is .n . tl 
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Por intermédio das diversas regiões administrativas ~ 
de-se saber quais as zonas onde existem mais professores lecionan

do francês, e provavelmante, onde a demanda é maior para o ensino 

desta línp;ua. 

TABELA 5 

VISTRIBUIÇAO VOS PROFESSORES VE FRANcêS SEGUlJVO AS 

REGI DES AVMI NISTRA TI vt,s VO MUNI CTPI O VO RIO VE JANEIRO. 

MUiJICTpIO VO RIO VE JANEIRO 

9 7 7 
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Os dados da Tabela 5 e videnciaram que as regiões admi 

nistrativas (Anexo 2) IV, V e VI, consideradas zona sul, de n ível 

social mais elevado, contam com 28,2% dos professores de francês; 

a s regiões ~dministrativas XIII , XV e XVII (Ane xo 2),consideradas 

zona suburbana, de nível social mais baixo, contam com 25 , 6% dos 
professores de franc~s . 

A IV r egião administrativa (zona Bu l ) que compreende 

os bairros de Botafogo) Flamengo, Laran j e iras , Ca t e t e e Cosrre Velho, 

e a XVIII (zona suburbana), q ue compr eende os suburbios de Campo 

Gr ande , Santíssimo, Augusto de Vasconcelos, 

Cosmos , Pedra de Guaratiba e Gua ndu, são as 
Guaratiba, I nhcaíba, 

que contam com um 

maior número de prof essor e s l ec i onando Francês, 12,6\ e 12 , 4% 

r e spectivament e . 

A me.todolog.i.o. utiUzo.do. pelo6 pllo6e6MIl" de FIlo.nú. 

, 

Na área metodológi ca os meios empregados pelos profe~ 

s ores de francê s foram evidenci~dos . 

Achamos interess ar.~c analisar a import â ncia que teria 

a metodologia utilizada pe l os profess ores de Francês e se e la es 

taria influenciando o processo de decréscimo do ensino do Francês 

nas esco l as oficiais do Município do Rio de Jane iro . 

TABELA 6 

9ISTRIBUI ÇAO VOS PROFESSORES SEGUN DO MoTODOS UTILIZAVOS 

NO ê lJ~TlIO VO FRA.~c E:; 

UUNICrrrO DO RI O VE J ANEI RO 

M ~ T O DOS 

Moder nos (audi ovisua is) 

Capelle 

Vive Voix 

Muuger Rouge 

Frere J acques 

VIF 
To t al 

9 7 1 

?ROFESSORES 

FREQUI:NCIA 

7l 

1 6 

14 

11 

12 

124 



M t: T O DOS 

Tradicionais 

Le Français par l'image 

Renault 

Cadernos do MEC 

Français Elernentaire 

Je parle français 

Français Instrumental 

Irma Araeonês 

Mauger Bleu 

Starling Maciel 

Structurale 

Le Français Accéléré 
Robin et Bergeraud 

Le Français Scientifique 

Bonjour Line 
Vers la France 

Brunswich - Ginestier 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo 

PROFESSORES 

FREQOI:NCIA 

B 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

61 
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Os dados da Tabela 6 demonstraram que dentre os méto-

figura em 19 lugar o Capelle, em 29 o Vive dos malS utilizados, 

Voix, em 39 o Mauger Rouge, em 49 o Frere Jacques e em 59 o VIr.To 

dos estes métodos são métodos audiovisuais, considerados os 

modernos para o ensino da língua francesa. 

Fica comprovado que, apesar do decréscimo do 

mais 

ensino 

do francês, os professores ainda procuram se renovar oferecendo a 

seus alunos os melhores meios para o bom aprendizado da língua. 

Uú.me.lLo de. plLo6e..6.6olLe..6 de. FlLanc.ê.6 e. de. Inglê.6. 

Organizou- se tabela indicativa do número de professo

res que lecionaram e/ou lecionam Francês ou Inglês nas escolas ofi 

ciais do Município do Rio de Janeiro, no período que vai de 1965 a 

1977. 
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Tivemos a intenção de fazer comparaçao entre o número 
de professores que lecionaram e/ou lecionam Francês, com os de in 
glês, no pertodo mencionado e relacionar este fato com o decrésci 

mo do ensino do Francês no Municlpio do Rio de Janeiro. 
TABELA 7 

VISTRIBUIÇ~O VOS PROFESSORES QUE LEC10N~RAM E/OU LECIONAM 
FRAllcEs OU INGLES, CONFORME O ANO 

YUNICTpIO VO RIO VE J~N E I IO 

1 977 

PRANCtS E PROFESSORES 
INGLtS 

FRANCtS VARIAÇl\O INGLtS VARIAÇl\O 

A N O l'REQutNCIA % FREQUtNCIA % 

1965 I 35 1,31 64 0, 86 

1968 81 119 

1971 96 0,20 158 0 , 32 

1974 207 1,16 378 1,34 

1977 270 0,30 534 0,41 

PONTE: Pesquisa de Campo 

Constatou-se pelos resultados da Tabela 7 que o núme
ro de prof~ssores aumentou tanto para o Francês como para o In
glês, no per lodo de 1965 a 1977. No entanto a taxa de crescimen

to dos profe ssores de inglês vem s endo, a partir de 1966,maior do 
que a dos profe ssores de francês. 

Não se pode tirar conclusõ~s d~finitivas s0bre este 
ponto, já que não foram considerados cursos rarticu1ares de ambas 
as llnguas. As taxas de crescimento não são uniformes, pois em 

1968-1971 foram de 0,20 e 0,32, respectivamente, para o francês e 
o inglês . 

Ob.eAva~õe. do. pA06e • • oAe4 de 6Aancê. quanto ao de
c~êóc~mo do ~n4ino d~ó~~ idioma. 

Nesta parte examinou-se o decréscimo do ensino do 
francês e se estaria relacionado com a demanda ou a oferta da dis -ciplina nas escolas oficiais do Municlpio do Rio de Janeiro. 
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A observação quanto a oferta do ensino da linqua fran 

cesa pelas escolas oficiais e a demanda da mesma feita pelos alu

nos, ê de grande im[Ortância para a análise do decréscimo do enai 

no do francês no f.tunicipio do Rio de Janeiro. 

TABELA g 

llISTRIBUIÇI\O VOS PROFESSORES VE FR ANcEs SEGUNDO SUAS 

OBSERVAÇOES SOBRE O VECREsCIMO PO H/S INO VESTA Lfl/GUA 
NAS ESCOLAS OFICIAIS VO EI/SII/O RE GUL AR VO 19 E 29 GRAUS 

MUNICfpIO VO RIO VE ]~NEIRO 

1 9 7 7 

OBSERVAÇÕES 
TIPOS DE DECRSCIMO 

SOBRE O PROCURA PELO 
DECRllSCIMO 

ALUNO OFERTA PELAS ESCOLAS 

FREQUllNCIA % FREQUllNCIA % .-
sim 81 48,9 39 23,5 

não 2l 12,6 56 33,7 
, 

PONTE : Pesquisa de Campo 

Constatou-se pelos resultados expostos na Tabela 6 que 

48,9' dos professores Qbservaram uma diminuição na demanda do en

sino do francês por parte dos alunos. Ao passo que cerca de 23,5% 

deles observaram uma diminuição na oferta deste idioma pelas e sco 

las. 

Parece claro que há uma certê:. (~ izninuicão de intet~JJse 

do aluno pelo ensino do francês. Talve z por isso as escolas ofe

reçam com menos freqüência este curso. Não rodemos afirmar qual 

dos fatores (diminuição da oferta pela escola - diminuição da de

manda pela aluno) ê causa do outro, existe uma interre lação entre 

o interesse dos alunos e a disposição das escolas. Cremos, no en

tanto, que se as escolas oferecessem com mais freqüência a disci
plina o desinteresse dos alunos poderia diminuir c talvez o estu
do do francês fosse mais popular. 

A ~oAma como ê 06~A~cido o ~n~ino do FAanc~. 

