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0. Introdu ção 
 
 O programa Vi f@ x-francophon e é u ma iniciativa da Universidade Victor 
Ségal en –  Bo rdeaux II (França). Criado em 1997, tem po r o  objetivo elaborar e 
distribuir, às instituições filiadas ao projeto, atividades pedagógi cas voltadas para o 
ensino/aprendizagem do Francês Língua Estrang eira (FLE). Tais atividades têm co mo 
suporte docu mentos autênticos 1, no caso, reportag ens extraídas de vários telejornais em 
língua francesa e visam des envolver, principal mente, a co mp reens ão oral em fran cês. 
Atual ment e, três universidad es estão envolvidas ness e proj eto :   
- a Universidade d e Bordeaux II, po r intermédio do  dep artamento d e “ Langues 

Vivantes”. Atual mente, essa equipe é respons ável pelas atividades didáticas 
desenvolvidas a p artir dos telejorn ais France 2 (Fran ça), RTBF (Bélgica) e TSR 
(Suíça);  

- a Universidade d e So fia (Bulg ária), responsável pela elaboração de atividades a 
partir de reportag ens do  telejorn al francês TV5;   

- a Universidad e Lav al (Québ ec), responsável  pela el aboração d e atividades a partir  
de reportagens do  telejornal canadense SRC. 

 
 As equipes pedagógicas das três universidades gravam os telejornais sob sua 
responsabilidade – telejornais estes veiculados intern acionalment e pela TV5, emissora 
de língua fran cesa p resent e nos cinco continentes . Posteriormente, s elecionam duas 
reportag ens e preparam as atividades pedagógicas que, no dia seguinte à apresentação 
das notícias pelos telejorn ais, segu em, via e-mail, p ara as instituições cad astradas no 
Vif@ x-francophon e. Conv ém destacar que, semanal mente, são  enviad as 10 atividades, 
perfazendo u m total de 400 atividades por ano. Para facilitar o acesso às atividades , as 
instituições receb em u m calendário com as datas e os horários em que devem gravar os 
telejornais qu e são  trans mitidos para todos os continentes via TV5.  
                                                                         
1 Termo  utilizado p ela did ática d e línguas  estrangeiras para designar os  diferentes tipos 
de discursos  orais  ou escritos n ão produ zidos com finalidad es educacionais e, em geral, 
ext raídos da mídia (jornais, rádio, tv  e, mais  recentemente, internet). 
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 No Brasil, o projeto Vi f@ x, é i mpl ementado por intermédio de u ma parceria 
entre a Universidade Victor Ségalen –  Bo rdeau x II (França) e os serviços franceses 
(Emb aixada e Consulados). Reúne várias instituições que trabalham com o 
ensino/aprendizagem d e Francês Língua Estrangeira (FLE), tais como universidades, 
escolas de idiomas , empresas e es colas públicas e privad as de ensino fundamental e 
médio.  
 Com o intuito de facilitar o acesso das instituições às reportag ens e suas 
respectivas atividades ped agógicas , uma parceria entre os serviços fran ceses , a TV 
Escola e a Multirio2 propiciou a di fusão  das atividades Vi fax, via programação da TV 
Escola. 
 No caso  específico do  estado de São  Paulo, por u ma iniciativa do ‘Service d’ 
Action et de Coopération Culturelle’ do  Consulado Geral da França em São Paulo , as 
fitas de vídeo p roduzidas pel a Multirio e as fi chas co m as atividades Vif@x são 
apres entadas às instituições inscritas no programa. Além disso, as instituições se reúnem 
para discutir sobre os  resultados obtidos na utilização das  atividades.  
 As reportagens selecionadas p elas equipes Vi f@ x abordam em geral temáticas 
ligadas a aspectos socioculturais dos países d e orig em dos  telejornais ou assuntos 
internacionais . Alguns exemplos: a adoção do Euro pel a CCE, o Forum So cial Mundi al 
de Porto Alegre, avanços cientí ficos (g enoma, biotecnologia), l ançamentos 
cinematográficos. 
 As atividades pedagógicas desenvolvidas a p artir dessas reportagens têm co mo 
objetivo desenvolver a compet ência de co municação (em g eral , a co mpreensão oral) e a 
comp etência cultural em FLE. No entanto, para que a introdução d esse mat erial em 
aulas de FLE dê bons resultados , faz-se necessária u ma refl exão sobre o funcionamento 
desse tipo de discurso midiático e a metodologia a ser empregada qu ando se tem por 
objetivo desenvolver competên cias lingüísticas e culturais no ensino/aprendizagem de 
u ma língua estrang eira. 
 
