
riada em 21 de julho de 1883 por um comitê
de personalidades, entre as quais Armand
Colin, Ernest Renan, Ferdinand de Lesseps,
Jules Verne, Louis Pasteur e Paul Cambon,

a Aliança Francesa é uma instituição sem fins lu-
crativos. Seu principal objetivo é a difusão da língua
e da cultura francófona fora dos países cuja língua
oficial é o francês.

A rede da Aliança Francesa compreende escolas
na França para a recepção de estudantes estrangeiros
e mais de l mil centros em 138 países, onde estudam
cerca de 400 mil pessoas. Além do ensino do idioma e
preparação para exames de proficiência, a instituição
busca estimular intercâmbios lingüísticos e culturais
e ser um palco de referência do pensamento francês,
por meio de palestras e espetáculos teatrais.

Está presente no Brasil há 120 anos. A primeira
unidade foi fundada no Rio de Janeiro em 1885,
apenas dois anos depois da criação da sede em Pa-
ris. Como na maioria dos países latino-americanos,
a presença francesa não se caracterizou por uma
imigração de caráter econômico, e sim por um
enriquecimento das relações políticas entre os dois
países. Hoje, sua atuação se estende a 65 unidades
em 20 estados brasileiros.
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UMA VERDADEIRA ALIANÇA
COM A CULTURA PAULISTANA

Descrever a história da Aliança Francesa em São
Paulo significa, necessariamente, relembrar a atmos-
fera da cidade no inicio dos anos 30. Época em que o
francês era idioma obrigatório entre as elites culturais
e que teve na criação da Universidade de São Paulo
(USP) um de seus pontos mais marcantes.

Com o surgimento da universidade, intensifi-
cou-se a aproximação entre intelectuais franceses e
brasileiros. Foi neste momento de efervescência, em
1934, que nasceu a Aliança Francesa, ao mesmo
tempo em que a capital paulista se firmava como
pólo econômico, político e cultural do Brasil. Desde
o início, a missão era clara. Não apenas ser referên-
cia no ensino da língua francesa, como também
se tornar referência na disseminação da cultura da
França e de países francófonos.

"Dominar um idioma falado em 56 países e
presente no dia-a-dia de pelo menos 600 empresas
no Brasil, não pode ser mera so-
fisticação. É, sim, um diferencial
de conhecimento e competitivo no
mercado de trabalho", comenta o
Diretor Geral, Pierre Dossa. Além
de ser a única instituição com a
chancela internacional do Ministério
da Educação da França para o en-
sino do francês, somente a Aliança
Francesa está habilitada a emitir no
Brasil os certificados de proficiência
DELF/DALF, reconhecidos em
toda a União Européia.

FILOSOFIA

Da década de 30 para cá, a instituição fundada na
Bela Vista expandiu sua rede e continuou fortemente
associada à evolução da capital paulista. Hoje, já
são nove unidades somente na cidade de São Paulo
- Centro, Brooklin, Butantã, Higienópolis, Jardim
América, Morumbi, Tatuapé, Vila Mariarfa e Vila
Madalena/Sumaré - e outras 54 distribuídas em 19
estados. Todas amparadas pela mesma filosofia, a de
agregar valor ao idioma e modernizar sua imagem,
com uma programação de cursos para as mais va-
riadas necessidades e faixas etárias.

O vasto menu de cursos é elaborado a partir de
indicadores e demandas do mercado, o que influi
no perfil dos cerca de 9 mil alunos da instituição

- 67% do sexo feminino e 32% do masculino, 82%
deste público com nível superior e a grande maio-
ria, 68%, na faixa dos 14 aos 35 anos. Isto revela
os diferentes anseios que os alunos buscam suprir
na Aliança Francesa - aprender uma nova língua,
complementar à formação acadêmica ou mesmo se
aprimorar profissionalmente.

Esta diversidade reflete-se na preparação do corpo
docente, que reúne uma equipe multidisciplinar e
multicultural de cerca de 100 profissionais. Todos
trabalham a partir de metodologias e conceitos peda-
gógicos permanentemente atualizados. Para nossos
professores não basta a excelência no francês, mas
também uma visão global das culturas de expressão
francesa e das dinâmicas do mercado de trabalho.