Pretendeu-se observar corno é oferecido o ensino do 
Francês nas escolas oficiais do MunicIpio do Rio de Jane iro. 

A forma como a disciplina é oferecida representa gran
de importância podendo ser uma das causas do decréscimo do ensino 
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do idioma nas e scolas oficiais do nosso Municlpio. Toda llngua es 
trangeira moderna, para s er bem aplicada e aprendida, necessita 
que os alunos se jam distribuIdos por n!vel de conhecimento. 

TABEL A 9 
OISTRIBUIÇÃO VOS PROFESSORES SEGUNVO A FORMA 

00 EIISINO VO FRANcEs 

NlVEL OU S!'!RIE 

Série 
Nlve1 

MUNICTpIO 00 RIO VE JANEIRO 

J 9 7 7 

PROFESSORES PROFESSORES 

FREQU!!NCII\ 

133 

78 

30 ,1 

46,9 

OBS. : Tomou-se por base o n9 total dp. professor6s. 

Os dados da Tabela acima r eve lam que 80,1% dos profes

sores de francês f a zem o ensino por séries, por imposição das es
colas e somente 46,9% o fazem por nlvel de conhecimento. Alguns 
professores fazem o ensino por séries e por nive is pois trabalham 
em mais de uma escola. 

Comprovou-se que predomina o ensino do Francês por sé
ries, considerado ant.!pedagógico e ine ficaz. As turmas não s endo 
homogêneas, os professore s não podem utilizar adequadamente os mê 
todos modernos para um bom aprendizado da l!ngua. 

Ob pltOÓe.bbOJte...6 de. FJtancêb e. catL.6a.4 do de.cJtê"bc.imo. 

O objetivo principal nesta etapa foi faze r \ um quadro 
que apresentasse a opinião dos professores de Francês com relação 
às principais causas que levaram ao decréscimo do ensino da lInqua 
francesa, as escolas oficiais do M.uniclpio do Rio de Janeiro. 

Sendo os professores de Francês os mais atingidos, tan 
to profissionalmente como financeiramente pelo decréscimo do ensi
no deste idioma . nas escolas oficiais do Municlpio do Rio de Janeri 
r o , achamos de suma importância sabe r a opinião dos r e f e ridos pro
f essores sobre o assunto. 



TAGELA 10 

DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES S EGUNI'O AS CAUSAS DO 

DECREsCII!O DO E:iSIIJO DO FRiINCEs NAS ESCOLAS OFICIAIS 

DO MUNICfpI O DO RIO DE JANEIRO 

IIUNICfpIO DO RIO DE JANEIRO 

1 977 

--=::::::::::-- PROFESSORES 

CAUSAS 

Diminuição da oferta do ensino 
pelas escolas 

Falta de interesse do aluno 

Preocupação com a formação 
profissional 
Número reduzido de professores 

Métodos inadequados 

Influência norte - americana 

Pro~ama mal elaborado 

Reforma do ensino, Lei 5692171 

Pouca divulgação da língua 

FONTE: Pesquisa de Campo 

PROFESSORES 

FREQutNCIA 

76 

76 

57 
24 

32 

16 

15 

11 

7 
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Os resultados obtidos na tabela acima mostram que a 

grande maioria dos professores (152) apontaram como principais cau 
SdS do decréscimo do ensino desta disciplina nas escolas oficiais 
do Município do Rio de Janeiro, a diminuição da oferta pelas esco
las e a falta de interesse dos alunos. Outras causas foram também 

apontadas tais como: a preocupação com a formação profissional, a 

influência norte-americana, além de métodos inadequados, programas 

mal elaborados, a reforma do ensino (Leis 4024/61 e 5692/71 ) e a 

pouca divuleação da língua. 



34 
Conc.tU.6dO 

Pelos resultados obtidos na apuração dos dados do 

questionário B, verificou-se que: a) os professores do sexo femini 

no (88,1%), casados (50,9%), dentro de uma faixa etária de 20 a 36 

anos (56,6%), predominam no ensino do Francês no Municrpio do Rio 

de Janeiro; b) a maioria possui apreciável formação profissional, 

tendo feito os cursos de licenciatura Francês-Português (62%) e de 

pós-graduação (68,6%); c) só uma minoria (23,5%) deles usufruiu 

benefícios concedidos por bolsas-de-estudo, destacando- se que o G~ 

vemo Francês foi o órgão que concedeu a maior parte delas (19,2%); 

d) os professores de Francês são profissionais competentes e atua 

lizados, utilizando em suas aulas os mais modernos métodos de ap~ 

dizagem da lrngua, tais como os de Capelle , Vive Voix, Frere 

Jacques, l1auger Rouee e VIF; 2) que há maior concentração de pro

fessores de Francês na IV e XVIII Regiões Administrativas; f) os 

professores com mais de 

(64,4%) - remanescentes 

oito anos de exercrcio de magistério ..... 

do perrodo da Lei 4024 - e os mais 

que ingressaram na atividade docente de dois a quatro anos 

jovens, 

(24,4%), 

parecem os mais interessados pelo ensino do Francês, quer estejam 

motivados pela recuperação que vem ocorrendo nos últimos anos , quer 

pe l o fato de já terem garantida uma situação econômica modesta, 

mas, de certo modo, estável; g) o número de professores de Francês 

aumentou , embora não seja ainda suficiente para atender ã demanda; 

h) predomina a forma de ensino seriado (80,1%), que e considerado 

antipectagógico e ineficaz. 

Quando perguntamos aos pr ofessores de Francês se as 

causas do decréscimo do ens ino deste idioma podem ser 

pela procura dos alunos, 48,9% responderam que s~m . 

explicadas 

As razões mais frequentemente apontadas pelos profes 

sores de Francês como causas do decréscimo do ensino desta língua, 

nas escolas da rede oficial do ensino regular do 19 e 29 r-raus do 

Municrpio do Rio de Janeiro são: a diminuição da oferta do ensino 

pelas escolas, a falta de interesse dos alunos, a preocupação com 

a formação profissional , os métodos considerados inadequados, o nú 

mero reduzido de professores, a influência norte-americana, os pr2 

gramas mal e l aborados , a reforma do ens ino (Leis 4024/61 e 5692/71) 

e a pouca divulgação da língua. 
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CAPITULO V 

A& E.6c.ola..6 e o VeCJlê:4umo do En.ó.i.no de Flta.nc.ê:4 

Este capítulo faz a descrição e a análise dos resulta 
dos da apuraçao dos dados obtidos através do questionário A (Ane 

xo 1), aplicado às e scolas da rede oficial do ensino r egular do 

19 e 29 graus do Município do Rio de Janeiro. 

Neste questionário já obtivemos informações sobre: 

a) o numero de escolas que o f erecem línguas estra ngeiras modernas 

em seus currículos; b) o número de horas-aulas semanais ofereci
das para o ens ino do francês; c) o número de a lunos matricul a dos 

por turma e o número de turmas por séries; d) o número de alunos 

que optaram pelo ens ino do francês e pelo do inglês, anualmente, 

no 1 9 e 29 graus (ex- ginas ial e ex-col egial); e ) as escolas que 

possuem recursos audiovisuais para o ensino do francês; f) as es
colas que deixaram de oferecer o ensino deste i di oma e em que ano 
deixaram de fazê-lo; g) qual a contribuição que os fatores acima 

mencionados tiveram no decréscimo do ensino do francês nas esco
las da rede oficial do ensino r egular do 19 e 29 graus do Municí
pl0 do Rio de Janeiro . 

06 e.lte.c..tme.n.to de. llng (Lati e.tI .tltang e..iltatl mo de.ltnatl na..fl 

UC<lta.6 o~ do Mun.i.&p.W do ruo de JOone.iJw 

o ob j etivo desta pante foi saber se as escolas da re
de oficial do Município do Rio de Janeir o of er ecem o ensino de 

línguas estrangeiras modernas, em seus currículos. 