 
1. Perspectiva Teóri ca 
 
 
 Segundo Mercier (1996: 16), as red ações dos telejornais estabeleceram pouco a 
pouco, alguns modelos de reportag ens com o obj etivo de cativar a audiên cia. Assi m, 
seria ‘natural’  para o telespectador u ma repo rtagem baseada na seguinte estrutura: 
- introdução do  assunto p elo apres entador no estúdio; 
- transição  para um repó rter no local que o  fato  aconteceu; 
- montagem em qu e são s elecionados  ou supri midos certos  detalhes da cena; 
- comentários do  repórter (vo z em off); 
- o repó rter termina a reportagem em p é; 
- retorno ao estúdio e ao  apresentado r 
 Além do formato da report agem, dev e-se levar em cont a o  tipo de relação 
estabelecida entre a i magem (visual)  e o  comentário (verbal).  

                                                                         
2 Fundação multi mídia da cidade do Rio d e Janeiro . 
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Segundo Lancien  (1986: 16-20   e 1995: 71 -74 ) , a rel ação entre o verbal e o visual no 
telejornal pod e se con figurar d a seguinte forma:  
a) predo minância d a i magem: toda v ez que esta é o centro da informação, renegando o 
lingüístico a u m segundo plano; 
b) redundânci a entre os dois discursos . O correm aí, dois tipos de redundân cia, a 
complet a e a parafrástica. No pri meiro caso, o co mentário  (voz em o ff) corresponde aos 
elementos que est ão aparecendo na tela. No segundo caso, tem-se duas situações muito 
precisas  : a voz comentário reformula elementos presentes  na i mag em, co mo por 
exemplo dados d e uma pesquisa de opinião; a vo z co mentário dá u ma definição qu e a 
i magem exempli fica ou estab elece uma relação de causa e efeito que a i magem não 
representa, mas supõe; 
c) co mplementaridade entre os dois discursos. A voz em off propõe in formações que 
não estão nas i mag ens, mas qu e estas podem evocar.  Pessoas, grupos , locais ap arecem 
na tela enquanto o enunciado lingüístico constrói um co mplemento de info rmação, de 
identificação e de caracterização; 
d) autono mi a parcial ent re os dois discursos : o discurso visu al ilustra atrav és de 
metáforas ou estab elece u ma relação temáti ca muito tênue co m o discurso v erb al. Essa 
relação pode s er encontrada no t elejornal  quando  se faz uso de i mag ens d e arquivo. 
 As reportagens que ap resentam relaçõ es de redundância entre o verbal e o 
visual são mais aprop riadas  para o desenvolvi mento da comp reensão oral em língua 
estrangeira pois o que é dito pelo jornalista é mostrado pelas imag ens. Além disso, o 
interesse de se utilizar as reportag ens de telejornais, co m o intuito de  desenvolver 
habilidades lingüísticas na aula de língua estrangeira, reside no fato de que os 
aprendizes são telespectadores de noticiários em língua materna. Mes mo que 
inconscientemente, já conhecem o funcionamento discursivo desse tipo de p rograma, o 
que se constitui nu m el emento ‘ facilitador’ para a  co mpreensão  da repo rtagem em FLE. 
 Os aspectos anteriormente lev antados dev em ser considerados tanto na 
elaboração d as atividades quanto na sua introdu ção em s ala de aula. Assi m sendo , é 
fund amental que se faça uma refl exão sobre o funcionamento da reportag em do 
telejornal co m os ap rendizes para que estes possam t rans ferir  as estratégi as de 
comp reens ão usad as enqu anto telespectado res em língua mat ern a quando  expostos a 
reportag ens em língua estrangeira. Por outro lado, as atividades pedagógicas 
desenvolvidas a partir das report agens devem propici ar ao aluno o uso das estratégias de 
comp reens ão adotadas  em língua materna. Isso  signifi ca que as atividades p recis am 
versar sobre o funcionamento discursivo da reportag em - tais co mo as relações 
estabelecidas entre o verbal  e o visual, apontadas po r L ancien -  e não serem 
trans formadas em meros exercí cios de gramática ou d e léxi co.  
 A adoção de atividades e estratégias adequadas propi ciará não apenas o 
desenvolvimento da co mpetên cia d e co muni cação, mas tamb ém o desenvolvimento da 
comp etência de interp retação do discurso da mídi a em FLE.  
 