INCENTIVO CULTURAL

O compromisso da Aliança Francesa está intima-
mente ligado aos seus espaços culturais e artísticos.
A principal atração é o Teatro Aliança Francesa,

inaugurado em março de 1964 e
com uma rica programação. Com
capacidade para 280 lugares, já
recebeu espetáculos consagrados
do dramaturgo Plínio Marcos, do
diretor Antunes Filho e do grupo
Tapa. O teatro está instalado nas
dependências da unidade central
da Aliança Francesa, na Rua Ge-
neral Jardim, 182, no centro de São
Paulo.

A instituição ajuda ainda a
conservar a rica história da cultura

francesa, por meio de duas bibliotecas - nas unidades
do Butantã e do Centro. Ao todo, são mais de 30 mil
títulos que refletem a produção intelectual francesa
de várias épocas e contemporânea. Só na biblioteca
central estão reunidos mais de 20 mil documentos
em francês, além de um acervo único de produções
audiovisuais (cinema, música e livros em áudio) e
de periódicos franceses. Outras contribuições para
a agenda cultural paulistana estão nas galerias da
Aliança Francesa Brooklin e Jardins, destinadas a
exposições artísticas.

A NOVA ESTRATÉGIA

A instituição não queria ser vista apenas como
a única escola especializada no ensino da língua
francesa no Brasil, ou simplesmente representar um
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foco de disseminação
da cultura c civili-
zação francófonas.
"Por isto, reforçamos
nosso propósito de
incutir nos estudan-
tes os benefícios tan-
gíveis que o idioma
pode proporcionar no campo profissional", relata o
diretor geral.

Atenta aos novos anseios dos estudantes, a
Aliança Francesa levou em conta os indicadores do
mercado para diversificar sua programação. Hoje,
a instituição oferece cursos para quem busca valor
agregado à formação educacional, aspirações pro-
fissionais ou mesmo aperfeiçoamento no Exterior,
por meio de viagens de intercâmbio e imigração. A
própria campanha publicitária Fale Francês, para
inserção em estações do Metrô, ressalta os múltiplos
perfis de alunos atingidos pela instituição.

FRANCÊS PROFISSIONAL

Em um país com cerca de l milhão de pessoas
atuando em empresas de língua francesa, a fluência
no idioma representa, sem dúvida, um grande trunfo
profissional. Foi com este pensamento que a Aliança
Francesa criou, há dez anos, a Aliança Empresas
- com cursos elaborados para o segmento corpo-
rativo. Uma equipe fixa e altamente qualificada de
professores participa exclusivamente do programa,
que tem como clientes companhias como Alstom,
Arno, Carrefour, Klabin, Louis Vuitton, Natura, Pão
de Açúcar, Rhodia e São Paulo Turismo.

O desafio de fomentar a internacionalização do
ensino superior começa também a ser vencido no
mundo acadêmico nacional. A Aliança Francesa
antecipa o que as empresas esperam, de todo bom
executivo, ao -manter parcerias com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) e com a Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), com a meta de
implementar convênios com instituições que pos-
suem acordos de duplo-diploma com instituições
francesas.

A mais recente novidade é o curso Vivre au
Quebec, voltado para jovens e adultos atraídos pelos
programas e/ou oportunidades profissionais, acadê-
micas, de instalação provisória ou definitiva na maior
província canadense. O governo de Quebec busca
mão-de-obra qualificada para suprir suas baixas
taxas de natalidade c preencher a oferta de emprego

na região, por meio
de seu programa de
imigração que per-
mite residir e traba-
lhar legalmente na
província. O curso
possibilita ao aluno

"não só aprofundar conhecimentos do idioma,
como também promove uma imersão na cultura e
na sociedade quebequense.

GLOBALIZAÇÃO ACADÊMICA

O desafio de fomentar a internacionalização do
ensino superior começa a ser vencido no mundo aca-
dêmico nacional. Algumas universidades brasileiras,
inclusive, já mantêm acordos de duplo-diploma com
instituições francesas. A Aliança Francesa antecipa
o que as empresas esperam de todo bom executivo,
ao manter parcerias com a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e com a Escola Superior de Propaganda
& Marketing (ESPM), justamente com a meta de
implementar este tipo de convênio. "Desde a gradu-
ação, incutimos nos futuros profissionais habilidades
exigidas em qualquer área profissional", diz.

Como prova do foco profissionalizante, a Aliança
Francesa lançou recentemente um banco de vagas
em seu site. Os visitantes têm acesso a uma série
de oportunidades de estágio, trainee e emprego que
tenham como um dos pré-requisitos o conhecimento
da língua francesa, por meio do link http://www.
aliancafranccsa.com.br/oportunidades/index.htm.