O ensino de línguas estrangeiras mode rnas é sem dúvi
da a lguma de grande importância para o aperfe içoamento do educan
do, ajudandO-O a ampliar o seu campo de informação e a acompanhar 
o desenvolviment o da c i ê ncia e da tecnol ogia, no mundo em que e s
tá inserido. 



TABELA 11 

VISTRIBUIÇÃO VAS ESCalAS SEGUNVO o OFERECIMENTO 
VE L1NGUAS ESTRANGEIRAS MOVERNAS . 

MUNIC1PIO VO RIO VE JANEIRO 
1977 

E S c o L A S 

Francês 
Inglês 
Francês e Inglês 
Espanhol 

Nenhuma 

FONTE: Pesquisa de Campo 

FREQU~NCIA 

1 3 

62 

104 

2 

10 

ESCOLAS 

6,8 

32,4 

54,4 

1, 0 

5,2 
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Os resultados da Tabela acima revelaram que a grande 

maioria das escolas (54,4%) oferece o francês e o inglês em seus 

currículos; 6,8% oferece somente francês, 32,4\, o inglês e 5,2% 

não oferece nenhuma língua estrangeira moderna. 

Como pudemos constatar, em 61,2% das escolas pesquisa
das o francês é lecionado e em 86,8%, o inglês, havendo portanto, 

grande desvantagem no oferecimento do ensino do francês, em rela
ção ao do inglês. Outro aspecto observado f oi que ainda existem 

escolas (5,2%) que não oferecem nenhuma língua estrangeira moderna, 

prejudicando, desta forma, o aluno que vê assim limitado o seu 

campo de informação. 

Núme~o de aluno~ po~ tu~ma~ na~ e~cola~ o6ic~a~~. 

O nosso objetivo foi conhecer o número de alunos que 

predomina na formação das turmas , nas escolas oficiais do Municí

pio do Rio de Janeiro . 

De acôrdo com a pedagogia moderna, as turmas muito nu

merosas de mais de 25 alunos são contra-indicadas e prejudicam a 

aprendizagem, principalmente em se tratando de línguas estrangei

ras modernas. Gostaríamos de analisar este fator e verificar a 
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sua relação com o decréscimo do ensino do francês nas escol as ofi

ciais do Município do Rio de Jane iro. 

TABELA 12 

VISTRIBUIÇl\O VAS ESCOLAS SEGUNVO O NGMERO VI' ALUNOS POR TURMA 

o o O( ~i,o {"j:1 

MUNIC1PIO VO RIO VE JANEIRO 

1977 

, .. ESCOLAS' 

ALUNOS POR TURMA FREQU1':N ClA 

menos de 25 2 

25 a 30 12 

30 a 35 3l 

35 a 40 66 
40 a 45 77 

FONTE : Pesqu i sa de Campo 

*Referimos a t odas as es c o l as 

\ 

1,0 
6,2 

16, 2 
34,5 

40,3 

Pudemos observar pelos dados ofere c idos pela Tabela 12 

que em 40,3% das escol as predominam as turmas de 40 a 45 a lunos .So 

me nte 1 \ (duas escol as ) distribuem os a lunos em turmas considera

das pedagogicamente ideais, i sto é, a t é 25 a lunos. 

As turmas muito nume r osas dificultam o bom trabalho do 

pr ofessor de língua estrangeira moderna no caso , o de francês que 

se sente impossibilitado de utilizar com e ficiência os métodos mo

dernos , contribuindo desta f o rma, para aumentar o desinte r esse do 

a l uno pelo estudo da língua. 

Nüme~o de ho~a~-aula4 ~eman~~ pa~a o e~~udo do 6~ancê~. 

Pretende-se verificar quantas horas-aulas semanais sao 

oferecidas para o ensino do francês , nas escol as oficiais dc ~ Muni

cípio do Rio de Janeiro. 

~ muito importante sabermos o número de horas-aulas de 

francês que os a lunos têm por sema na. A boa aprendizagem de uma 

língua es trangeira moderna, no caso, o francê s , depende também, 

a lém de outros fatores, da continuidade do estudo desta disciplina 
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Não sendo ofereeido adequadamente, desestimula o aluno e levaria a 
aumentar o desinteresse pelo ensino do francês nas escolas ofici
ais do nosso Municrpio. 

TABELA 13 

OISTll1BUlÇÃO VÁS ESCOLAS SEGUIiVO O NOMERO VE HORAS-AUlAS 

SEMANAIS OFERECIOAS PARA O ESTUOO 00 FRANCEs 

MUNI cf PIO 00 RIO OE JANEIRO 

1977 

HORAS-AULAS 
ESCOLAS 

FREQut:NCIA 

uma 

duas 

três 

quatro 
cinco 
seis 

FONTE: Pesquisa de Campo 

• 
1 

29 

66 

7 

2 

1 

0,5 

15,2 

34,5 

3,6 

1 

0,5 

Os resultados acima evidenciaram que somente 34,5% das 
escolas oferecem três horas-aulas semanais para o ensino do fran
ces. Estas escolas são as únicas que cumprem a determinação da 

Secretaria de Educação , que fixo u em três h oras-aulas semanais pa

ra o estudo de línguas estrangeiras modernas. As r es t antes, c om 

exceção de 10 escolas (19,1%) que excede ao número fixado, o ferece 

muito menos que o desejado , prejudicando o ensino desta disciplina 

que necessita de exercício c ontinuado para a obtenção de bons re

sultados. ~ evidente que este é mais um fator que contribui para 

o decréscimo do ens ino do francês nas escolas o ficiais do Municí

pio do Rio de J aneiro. 

REPR ESENTAÇÃO NUMERICA OE OPÇOES FEITAS POR ALUNOS 
QUANTO AO ENSINO 00 FRANCEs E 00 INGLES 

-Foi de nos s o grande interesse pesquisarmos o numero de 

opçoes feitas pelos e studantes quanto ao e nsino do francês e do 

inglês, no período que vai de 1965 a 1977, nas escolas oficiais do 
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Município do Rio de Janeiro . 

O Inglês, como já sabemos, ocupa o primeiro lugar nos 
currículos escolares, sendo, às vezes, a única língua a ser ofere 

cida pelos estabelecimentos ofici&is de ensino. Pretendemos esta 
belecer um paralelo das opções feitas pelos alunos para os dois 
idiomas e verificar como vem se processando o decréscimo do Fran
ces a partir do ano de 1965 nas escolas oficiais do Município do 

Rio de Janeiro . 

TABE LA 14 

DISTRI8UIÇ~O DAS ESCOL AS SEGUNDO O 1I0MERO DE ALUIiOS 
QUE OPTARAM PELO FRANctS E PELO IIJGLES, 

ANUA LME NT E, NO 19 GRAU ( EX~G I NÃSIOI 

MUNIC rPIO DO RIO DE JANE I RO 

1977 

GRAU, FRANCEs OU INGLEs lQ GRAU 

FRANC Es INGLES 

A N O FREQuENC IA FREQUENCIA 

1 965 27 0 170 

1968 633 1813 

1971 658 3091 

1974 3772 14144 

1977 8465 14457 

TOTAL 13798 33675 

FONTE: Pesquisa de Campo 



TABELA 15 

DISTRIBUIÇÃO DAS ESCOLAS S EOUlJDO O IJQMERO DE ALUNOS 

QUE OPTAR AM PELO FRAN ctS E PELO INGLêS , 

ANUALMEN TE, NO 2' GRAU (EX-COLEGI AL) 

MUN ICTpIO VO RIO DE JANEIRO 

1977 

29 GRAU 

40 

<- '_ GRPlJ , FRIINcts OU INGLEs I 
I~-----------------FRANCI:S INGl.I:S 

ANO Ir-----------r-----------
- 1 FREQut:NCIA FREQUI:NCIA 
'--I 

1965 2.200 

1968 2. 250 

1971 260 2.418 

1974 490 2.900 

1977 828 8 .521 

Total de alunos 1.578 18.289 

FONTE : Pesquisa de Campo 

Pe l os dados das Tabe l as 14 e 15 observa-se que em 

1965 , o francês ai nda ocupav a um lugar de destaque nos c urrículos 

oficiais. A partir de 19 68, este idioma foi relegado a um plano 

inferior, e o inglês passou a ser a língua mais procurada . 

