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(    )  SAÚDE 
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(    )  TRABALHO 

 

ENSINAR LÍNGUA FRANCESA NO CLEC-UEPG 

 

Daiane Pereira da Silva1 

Janeffer Desselman2 

Profa. Dra. Valeska Gracioso Carlos3 

 
Resumo: Este trabalho tem por finalidade relatar a experiência em ensinar a Língua Francesa no projeto de 

extensão “Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade (CLEC-UEPG)”, projeto que tem por objetivo 

oportunizar um espaço de formação que desenvolva a integração entre teoria e prática para futuros  professores 

de língua estrangeira, acadêmicos dos cursos de Letras ou alunos do Programa de Mestrado em Estudos da 

Linguagem. Faremos a exposição de nossos objetivos, nossas facilidades e dificuldades no ensino da língua e 

quais impactos esse ensino tem em nossa formação pessoal e profissional. Como o nome do projeto já diz o 

curso de língua estrangeira é para a comunidade em geral (interna e externa à Universidade), tendo alunos com 

idade mínima de 17 anos. Aprender uma língua estrangeira é conhecer-se melhor e ter a possibilidade de 

conhecer o outro, suas igualdades e desigualdades (Scheyerl, 2014). 

Palavras-chave: Língua Estrangeira; Língua Francesa; CLEC. 

 

 

CURSO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A COMUNIDADE 

 

PÚBLICO-ALVO  

Destinado a toda a comunidade tanto interna quanto externa da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, com idade mínima de 17 anos. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O município onde são realizadas as ações, Ponta Grossa-PR, porém atinge também 

cidades da região dos Campos Gerais. 

                                                 
1Professora/Estagiária de francês do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (CLEC-UEPG); Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem; daianepereira16@hotmail.com  

2 Supervisora de Língua Francesa; UEPG; j.desselman@gmail.com  

3 Coordenadora Geral do Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (CLEC-UEPG); Departamento de Estudos da Linguagem (DEEL); vgracioso@uol.com.br  
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LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto são executadas no Campus Central Universidade Estadual de 

Ponta Grossa. 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto tem o intuito de possibilitar a experiência em sala de aula, 

proporcionando uma formação docente em língua estrangeira ao estagiário, de forma reflexiva 

e ainda podendo desenvolver a integração entre a teoria e a prática. Tanto para os acadêmicos 

da graduação quanto para os da pós-graduação. No projeto são ofertadas as três línguas 

estrangeiras que são ofertadas na graduação, sendo elas: Espanhol, Inglês e Francês. Outro 

ponto muito importante do projeto é ofertar à comunidade um curso de língua estrangeira de 

qualidade e de baixo custo, pois o projeto não visa fins lucrativos e sim apenas manter-se. 

 O projeto segue às orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998; 2000). Segundo aponta o documento a língua estrangeira (PCNs, 1998, p. 15): “[...] é 

uma possibilidade de aumentar a autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. 

Por esse motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua 

capacidade de engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social”. Assim, é 

através da língua estrangeira que podemos fazer com que os alunos se redescubram e 

descubram o outro, pois como cita Galli: “O ensino de LE oportuniza o desenvolvimento do 

senso crítico e, por conseguinte, da expressão intelectual e artística, aprimorando o ser por 

excelência da linguagem que é o homem” (GALLI, 2015, p.114). 

  

OBJETIVOS 

- Propiciar aos acadêmicos um ambiente para que coloquem em prática os saberes teóricos 

desenvolvidos tanto na graduação, como também, nas reuniões de formação que são 

realizadas no projeto. 

-Possibilitar a comunidade acesso ao aprendizado de línguas estrangeiras com baixo custo e 

de qualidade. 

-Despertar a curiosidade e a vontade de aprender novas línguas e culturas. 

 

METODOLOGIA 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

As reuniões de formação acontecem no espaço da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, uma vez por semana, sendo alternada entre encontros específicos de cada língua e 

suas respectivas coordenadoras e encontros gerais reunindo todas a línguas. Nessas reuniões, 

debatemos sobre as leituras realizadas que envolvem o cunho teórico da formação, como 

também, organizamos atividades e compartilhamos experiências e as vivências em sala de 

aula. 

São ofertadas 3 horas-aula por semana, na modalidade presencial. As aulas se dão 

através do uso de livros didáticos, materiais extras preparados pelos professores-estagiários, 

projeções de filmes, jogos, músicas etc. 

 

RESULTADOS 

Quando pensamos em ensino de língua estrangeira não podemos levar em conta 

apenas o linguístico pelo linguístico, deve-se abranger um ensino que leve em conta o aluno, 

seus valores culturais e sua identidade. Segundo os documentos oficiais: “Torna-se 

fundamental que os professores compreendam o que se pretende com o ensino da Língua 

Estrangeira na Educação Básica, ou seja: ensinar e aprender línguas é também ensinar e 

aprender percepções de mundo e maneiras de atribuir sentidos [...]” (PARANÁ, 2008, p. 55). 

Acreditamos que os acadêmicos que têm a oportunidade em participar deste projeto, 

saem da Universidade com uma experiência que os estágios obrigatórios muitas vezes não nos 

proporcionam. Além da relevância de ter a prática associada às teorias estudadas ao longo da 

graduação. 

A comunidade que tem interesse em aprender uma nova língua, sendo para 

conhecimento pessoal ou profissional, só tem a ganhar participando do projeto. Temos muitos 

ex-alunos que conseguiram ingressar em programas de Pós-graduações de mestrados e 

doutorados graças aos conhecimentos de língua estrangeira adquiridos no CLEC-UEPG, 

como tantos outros retornos que recebemos dos nossos ex-alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CLEC-UEPG nos proporciona experiências únicas, desde o momento que devemos 

escolher os materiais, na preparação das aulas e das atividades avaliativas, nas experiências 

em sala de aula e como professores, das dificuldades encontradas em sala de aula, e demais 
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aspectos das rotinas da docência. Outra possibilidade é a de se colocar no lugar do aluno, pois 

a uma troca de conhecimentos e de vivência. Contudo, a também a experiência no lugar do 

professor enquanto espaço de trabalho.   

Com a realização das atividades no projeto, é possível desenvolver ainda mais o 

aprendizado relacionado à prática docente, visto que esse momento de trocas e aprendizagens 

nos faz perceber os aspectos mais importantes em uma sala de aula, como também a função 

de professor língua estrangeira. 

Nas aulas, o que podemos perceber é o interesse dos alunos, todos que iniciam o curso 

realmente têm objetivos a serem alcançados, por isso as aulas fluem de forma significativa. 

Uma das dificuldades é ser um professor que não foque apenas no ensino das estruturas 

gramaticais, mas também que sejam reflexivos, mostrando para os alunos questões culturais, e 

que façam relação com as próprias vivências de cada aluno.  

Ser professor, no contexto político atual é um grande desafio. Exige horas de muito 

estudo e preparo, tanto para o preparo das aulas, quanto das demais atividades. O professor 

deve ser reflexivo e sempre pensar em sua prática, não como algo pronto e já acabando e sim 

que sempre podemos aprender coisas novas e inovar em nossas aulas, tornando sua prática um 

espaço de reflexão e de aprendizado. Acreditamos que a melhor maneira de aprender 

atividades novas e novas perspectivas de ensino é através da pesquisa e da troca com outros 

professores e com os alunos. 
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