CARREIRA

Como parte da nova estratégia, a direção da
Aliança Francesa intensificou Aliança Empresas.
Também neste caso, não desejávamos limitar esta
iniciativa ao simples ensino do idioma para empresá-
rios e executivos. Nos aproximamos, então, dos RHs
das empresas para elaborar um plano de carreira
efetivo em prol dos funcionários", destaca. Pouca
gente sabe, por exemplo, que mais de 600 empresas
no Brasil têm que lidar com a língua francesa no
seu dia-a-dia e empregam l milhão de pessoas. Este
idioma pode ser um grande diferencial de qualidade
no mercado, acredita.

E justamente para antecipar o que toda empresa
espera de seu executivo, a instituição estabeleceu
parcerias com a Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e a Escola Superior de Propaganda e Marketing
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(ESPM), que permitirão também a criação de con-
vênios para obtenção de duplo-diploma franco-bra-
sileiro. Este ano, acaba de lançar um curso voltado
exclusivamente a interessados em imigrar para a
província canadense do Quebec.

PROGRAMAS DE RELACIONAMENTO

O crescente número de estudantes também é fruto
de várias iniciativas de fildelização. Uma delas foi o
Aliança sob Medida, que visa desenvolver diferentes
produtos para atender a objetivos específicos e criar
novas formas de aplicação dos cursos, inclusive à
lacarte. "Permitimos ao aluno escolher seu ritmo de
aprendizagem, combinar diferentes horários e che-
gar à fluência no francês em até um ano e meio",
explica Dossa.

O dirigente destaca que, para 2008, existem ini-
ciativas como adotar uma carga de
24 horas semanais por professor,
formar novos profissionais para
lecionar na instituição, criar mais
pacotes promocionais, desenvolver
núcleos de ensino fora das unida-
des, além de inserir novas tecnolo-
gias como o quadro eletrônico.

Mas neste ano, a principal
novidade deve ser mesmo a im-
plantação de um programa de
relacionamento, que pressupõe um
canal direto com o aluno, desde a
sua chegada até a condição de ex-
aluno. "Vamos interagir com o ci-
clo de vida do estudante, ao colocar
em prática um sistema de avaliação de desempenho
e estabelecer convênios que lhe garantam benefícios
em atrações culturais e de entretenimento", revela. O
Cine Clube Aliança Francesa é outra idéia prevista
para os próximos meses.

CURSOS

São vários os motivos para se aprender francês
- seja para o domínio de uma língua estrangeira,
melhorar a formação educacional, por aspirações
profissionais, ou por interesse de aperfeiçoamento
no exterior - em viagens de lazer, intercâmbio ou
imigração. Para qualquer necessidade, a Aliança
Francesa oferece um rol de cursos em suas unidades
na cidade de São Paulo. A instituição é reconhecida
pelo Ministério de Educação Francês para o ensino

do idioma fora da França.
Os cursos regulares básicos contemplam situ-

ações simples, como trocar informações e falar ao
telefone e, em estágios mais avançados, simulações
de um ambiente de negócios e minúcias sobre as-
pectos sociais e interculturais dos países francófonos.
Como complemento ao ensino em sala de aula, os
estudantes contam com suporte via internet por meio
do Aliança Virtual.

No total são 11 módulos de curso - três básicos,
três intermediários, três avançados e dois superiores.
Se decidir agilizar sua formação, o aluno iniciante
pode atingir o nível intermediário em um ano e
meio. Isto é possível graças à liberdade do aluno de
escolher o ritmo dos programas à sua conveniência
- extensivo (quatro meses com três horas semanais),
semi-intensivo (três meses com quatro horas sema-
nais), intensivo (dois meses com seis horas semanais)

e intensivo de férias (um mês com
12, horas semanais).

Quem começa o primeiro mó-
dulo básico (CB1) no extensivo de
fevereiro, por exemplo, pode fazer
o intensivo de férias do CB2 em
julho. Pode-se também combinar
dois estágios em quatro meses no
programa superintensivo, com seis
horas semanais, ou três em dez me-
ses na modalidade Compact (com
quatro horas semanais).