Nos anos de 1965 e 1 968, no 29 grau, as opçoes f o ram 

par a o inglês. Em 1971 já aparecem 260 a lunos estudando francês, 

havendo urna progressão, che gando a ser de 828 o número de alunos 

que opt a ram por esta disciplina no ano de 1 977. 

Constatou-se, no entanto, que as opçoes a umenta r am 

tanto para o ensino do f r ancês quanto para o do ing l ês, apesar da 
grande diferença numéri ca entl~e os dois idiomas , favorável ao in

glês . Em 1977 f o i de 115 vezes maior o número de a lunos que opt~ 

ram pe l o inglês, em relação aos que opt aram pe l o francês. 

ProJXlS- se verificar o número de turmas por séri es que 
es tudam o Francês e o número das que es tudam o I nglês nas escol as 
da rede o ficia l de ens i no do 19 e 29 graus do Município do Rio de 

Jane iro . 
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A proporção em que se efetuou o decr éscimo do ens ino 
do Francês pode ser medida também pel a quantidade de séries em 

que a di s ciplina es t ava sendo l e c ionada. Uma compar ação co~ o In 
gl ês se f ez ne cessária para pode rmos avaliar o grande destaque da 
do pe l as escol as a esta última . 

TAB EL A 16 

VI STRI BU I ÇÃO VAS ES COLAS SEGUliVO O lia~ERO VE TUrMAS 

POP. SE~ I ES QU E ESTUVAM FRAlictS OU I NG LES , 

ATU ALMENTE NO 19 GRAU 

MUNIC1PI O VO RIO VE JANEIRO 

197 7 

GFJIlJ , FRPN~ ou INGJ..ts 19 GRAU 

FRANC~S INGL~S 

s ~ R I E S --------- FREQUf:NCI A FREQUf:N CI A 

5a. série 738 70 1 

6a . série 528 650 

7a . série 3e2 624 

8a. série 153 505 

TOTAL 180 1 2480 

FONTE : Pesquisa de Campo 

TABELA 17 

DI STRI BU I ÇliO DAS ESCO LAS SE GU NDO O ,iOUERO VE TURMAS 

POR SERIES QUE ESTUVAM FRANC Es OU I.~G LtS 

ATUALMENTE NO 29 GRAU 

MUNIC1PI O VO RIO PE J AN EI RO 

1977 

< _____ GRAU, fRII.N~S OU :rn:;~S 29 GRAU 

~ FRANC~S INGLf:S 
S ~ R I E S ________.. f--F-R"':E~Q:':U~C~N=C:':I:'-A-+--F:':RE::':Q::':U~f:~N-CI-A-

l a . série 
2a . série 
3a . série 
TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo 

70 166 
37 96 
15 54 

1 22 316 
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Os dados das Tabelas 16 e 17 demonstraram que tanto 

para o ensino do francês como para o Inglês, o número de a lunos 

~u acentuadamente a partir das 7as. séries. No 29 grau o 

problema se agravou ainda mais chegando a ser de 

alunos a frequentar a 3a. série até a data desta 

-S4, o numero 

pesquisa. 
de 

A diminuição do número de alunos , principalmente a 

partir das 7as . séries do 19 grau , a nosso ver, não poderá ser 

considerada como decréscimo do ensino do f~ancês. A comparaçao 

f eita com o ensino do i nglês nos mostrou que o mesmo a contece com 
esta língua, levando-nos u acreditar que sej a ca r acterística do 

fenômeno de evasão que sofre os estabelecimentos oficiais de ens i 
no do 19 e 29 graus do f1unicípio do Rio de Janeiro. 

Re.CUJt.604 aucUov.L6ua..i..6 

Achou-se por bem verificar se as escolas da rede ofi

cial do ensino regul ar do 1 9 e 29 graus do Município do Rio de Ja 

neiro dispõem de recursos audiovisuais para oferecerem o 

do f["c ncê s . 

ensino 

Os professores de língua estrangeira moderna necessi

tam dos recursos audiovisuais para utilizarem os métodos modernos , 

considerados os mais eficazes para a aprendizagem desta discipli

na, e para despertar o interesse do a luno . 

TABELA 18 

VISTRIBUIÇÁO OAS ESCOLAS QUE POSSUEM RECURSOS 

AUVIOVISUA IS PAR,I. O ENSIUO 00 FRANcEs 

MUNIC TpIO 00 RIO VE J ANEIRO 

RECURSOS AUDIOVISUAIS 

Sim 
Não 

Sem resposta 

1977 

FONTE: Pesquis a de. Campo 

ESCOLAS 

FREQU~NCIA 

68 

46 

77 

35,6 

24 

40,3 
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Através da Tabela 18 , verificou-se que somente 35,6\ 

das escolas possuem r ecursos audiovisUêis, considerados importan

tes para a aprendizagem de língua estr~ngeira moderna. 

Dificilmente um professor dessa disciplina, com o mo
desto salário que recebe, poderá adquirí-los por conta prépria;se 

as esco l as não os possuírem, o professorado não ?oderá dispor dos 

meios necessários para empregar satisfatoriame nte os métodos mo

dernos. Sem este equipamento os professores não poder?o atingir 
plenamente os seus objetivos que são: os de motivar os 31unos pa

ra o estudo da língua e lhe s proporcionar uma boa aprendizagem. 

Desta maneir a as es col as oficiais contribuem aind~ mais para agr~ 
var o processo de decrésci mo do ensino do francês no Município do 
Rio de Janeiro. 

Ob.6eJLvaçÕe.6 quanto ao começo do deCJLê'.6c.imo do 
en.6.ino do 6~ancê.6. 

~ de nosso interesse observar em que ano o ensino do 
francês começou a decrescer nus escolas oficiais do Município do 
Rio de Juneiro. 

Pretendeu-se com esta observação, acompanhar a pro

gressao do decréscimo do ensino do idioma nas escolus oficiais até 

o ano em que f o i realiz~da esta pesquisa . 

TABELA 19 

DISTRIBUIÇliO DAS ESCOL.\S QUE DEIXARAM DE OFERECER O 
ENSINO DO FR ANCE5 E O RESPECTIVO ANO. 

ESCOLAS/ANO 

/WNICTpIO 00 RIO DE JANEIRO 
1977 

FREQut:NCIA 

1 
1 
3 
5 
5 

ESCOLAS 

0,6 
0,6 
1,8 
3 
3 
8 
6 
4,2 

1967 
1 968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 973 
1974 
1975 
1976 
1977 
TOTAL 

1 3 
10 

7 
45 23,5 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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Os resultados da Tabela 19 mostraram que o decrésci mo 

do ensino do francês começou no ano de 1970 (O,5)~ ha vendo um au

mento sensível até 1975 (12%). Mas a partir de 1976 o decrésci

mo diminui (5,2%) , che gando a ser de 3,6% em 1977. 

Confirmou-se mais uma vez, pe l os dados da tabel a ac i 

ma, o decréscimo do ensino do francês, pois 23,5% das es colas ofi 

ciais do i1unicí pio do Rio de Janeiro de ixaram de o f erecê-lo . No 

entanto pudemos t ambém obse rvar que es te decrésci mo começou a di 

minuir em 1976 continuando em 1977. 

A op.in.ião dM e.6 cola..6 qua.nto a.o decJLé.6 umo 

do e ;16.(.l1o do 6Jta.l1cê.6 . 

Para o es tudo em q uest ão foi i mport ant e sabe r a opini 

ao das escolas quanto ao decréscimo do ensino do francês nas esco 

las da rede oficial do ensino regular do 19 e 29 graus do Municí

pio do Rio de J aneiro. 