 
2. A reportagem na sala de aula : as atividad es Vif@ x 
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 A seguir, serão  descritos os resultados obtidos co m a utilização d as atividades 
Vif@ x desenvolvidas em Bordeau x, tendo co mo público alvo alunos do ensino 
superior.  
 A aula tinha por objetivo aperfeiçoar a compreensão o ral em FLE , a partir de 
u ma reportag em extraída do telejornal francês France 2, veiculada em 14 de outubro de 
2002 (Vi f@ x nº 911). Essa informação ap res entava u ma operação realizada em Cannes, 
com o intuito de retirar, do mar Mediterrâneo , tonelad as de lixo d eixadas pelos turistas, 
durante o  verão francês.  
 E m termos dis cursivos, a informação s egue os p arâmetros preconizados por 
Mercier, ou s eja apres enta um texto de abertura, lido pelo ap res entador e a s eguir a 
reportag em n a qual aparecem cen as do local, aco mp anhadas por d epoi mentos de 
pessoas envolvidas na ‘operação limpeza’. Por último, tem-se o encerramento da 
reportag em co m u m comentário do repórter (voz em off) . Tal formato facilita a 
comp reens ão do aluno de FLE, na medida em que se apro xi ma do estilo das reportagens 
apres entadas  pelos tel ejornais b rasileiros. 
 Um outro ponto que favo receu a compreensão por parte dos alunos  foi a 
relação estabelecida entre o visual e o verb al. Ao longo da reportag em, t em-se u ma 
predo min ância da relação de redund ância entre o que é mostrado na tela e o que é dito 
pelo jornalista (voz em off). Apenas no final, tem-se o seguinte co mentário do repó rter 
“um trabalho de formigas para um verão d e cig arras”, no qual é feita u ma alusão à 
fábula d e La Fontain e, “ A Cigarra e a Fo rmig a” com o intuito de passar para o 
telespectador as proporções do trabalho a ser realizado por todos os envolvidos na 
limp eza do Mediterrân eo, na Côte d’Azur. N esse caso, tem-se u ma autono mi a parci al 
entre os  dois discursos  pois a relação temáti ca dá-s e po r intermédio de u ma metáfo ra. 
 A análise preli minar da atividade Vi f@x indicou que as características 
discursivas da report agem tinham sido respeitad as quando da elaboração d as propostas 
pedagógicas . Dentre as cinco atividades, a pri mei ra e a terceira apoi avam-se na relação 
de redund ância entre o visual e o  verb al. N a pri meira, os alunos dev eriam assistir à 
reportag em sem o som e indicar, dentre as palavras elencadas no exercício, quais seri am 
utilizadas no comentário do repórter. Para tanto, fariam uso das imagens da report agem. 
Na terceira, a partir de uma grade proposta p elos autores da atividad e, os alunos tinham 
como tarefa apontar se os temas abordados pel a repo rtagem eram focalizados apenas 
pelas imag ens, ap enas p elo verbal ou por intermédio de u ma co mbinatória entre os dois 
tipos de discurso. 
 A aplicação da atividade Vif@ x propiciou u m alto grau de comp reensão da 
reportag em. No entanto, para que isso ocorresse, foi feito u m trabalho preliminar em 
sala de aula, no qual foram an alisados os diferentes mo mentos da reportag em 
(introdução do assunto pelo apresent ador, nú mero de entrevistados , etc) de modo que os 
alunos pudessem compreender o  fun cionamento d a mes ma.  
 
 
3. Conclusão 
 
 
 A utilização  de reportagens de telejorn ais em s ala d e aula contribui para o 
desenvolvimento da co mp etên cia de co municação em língua estrangeira desde que se 
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faça  uma reflexão co m os ap rendizes sobre o funcionamento desse tipo de discurso 
produzido pel a mídia. Essa reflexão deve considerar os conhecimentos de mundo 
(telespectadores de telejornais em língua mat erna) e os conheci mentos lingüísticos dos 
alunos. 
 Por outro lado, po r mais bem elaboradas qu e sejam, as p ropostas pedagógicas 
que envolvem reportagens  telejorn alísticas só t erão bons resultados se a sua utilização 
em sala de aul a for aco mpanhada por u ma metodologia qu e dê cont a das características 
de funcionamento desse gên ero televisual. Ou seja, o êxito das propostas Vi f@ x 
depende da mediação/ fo rmação do professor. 
 
RESUMO: Este artigo tem po r objetivo apresentar o projeto Vi f@ x, d esenvolvido pela 
Universidade Vi ctor Seg alen – Bo rdeaux II (Fran ça). A universid ade forn ece, às 
instituições inscritas no seu programa, atividad es ped agógicas  para o 
ensino/aprendizagem de Francês Língua Estrangeira, elaboradas a p artir de repo rtagens 
ext raídas  de telejornais.  
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