A instituição também c uma
alternativa para quem busca uma
maior especialização no idioma.
São programas com oficinas de

redação, ênfase em conversação, didática, revisão
gramatical e produção oral, além de temas como
literatura e cultura francesa. Para quem não pode
se matricular em turmas fixas, a opção fica por
conta dos cursos à Ia carte, nos dias e horários de
preferência do estudante, com possibilidade de au-
las individuais e objetivos personalizados. Destaque
ainda para os programas Alex e Zoé, para crianças
de 7 a 9 anos, e Tandem - direcionado a iniciantes
de 10 a 14 anos.

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA EXAMES

O estudante encontra na Aliança Francesa um
menu de programas preparatórios para exames de
proficiência em língua francesa. A instituição, in-
clusive, é a única habilitada a emitir no País os cer-
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tificados de proficiência DELF/DALF, reconhecidos
em toda União Européia:

DELF (Diploma de Estudos em Língua
Francesa) e DALF (Diploma
Aprofundado de Língua Francesa)

Criados em 1985 e oferecidos em 154 países, com
60 mil diplomas entregues anualmente.

TCF
Teste de nível lingüístico, também do Ministério

da Educação francês e concebido pelo CIEP - Centre
International d' Études Pédagogiques, que classifica
os candidatos em relação a seis níveis definidos para
o aprendizado das línguas européias.
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Universidade de Nancy
Presentes no Brasil desde 1952, os diplomas

da instituição atestam o conhecimento da língua
francesa em um curso de especialização de língua,
civilização e literatura.

TEF - Test d'Evaluation de Francais
, Criado em 1998, tem por objetivo avaliar o nível

de conhecimentos em francês nas diferentes compe-
tências - compreensão e expressão.

Proficiência
Destinado a toda e qualquer pessoa que precise

comprovar seu nível de conhecimentos em francês
(para viagem, bolsa de estudos, intercâmbio, currí-
culo, mestrado/doutorado no Brasil etc).

CCIP
Exame para obtenção de certificados e diplomas

da Câmara de Comércio e Indústria de Paris, que
avalia competências em vários campos do mundo
profissional - negócios, empresas, direito, turismo e
hotelaria, secretariado.

ALIANÇA NOS COLÉGIOS

Outro diferencial da instituição é proporcionar
o ensino do idioma como disciplina optativa nas
escolas, por meio do programa Aliança Colégios. A
partir de uma metodologia participativa e lúdica, o
curso é especialmente elaborado ao público jovem. O
material didático é moderno e adaptado às diferentes
faixas etárias e os recursos multimídia como internet,
CD's, DVD's, jogos e músicas ficam à disposição
dos estudantes.

UMA PARCERIA INÉDITA

A Aliança Francesa de São Paulo e a Anhernbi
Morumbi firmaram, em parceria para incorporação
do francês à grade curricular do novo curso de Co-
mércio Internacional da universidade. Com o acordo,
inédito no Brasil, o objetivo é preparar os alunos para
a dupla graduação no País e na Ecole Supérieure
du Commerce Extérieur (ESCE), de Paris, uma das
mais renomadas da Europa.

As aulas de idioma - cerca de 80 horas por
semestre - serão ministradas pela própria Aliança
Francesa. O duplo diploma permitirá ao aluno
estudar quatro anos na Anhembi Morumbi ou três
anos no Brasil mais dois na França. O estudante



sai da universidade francesa com formação em
MBA válida em toda a União Européia. O foco do
programa é a habilitação de futuros profissionais
para coordenar processos de internacionalização
de empresas.

"São duas instituições jovens e dinâmicas, cujo
parâmetro comum é um ensino multidisciplinar e em
sintonia com as exigências do mercado de trabalho
global. E o Brasil, onde há muito campo a percorrer
no que se refere à abertura ao comércio mundial,
certamente é um país com necessidade premente de
especialistas nesta área", ressalta Pierre Dossa.

Para a vice-reitora da Anhembi Morumbi, Eli-
zabeth Guedes, o acordo favorece a formação de ad-

ministradores de padrão internacional. "Esperamos
que seja a primeira de muitas outras parcerias",
comenta. "Esta união de forças vai ao encontro das
crescentes relações comerciais Brasil-França", avalia
Jean Meimon, presidente da ESCE.

O novo modelo de gestão c marketing implementado
em 2007 permitiu à Aliança Francesa de São Paulo
avançar em direção ao mercado. A oferta de cursos foi
ampliada em 21,5%. E o resultado foi imediato: supera-
ção da marca de nove mil alunos, com uma expansão
de 15% na comparação com o ano anterior.

Renato Vieira é diretor Comercia! e de Marketing da Aliança Francesa

de São Paulo.
f
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