O que pe ns am as escol as a r espe ito do assunte em pau

t a é de suma importânci a para os resultados des ta pesquisa . Por 

este motivo or ganizou-se uma t abela cujos dados mostram a opinião 

dos estabelecimentos oficia is sôbrc o decréscimo do e nsino deste 

idioma. 

TABELA 20 

DISTRIBUIÇAO DAS ESCOLAS SEGUNDO CAUS AS DO DECRESCl/.IO 
DO ENSINO DO FRANCEs liAS ESCOL AS OFICIAIS 

MUNICrPIO DO RIO VE J ANEIRO 

19 77 

-=::::::::::::: E S C O L A S 

C A U::-:::S- A::--"S--

Número r eduzido de profess ores 

Falta de interesse do a luno 

Preocupação com a f ormação pro 
fissional 

Influência norte-~nericana 

Pouca divulgação da língua 
Métodos inadequados 

Programa mal elaborado 

FONTE: Pesquisa de Campo 

ESCOLAS 

FREQU~NCIA 

34 

1 2 

9 

9 

5 

2 

1 
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A Tabela 20 mostra as principais razoes apontadas co

mo causas do decréscimo do ensino do Francês nas escolas ofici ais 
do ensino regular do 19 e 29 graus do Município do Rio de Janeiro. 

Por ordem de importância des tacamos o número reduzido de p rofess~ 

res, a falta de interesse do aluno. a preocupaç~o com a formação 

prOfissional, a influênci a norte-americana, além de métodos inad~ 

quades, programas mal elaborados e a pouca divulgação da líneua . 
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Conc.tuflão 

Pelos resultados obtidos na apuraçao dos dadcs do 

questionário A, verificou- se que: 54,4% das escolas oferecem fran 

cês e inglês e 32,4% não oferecem francês; b) as turmas muito nu

merosas (40 a 45 a lunos ) em 40,3% das escolas dificultam o bom en 

sinanento da língua francesa aos alunos; c) semente 34,5% das es

colas oferecem três horas-aulas semanais de francês, indispensá

veis a continui dade que requer uma língua est~angeira par a que h~ 

ja aproveitamento suficiente; d) existe uma diminuição na procura 

do ensino des te idioma a partir da 7a . série, atingindo o 29 gra~ 

o mesmo acontecendo com o i nglês, caracterizando o fenômeno de 

evasao que vem sofrendo :::>s estabelecimentos de ensino oficiais 
nestas últimas séries; e) 26,1% das escolas deixaram de oferecer 

o ensino do f rancês; f) em 1965 , o fran cês a inda ocupava um lugar 

de destaque, no 19 grau 270 a lunos optaram por es ta língua e 170 

pelo i nglês. 1\ partir de 1968 as opções pelo ensino do f rancês, 

embora bem inferiores às do i nglês, continu~ram em ascensão , che

gando a ser em 1977, ce 8!-I-65 o númer o de alunos que escol hiam es -

te idioma no 19 grau; g ) o ano de 1970 foi considerado como o 

marco inicial do decréscimo (0,5 %), que aumentou em 1975 para 

6,8%, s ofrendo uma queda para 3,6% em 1977. 

As escolas indicaram a falta de professores, o desin

teresse dos alunos, a preocupaç5o com a f ormação pr ofissional, a 

influência norte-americana, a pouca divul gação da língua, os mét~ 

dos inadequados e os programas mal elaborados como as ?rincipais 

causas do decréscimo do ensino f rancês no Município do Rio de Ja 

ne~ro . 



47 

C A P r r 11 J. o V 1 

COIiCLUSDES E RECOMENVilÇDES 

Conctu..6Õe.6 

Este capitulo faz a descrição e a análise dos dados 
obti dos através dos questionários A e B ( Anexo 1) aplicados às 

escol as e aos pr ofessores de francês da rêde ofici a l do ens ino re 

gu I ar de 19 e 29 craus do f1unicí pi o do Rio de Jane iro . Através 

dos result2cos r-o.-1e -se che gar às s eeuinte s conc lusões: 

a ) com relação ao questionário A, enviado aos es t abe 

l e cimentos ofici a i s de ensino apuramos que: 1) em 51 ,2% das esco

l as a língua frances a é l ecionada e em 86 , 8% , é a ing l esa; 2) o 

bom trabalho do pr of essor de francê s é dificultado pelas turmas 

mui t o numeros as , dis tribuição que predomina em 40,3 % das esco l as 

da rede oficial, bem como pelo o es tudo seriado mantido em grande 

parte dos estabelecimentos (80,1%) que a carreta a constituição de 

clas s es heterogêneas, dificultando a aplicação e fici ente de mét o

dos conside r ados mai s eficazes para a apr endizagem de línguas es 

trangeiras modernas , 08 quais só podem ser utilizados em turmas 

menores e or ganizadas por nível de conhecimento; 3) o número insu 

ficiente de horas - aul as semanais ofere cidas para o ens ino do fra n 

cês desestimula o a luno , poi s a não continuidade no es tudo gera o 

desinteresse por es t a disciplina; 4) houve um3 diminuição na pr o

cura do ensino do francês a partir da 7a . séri e t endo , t odavia, o 

mesmo fenômeno s i do observado, ;".:'?'. em re l ação cO ensino do i~ 

glês; 5) 64,4% das escol as não possuem rccurS0S audiovi suais, pr~ 

judicando a ap licação de métodos modernos , considerados i ndispe n

sáveis par~ o bom apr endizado da lín8ua francesa; 6) houve uma di 

minuição na ofert a do ensino do francês em 23,5% das escol as ofi 

cia is do Município do Rio de J ane iro , 

b ) quant o aos dados indicados pe l os professores a tre

ves do questionári o B, verificou-se que: 1) a pr ofissão de profe~ 

sor de francês é exerci da mormente por profi ss i onais do s e xo femi 

nino , em ger a l casados, não dependendo exc lusivamente des t a pro -

fissão para viver; 

ções profissionais 

2) mais da metade dos profes sores t êm condi-

de ofe r e ce r um bom cns.i..name.ntc n.:t língua a seus 
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alunos: são jovenB,possuem experiência de mais de dez anos de ma

gistério e cursos de pós-graduação especializados , não sendo por

tanto inexperientes e/ou velhos profess ores incompetentes; 3) uma 

minoria obteve bolsas-de- estudo no ext e rior , dado tido como muito 

importante para um melhor embas ament o cultura l e pelas possibilid~ 

des que oferece de aprimorament o pr ofissional em centros pedagóp,i
COB de r e nome internacional (como Sêvres e Sorbonne); 4) a maior' 

parte das regiões administrativas contam com poucos professores 
de francês e seus q uadres ; as mais privilegiadas são a IV região 

administrativa, considerada zona sul, de nível social e levado , e a 

XVIII, considerada zona suburbana, de nível social mais baixo;qua~ 

to ã XVIII região administrativa, talvez sejõ a resultante da in-

fluência de colônias libanesas e turcas insta l adas nesta re gião ; 
5) sendo a falta de pr of essores uma das razões apontadas como cau

sas do decrésci mo do ens i no deste idioma no Município do Rio de Ja 

neiro, conclui-se que, se as escolas possuíssem um m~ior número de 

professores, e se oferecessem com mais frequência esta disciplina 
em seus currícu l os , estariam contribuindo par a a diminuição des te 

fen ômeno pois, de acôr do com os resultados das tabelas 7 e 14, na 

me dida em que o número de professores aument a , o número de alunes 

paralelamente cresce também. 

Os resultados acima mencionados comprovam as hipóteses 

inicialmente levantadas por este estudo, como poss íveis razões de 

terminantes do decréscimo do ensino do francês na rê de oficial do 

ensino re gular de 19 e 29 e r aus elo Município do Rio de Janeiro. O 

ob j e tivo da presente pesquisa foi port anto a l cançado. Se a s cau

sas expostas f ossem eliminadas, h averia uma diminuição no decrésci 

mo do ensino do francês , cujos maiores beneficiários seriam os alu 

nos pois lembramos que: 

li le problerne du développernent du ti ers monde et meme 

du monde entier, qui s'avere toujours sous-dévéloppé 
sous certains aspects, est evant t out un pr ob lerne de 

forrnation des hommes. Si la révolution industrielle 

a dominé le XIX siec l e , c'est l a révol ution culturelle 
qui doi t dominer le XX, c ' est ã dire, la création 

d 'une culture capable de trouver des vraies so1utiCl1S 
aux grands problemes de l'hU1!lnnité" (1). 

(1) Ca~tro. Josuê de. D'Une politique qui a fait fai11ite. Revue Perspectives. 

UNESCO, v . 1, 1972, p .51. 
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Re.comenda.çõe..6 

1 - As escolas de vem ampl iar seus quadros de profess ores de fran
cês pois como já constatamos, o número de alunos aumenta par~ 
l e l ament e ao núme r o de prof essor e s . Em 1977 havia s omente 

27 0 professores para um total de 8 . 465 alunos no 19 grau c .. 

1.57 1' -no 2Q grau , numero por demais insufi ciente para ofer c -

cc r o ens ino de uma disciplina . 

2 - A diminuição da ofert a do ensino do francês pe las e scolas ofi 

C1a 1S, mencionada por 76 profe ssores l eva-nos a considerar 
que s e as mesmas oferecessem sistematicament e o ens ino deste 

idioma , es t aria contribuindo para a diminuição do decrÉscimo . 

3 - O predomínio do ensino do francês por séries f eito por 80)1% 

das escolas , consider ado antipcdagógico e inefica z, deve ser 

substituído pela distribuição dos a luno s por nlva l de conheci 

menta dn língua, (; em turmilS de: no máximo 25 a l unos . 

4 - Para que os progr amas sejam bem c l aboracos d~vc ha ve r cursos 

de r eci clagt'M obri gatórios , anu.:llmcnt c . de modo a mant er os 

professores ~tua li z~dos c capacitados a or gan izá-los ~ ficient~ 

mente, r.J.as isto .!cvcrá s e r f e ito s em aUi'!lento cc; carga horária 

dos pr of essores , qu~ necessitnm de ter do is ou mais empregos 

para poderem se sustentar, em vi rtude do baixo salário que re 

ceb em. 

5 - As escolas de vem ser cqu ipad~s com recursos aud i ov isuais, quc 

perrni ta'TI o ensino e fici e nte dos mét odos moder nos ,cons i derados 

pedagogicament e os mai s adequados d uma boa apr endizagem de 

língua estrang~ira e os úni cos que despe rtam ~ interesse do a 

luno . O f Rt o de mais da metade das e scolas ( 62,1%) não os 

possuí r em iJ>l.possibilita o professor desta di sciplina de utili 

zal~ tais métodos corretament:::, pois com o modes t o salário que 

r ecebe , di fi cilmcntG poderá adquiri - l os . 

6 - Quant o à ênfase na f ornação pr ofi ss i ona l surgida com a implan 

tação da Le i 5 . 592/7 1 , teria possibi l idades de ser sanada com 

uma maior divulgação da França ~omo paIs a ltamente industri a li 

zado que participa ativament~ do pr ogresso técnico e cientifi 

co do mundo atual, o.ucbr ar...Jo a imagem tradi c i onal do francês 

como língua literári a , diplomática , de l uxo ) dc ixad? por nos 

s os ancestrais, dando-lr ~ a oportuniGadc de contribuir para o 

desenvolo,irnc i,t c Co ..... Er'dsil , 
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7 - Recomendar!amos também a obrieato~iedade de mais de uma língua 

estrangeira moderna, no caso do inglês e o francês por serem 
as que ocupam respectivamente o 19 e 29 lugar na escala mun
dial, em todas as escolas da rede oficial do ensino regular do 
19 e 29 grau do Município do Rio de Janeiro, estendendo-se ã 
rede particular de ensino e aos cursos supletivos. 

8 - Recomenda-se a ~~ da presente pesquisa incluindo as es 
colas particulares de 19 e 29 graus, para verificar se os re
sultados são os mesmos encontrados nesta pesquisa. 

9 - E, finalmente; que seja feito um estudo mais profundo, de natu 
reza histórica, sobre as influências francesas na cultura bra

sileira. 
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Rio de. l«ne..iJto, 1911 

o p~e4ente que4tionâAio de.tino.-.e 4 cothe~ in60~Mo.

çõu 40b~e 44 "RAZDES VETER/.HUAUTES VE VECR~SCIMO VO EI/SINO VE FRAN 
cEs NA OLTIMA V~CAVA, NAS ESCOLAS VA REVE OFICIAL VO ENSINO REGULAR 
VE IQ e 2Q GRAUS NO MUlJICfPIO VO RIO VE JANEIRO". E.to. pUqWo. i. 
po.~e integ~4nte do. Te.e que e4tou eto.bo~o.ndo, como ~equi.ito po.~ci 
.. t po.U obtenç40 do .tZtuto de /lu~e, no C~.o de MU~o.do pMmovi 
do peto In.titulo de E.tudo. Av .. nç .. do. em Educ"Ç40 d .. Fund .. ç40 Getú 
tio VUg44. 

SoLicito .u .. coL .. bo~"Ç40 no .entido de que ~upond .. .. 
todo. o. que.ito. "4.in .. t .. ndo com um x .. ..tt~n4tiv.. que metho~ du 
~e.ve. « ~Ltu4ção e que ~egLh~e., no e.~pa~o em b~aneo, d4 Ob4eAV4ÇÕ~ 

eompLementue4 que jutgu necuú:«"4. 

A .. eg~o-Lhe que "4 ~Up04to.. pe .. o .. ü .U4 • • o.ntid06 
em .. b40tulo .igiLo e o. d .. do. obtido. ~ .. bathad04 conjunt .... ente P"
~ .. evitu identi6icaç40 do. ~upondente •• 

Peço-Lhe aind .. , .. ge~tiLez .. de me ~emetu ute quuti 
on4«o p~eenehido eom .. m .. io~ b~evidade p04.Zvet poü, dependo de 
.eu .. poio e coL .. b04"Ç40 pu .. o bom ~xito de meu ~ .. b .. Lho. 

Antecip .. d .... ente o.g4o.deço .. atenç40 p~e4t .. do.. 



QUE S T I O NÃ R I O A 

J - IVENTIfICAÇÃO VA ESCOLA 

1.1 - Nome da Escola 

1.2 - Endereço da Escola (rua, n9, bairro, RA) 

2 - INfORMAÇOES SOBRE A ESCOLA 

2.1 - Ano em que a escola começou a funcionar 

2.2 - A escola pertence a rede 

Federal 

Municipal 

2.3 - Cursos mantidos pela escola 

19 grau (la. a ~a. séries) 

19 grau (Sa. a Ba. séries> 

29 grau 
0utl:'O 

2 . ~ - Número de alunos que a escola 

19 grau - la . a ~a. séries 
19 grau - 5a . a 8a. séries 
29 grau -

Estadual 

Qual? 

possui 

- alunos 

alunos 

alunos 
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3 - , IlIfORMAÇOES ,RELATIVAS AO ENSINO VE LfNGUAS ESTRANGEIRAS MOVERIJAS 

3.1 - No currículo pleno da escola, eram oferecidas línguas estraJ 

geiras modernas? 

Sim --- Não 

3.1.1 - Em caso afirmativo, quais? 

Francês 

Inglês 
Outra Qual? 

3.1-2 - Se não eram oferecidas línguas estrangeiras moderna 

diga porque 
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3.2 - Se a escola oferecia o enaino do francês, em que períodos 

era oferecida esta língua? 

1956 - 1960 

1961 - 1965 

1966 - 1970 

1971 - 1975 

3.2.1 ~ O ensino do francês nos períodos mencionados era 

Opcional 

Obrigatório 

1956 - 1960 

1961 - 1965 

1966 - 1970 

1971 - 1975 

1956 - 1960 

1961 - 1965 

1966 - 1970 

1971 - 1975 

3.3 - Em que cursos e respectivas séries era oferecido o ensino do 
Francês, nesta escola? 

la. série la- série 
ginasial 2a. série (19 ciclo) 

Científico 2a. série 
3a. série 

3a. séria 
4a . série la. série 

Clássico 2a. • serie 
3a. série 

la. série 
Técnico 2a. série la. série 

2a. série Normal 
3a. série 3a. série 

3.4 - Quantas horas-aula semanais eram oferecidas, em média, para 
o ensino do francês nos períodos abaixo mencionados? 

1956 - 1960 

1961 - 1965 

1966 - 1970 

1971 - 1975 

horas-aula 
horae - aula 

horas - aula 
horas-aula 

3.5 - O currrculo desta esoola deixou de oferecer o ensin::> do ~? 

Sim Não 

3.5.1 - Em caso afirmativo, a partir de que ano? 
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3.6 - Quais as causas que levaram a escola a não mais oferecer o 
ensino do francês, levando-se em éonsideração que a Lei 
5692, no art. 79 da Resolução n9 8/71 do parecer 853/71 
possibilita opção por "uma língua Estrangeira Moderna? 

- falta de interesse dos alunos 
- desejo dos pais 
- nÚmero reduzido de professores 
- metOdologia inadequada (tradicional) 

- programa mal elaborado 
- nao ser útil nas áreas técnicas 
- nao ser útil nas áreas científicas 
- pouca divulgação da língua 
- influência da cultura norte-americana 

3 . 7 - Número de alunos por turma, em média, que a escola mantém 
25 a 30 

30 a 35 

35" a " 40 

40 a 45 

3.8 - O currículo atual da escola proporciona o ensino do francês? 

Sim --- Não ---

3.8.1 - Em caso afirmativo, em que séries? 

5a. série la. -serie 

19 grau 6a. série 29 -grau 2a. serie 
7a. série 3a. série 
8a. série 

3.8.2 - Em caso negativo passe ao ítem 3.15. 

3.9 - Quantas aulas (horas-aula) semanais a escola oferece, em 
média, atualmente, para o ensino do francês? 

uma 

duas 
três 
quatro 

3.10 - O ensino do francês nesta escola, é feito por 
regime seriado 
nível de conhecimento do Dioma 

3.11 - O ensino do francês nesta escola é atualmente 

obrigatório 
opcional 
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3.12 - Número de turmas por séries que estudam francês atualmente, 
nesta escola. - . -5a. ser1e la . serie 

série -6á. 2a. serie 
19 grau 7a. -serie 29 grau 3a. série 

8a. -serie 

3.13 - A escola disp3e de reout'II06 audio-visua.is p!!r'!! o ensim do francês? 

sim -- nao 

3.13.1 - Que tipos de recursos? 

- gravadores 
- retro-projetor 

- projetor de slides 
- projetor de diafilms 
- projetor de films 
- toca-discos 

3.14 - Número de a lunos que optaram pelo ensino do francês, anual
mente, no 19 grau (Sa. a 8a. séries, ex-ginásio) e no 29 
grau (ex-colegial). 

3.15 - Número de alunos que optaram pelo ensino do inglês, anualmente 
no 19 grau (Sa. a 8a. séries, ex-ginasial) e no 29 grau (ex
colegial) . 

19 grau 29 grau 
1965 

1968 

1971 

1974 

1977 

3.16 - Número de professores que lecionaram e lecionam francês nesta escola 

1965 

1968 

1971 

1974 

1977 
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3617 - Número de professores que lecionaram e lecionam inglês nesta 

escola 
1965 
1968 

1971 

1974 
1977 

3.18 - Número de turmas por séries que estudam inglês atualmente, 

nesta escola 

5a. série la. série 
19 grau 6a. série 29 grau 2a. -serie 

7a. série 3a. série 
8a. série 

Abaixo, o informante dispõe de espaço para registrar outros 

comentários, apreciações e observações que julgar importantes sobre o 
ensino do francês nesta escola . 

Mais urna vez obrigada pela colaboração prestada. 

Rio, de Janeiro, 



JU.o de. Ja. !1e.iJto, 1978 

CaJto Col.~ga. 

o p~~6~nt~ qu~t~onã4io d~6~na.-6~ a. col.h~ ~n60~a. -
~Õ~ 6ob~~ a.6 "RAZOES lJETERMINANTES lJE VECR!'SCIMO VO ENSINO VE 
FRANCtS NA ULTIMA V!'CAVA, NAS ESCOLAS VA REVE OFICIAL VO ENSINO RE 

GULAR VE 19 ~ 29 GRAUS NO MUNICfpIO VO RIO VE JANEIRO". E6ta. pu

qu..L6a é p4Jlte. .inte.gJLante da Te..óe. que e.Atou e..labollando, c.omo Ilequ..i 

6~to pa.~~a.l. pa.~a. obt~n~ão do tLtulo d~ M~6t~~, no C~60 d~ M~~a. 
do p~omov~do p~lo In6~uto d~ E6tudo6 Ava.n~a.d06 ~ Educa.~ão da. 
Funda.~ão G~~~o VaJtga.6. 

Solicito .6ua c.otabo~a.ção no .óent.ido de que Jle.óponda a 
tOd04 Oh qU~.i.t04 4.6.6.inalando c.om um x a aLte.ltnaZlva. que melholl 
d~c.Jleve.Jl a .6Ltuação e que Jte.9.i4~e., no ~paço em b.ltanc.o, dA Obh~ 

vaçOe4 c.omplemen.t:aJle.6 qu e julgaA ne.c.e4h~ah. 

A66~gu~o-lh~ qu~ a.6 ~~6p06ta.6 pe66o~6 6~ão ma.n~dQ.6 

~ a.b6oluto 6~9~lo ~ 06 da.d06 obt~do6 ~a.ba.l.h~do6 conjunta.m~nt~ pa. 
Jta. e.v.LtaJt .iden.t.i.ó.i.cação dOA Jt.e.6ponduttu. 

P~~o-lh~ ~nda a. 9~nt~l~za. d~ m~ ~~m~t~ ~6t~ quu~o 
nã4io p~~~nc~do com a. .~o~ b~~v~dad~ P066ZV~, PO~6 d~p~ndo do 
6~U a.po~o ~ cola.b04a.~ão paJta. o bom êx~o do m~u t~a.ba.l.ho. 

Ant~~pa.da.m~nte a.g~a.de~o a. a.ten~ão p~uta.da.. 
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Q.UESTI ONÃRI O B 

, - IOENTIFICAÇÃO 00 INFORMANTE Ip~o6e44o~ lecionando 6~anc~4) 

1.1 - Nome 

1.2 - Naturalidade (Estado) 

1. 3 - Nacionalidade 

1.4 - Endereço (rua, n9, bairro) 

1. 5 - Idade ___________ anos 

1.6 - Sexo 
Feminino __________ Masculino 

1.7 - Estado civil 

casado 

viúvo 

Solteiro 
desquitado 

2 - INFORMAÇOES SOBRE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

2.1 - Cursos que possui 
- licenciatura plena em francês (4 anos) 

- bacharelato em francês (3 anos) 

- licenciatura em francês - portugues 

- Nancy 3 e licenciatura 

- Outro 

2.2 - Registros que possui 

MEC 
SEC 
Outro Qaul? 

2.3 - Exerce outras funções na escola? 

Não 
Sim ---- Qual? 

2.4 - Já foi beneficiado com bolsas de eltudo? 

Não 
Sim - Onde? 

Qual? -



2.4 - Em caso afirmativo, 
de estudo? 

- -qual o orgao que financiou a bolsa 

2.5 - Fez cursos apÓs a graduação? 

Não 
Sim 

2.5.1 - Em caso afirmativo, quais? 

Aperfeiçoamento 
Atualização/reciclagem 
Mestrado 
Doutorado 
Outl'O 

3 - INFORMAÇOES SOBRE A VIVA PROFISSIONAL (ocup4ção' 

3.1 - Tempo que trabalha no magistério 

menos de dois anos 
dois a quatro anos 
quatro a seis anos 
seis a oito anos 
oito a dez anos 
mais de dez anos 

3.2 - Ano que começou a lecionar francês 

Qual? 

3.3 - Número de horas-aulas semanais de francês que lecionava 
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3.4 - Nome e endereço da(s) escola (8) em que lecionava francês 
(rua, n9, bairro, região administrativa) 

3.5 - Quais os graus e 

5a. série 
6a. série 

lA' glI!IU 7a. série 
8a. série 

respectivas séries em que 
la. 

29 grau 2a. 
3a. 

leciooava fimw::ês1 - . ser~e - . ser~e 

série 

3.6 - A(s) escola(s) em que lecionava francês pertenee(m) a rede 
Federal 
Municipal 
Estadual 



4 - INFORMAÇDES QUANTO AO ENSINO VO FRANCES 

4.1 - Nas escolas leciona, o ensino do francês -em que e 

1 escola - obrigatório 1 escola 
opcional 2 escolas (a escola de- 2 escolas (o aluno termina que 
escolhe) 3 escolas turmas estuda 3 escolas 

4 escolas rao francês)- 4 escolas 

4.2 - Além do francês , são oferecidas outras línguas estrangeiras 
modernas nas escolas em que trabalha? 
Sim 
Não 

4.2.1 - Em caso afirmativo, qaal? 

Inglês 
Alemão 

Italiano 
Espanhol 
Outra Qual? 

4.3 - Qual o número total de alunos que aprendem o francês por o
br igatoriedade nas escolas em que leciona? 

19 grau 29 grau 

4.~ - Em que cursos e respectivas séries o ensino do francês é 
obrigatório nas escolas ernqeue leciona? 

• 
1 9 Grau 

5a. série 
6a. série 
7a. série 
8a. série 

4.5 - Se o ensino 

19 Grau 
5a. -serie 
6a. -serie 
7a. série 
ãa, - . .. erl.e 

do francês 

29 Grau 

la. série 
2a. série 

3a. série 

nenhum curso 

é opcional, em que. séries ele é ofereci<b? 

29 Grau 
l a . série 
2a. série 
3a. série 



4.6 - Qual o n9 de alunos por séries que optaram por francês nas 
escolas em que leciona? 

19 Grau 29 Grau 

5a. -serie la. série 
6a. série 2a. série 
7a. série 3a. série 
8a. série 

4.7 - Observou decréscimo na procrra do ensino do francês nas es· 
colas em que trabalha? (ou na oferta desta língua) 

ProCura (aluno 
Sim 
Não 

oferta (escola) 
Sim 

Não 

4.7.1 - Em caso afirmativo, a partir de que an01 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 -

1975 

1976 

1977 

4.8 - Considerando que a Lei 5692, de 11/8/71, no seu Parecer 
853/71 l anexo Resolu1ão 8/71, possibilita a opção por 
"uma L1ngua Estrangel..ra Moderna", a que você atribui o de 
créscimo do ensino do francês? 
- falta de interesse dos alunos 

• - diminuição da oferta do francês nas escolas 
- falta de professores 
- métodos inadequados 
- programa mal elaboaado 

- preocupaçao com a formação profissional 
- outras causas Quais? 

4.9 - Assinale o n9 de escolas em que trabalha, cujo ensino do 
francês é feito por 

nível de conhecimento regime seriado 

1 escola 1 escola 
2 escolas 2 escolas 
3 escolas 3 escolas 
4 escolas 4 escolas 
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4.10 - Assinale o n9 de escolas em que leciona que possuem recursos 
audio-visuais para o ensino do francês? 

4.11 

possuem nao possuem 

1 escola 1 escola 
2 escolas 2 escolas 
3 esoolas 3 escolas 

QualCis) o (s) métodos que utiliza para o ensino do francês 

Cape11e 

F. Jacques 

Hauger Rouge 

Français Elementaire 
Vive Voix 
Outro 

Qual? __________ _ 

4.12 - Quais as dificuldades Que encontra no exercício da profissão 
de professor de francês? 

4.13 - Abaixo, o informante dispõe do espaço para registrar o que jul 
gar importante sobre o ensino do francês . 

Mais uma vez muito obrigada pela colaboração prestada. 
Rio de Janeiro, 



ANEXO II 

VISTRIBUIÇAO GEOGRXFICA VAS REGIDES 
AVMINISTRATIVAS VO MUNICTpIO VO 

RIO VE JANEIRO 
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Distribuição geográfica das Regiões Administrativas do 
Município do Rio de Janeiro conforme Manual de Orientação 1977/1978 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro; 

I RA: 

II RA: 

III RA: 
IV RA: 

V RA: 
VI RA: 

VII RA: 
VIII RA: 

IX RA: 
X RA: 

XI RA: 

XII RA: 

Cajú e Saúde 

Santo Cristo 

Estácio, Glória, Catumbi e Rio Comprido 
Botafogo, FIamento, Laranjeiras, Catete e Cosme Velho 
Leme, Praia Vermelha, Urca, Copacabana e Botafogo 
Lagoa, Ipanema, Lebron, Vidigal, Jardim Botânico e são Conrrodo 

são Cristovão, Mangueira e Benfica 
Engenho Velho, Maracanã, Tijuca, Usina, Muda e Alto da Boa 
Vista. 
Andaraí, Aldeia Campista, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã 

Higienópolis, Ramos, Olaria, Manguinhos e Bonsucesso 
Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Brás de Pina, 
Jardim América, Penha Circular. 

Rocha, Jacaré, Engenho Novo, Meier, Cachambi, Del Castilho, 
Maria da Graça, Todos os Santos, Engenho de Dentro, Encantado, 
Pilares, Abolição, Riachuelo, Inhaúma, Piedade, Cavalcante, 
Engenho da Rainha, T. Coelho, Sampaio. 

XIII RA: Rocinha, Engenho Novo, Lins, Meier, Todos os Santos Engenho 
de Dentro, Encantado, Piedade, Riachuelo, Água Santa . 

XIV RA: Irajá, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vista Alesre, Vila 
Kosrnos, Vaz Lobo, Rocha Miranda, Honório Gurgel, Colegio, 
Turiaçu. 

XV RA: Quintino, Madureira, Cascadura, Piedade, Vaz Lobo 1 Turiaçu, 
Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Honorio Gurgel. 

XVI RA: Jacarepaguá, Vila Valqueire, Recreio. 
XVII RA: Deodoro, Vila Nilitar, Magalhães Bastos, Realengo, Marechal 

Hermes, Padre Miguel, Baneú, Guilerme da Silveira, Senador 
Camará, Vila Kenedy, Sant~ssimo, Vila Aliança. 

XVIII RA: Campo Grande, Santíssimo, Augusto de Vasconcelos, Guarativa, 
Inhoaíba, Cosmos, Pedra de Guaratiba, Guandu. 

XIX RA: Santa Cruz, Paciência, Sepetiba. 
XX RA: Ilha do Governador 

XXI RA: Centro, Cidade Nova, Paquetá 
XXII RA: Ricardo de Albuquerque, Anchieta, Pavuna, Barros Fillx>, G.Jadalupe, li:lnÓ 

rio Gurgel, Acari, Cbelho Neto, O::Jsta Barros, Ire.já, I8:xbr0. 

XXIII RA: Tijuca, Fátima, Santa Teresa 
XXIV RA: Barra da Tijuca. 



A li E X O I I I 

II /.Pf. Plc VIV ISIlO pOL1rz cu -AVI.!lNrSTP./-Tl VA VO 

MUNIC1PIO VO RIO 0< JANE IRO 
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Nome dos 
collponentes da 
banca examinadora 

Tese apresentada aos Srs.: 

Visto e permitid~ a impressão 

Rio de Janeiro, / / / 

Coordenado Geral de Ensino 

~or enador Geral de Pes 


