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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

EXTENSÃO UEPG: LÍNGUA FRANCESA NA ESCOLA 

 

Rita de Cássia Silva Bergamasco Just (Coordenadora – UEPG, Letras. 

rbergamasco@uepg.br) 

 

O projeto de extensão Sensibilização à língua Francesa se caracteriza como um projeto de ensino que vem sendo 

desenvolvido desde 2010, com ajustes e modificações, visando contribuir para que a prática da sala de aula seja 

real, inerente e coerente à aprendizagem da língua francesa e à formação dos futuros professores desta língua 

estrangeira. Sensibilizar é o ato de “tornar o outro receptivo a emoções”, é “ligar por ato solidário”, de acordo 

com Dicionário da Língua Portuguesa. Nesta perspectiva, a aprendizagem da língua francesa faz com que 

acadêmicos extensionistas tornem-se solidários à aprendizagem dos alunos e vice-versa. Na língua francesa, o 

verbo “apprendre” – significa, ao mesmo tempo, aprender e ensinar. Este movimento recíproco de ensinar e 

aprender torna-se um, onde se aprende ensinando é o objetivo principal deste projeto de extensão para os 

acadêmicos do Curso de Letras. O projeto é acolhido pela Escola Estadual Monteiro Lobato. Em 2019, teve a 

participação dos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental e contou com seis acadêmicos extensionistas. Em 

2020, três acadêmicas participam do projeto e preparam-se para o grande desafio de levar o conhecimento da 

língua francesa para os alunos da escola pública em tempos de pandemia COVID-19.  

 

Palavras-chave: Língua Francesa. Ensino. Aprendizagem. 

 

SENSIBILIZAÇÃO À LÍNGUA FRANCESA: ENSINO E APRENDIZAGEM 

DIVERSIFICADOS NA ESCOLA E NO CINEMA 

PÚBLICO-ALVO  

  O projeto de extensão é destinado a acadêmicos do Curso de Letras Português/Francês 

e aos alunos da rede pública de ensino do Ensino Fundamental II. Em 2019, o público-alvo foi 
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o sexto ano da Escola Estadual Monteiro Lobato, contando com 29 alunos e 06 acadêmicos 

extensionistas do Curso de Letras Português/Francês.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

  O município de Ponta Grossa tem sido a cidade-alvo para a realização das atividades 

extensionistas deste projeto de ensino da língua francesa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

  A Escola Estadual Monteiro Lobato tem sido, desde 2012, o local de execução das 

atividades extensionistas do projeto. Em 2019, as reuniões de formação com os acadêmicos 

aconteram no campus central da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Neste ano de 2020, 

os encontros de formação com os acadêmicos têm sido através da plataforma do Google Meet, 

desde o início da suspensão das atividades presenciais da UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

  O projeto “Sensibilização à língua francesa” deu-se início com a instigante proposta de 

levar o conhecimento aos alunos da rede pública estadual de ensino e aos acadêmicos do 

Curso de Letras Português/Francês que conhecer o outro, o diferente, aproximar-se do 

desconhecido, é dar-se a oportunidade de conhecer-se mais e melhor onde, a relação entre as 

línguas é o terreno privilegiado para este exercício de circular e relacionar-se entre as línguas 

e as culturas, segundo Heinz Wismann (2012). A proposta do projeto é ampliar os espaços de 

conhecimento a partir de atividades que parecem ser simplórias, por exemplo, aprender as 

saudações e cumprimentos na língua estrangeira. Dizer “bonjour madame” implica não 

apenas num cumprimento banal do dia a dia. Reflete a atenção e o modo polido como se deve 

portar-se em qualquer situação conversacional com o outro. A língua francesa está enraizada e 

intrinsicamente ligada a comportamentos polidos. Cultural e gramaticalmente não há 

separação entre elementos linguísticos e palavras “mágicas” de comportamentos polidos. As 

propostas de atividades conduzem os alunos da escola pública a dar-se conta da sua maneira 

de expressar-se e da sua linguagem empregada na língua materna em suas relações 

interpessoais e a refletir na linguagem do outro, do novo, que é a língua estrangeira. Wismann 

(2012) interpela em sua obra autobiográfica que o importante é trazer um outro olhar sobre 
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algo que, a princípio, parece ser banal à nossa percepção através da língua materna. 

Fundamentados na teoria da polidez dos estudiosos da Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 2000) e nos pressupostos da obra Penser entre les Langues de Wismann, 

este projeto de extensão tem suas motivações intrínsecas e extrínsecas em propor reflexões 

acerca do conhecimento de si através da língua materna e de se situar num outro contexto de 

interação através da língua e da cultura francesas aos acadêmicos do Curso de Letras 

Português/Francês e aos alunos da Escola pública, onde o projeto é acolhido. Segundo a 

proposta de Wismann, pensar entre as línguas, não significa ficar em cima do muro. Significa 

muito mais confrontar a língua materna com algo que a desestabilize, como é o caso do ensino 

da polidez e dos comportamentos polidos em língua francesa que são apenas ditos como 

“palavras mágicas” para os falantes da língua portuguesa do Brasil, como língua materna.  

  O impacto mais relevante do projeto está no feedback dos alunos através dos 

comentários feitos da percepção que houve pelos seus colegas, familiares e amigos nas 

mudanças comportamentais e linguísticas com a aprendizagem da língua francesa. Assim, o 

projeto não se situa com normas de comportamentos, mas, convida o aluno a refletir e a 

repensar o caráter harmonioso das suas relações interpessoais com a aprendizagem da língua 

francesa. 

 

OBJETIVOS 

- Sensibilizar acadêmicos e alunos da escola pública à aprendizagem da língua e da cultura 

francesa. 

- Estimular a reflexão pessoal e crítica através de aspectos culturalmente diferentes dos 

aspectos da língua e cultura materna. 

- Promover o ensino e a aprendizagem da língua e da cultura francesa. 

- Conhecer a cultura a língua francesa sob aspectos diferentes: aulas, músicas e filmes. 

- Possibilitar o contato e a descoberta do outro através da língua estrangeira; 

- Conhecer-se melhor e melhorar o comportamento individual através da reflexão sobre as 

diferenças e similitudes com o outro. 
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METODOLOGIA 

  O projeto de extensão “Sensibilização à Língua Francesa: ensino e aprendizagem 

diversificados na escola e no cinema” segue a seguinte metodologia: 

a) Encontros semanais com os acadêmicos extensionistas; 

b) Estudos e discussões a respeito da leitura previamente realizada. Essas leituras 

abordam as questões que fundamentam a teoria da polidez e sua relação com a área de 

ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras; 

c) Seleção de tema, por participantes, para ser pesquisado; 

d) Apresentação para o grupo do estudo realizado; 

e) Elaboração de materiais que contemplem temáticas e abordagens do ensino da língua 

francesa; 

f) Desenvolvimento do projeto na escola; 

g) Feedback dos resultados das atividades desenvolvidas na escola através de relatos e 

relatórios; 

h) Apresentação dos resultados em eventos de ensino, pesquisa e extensão. 

RESULTADOS 

  No ano de 2019, a Escola Estadual Monteiro Lobato de Ponta Grossa abriu, mais uma 

vez, suas portas para a execução do projeto de extensão. O 6º ano do Ensino Fundamental, 

com 29 alunos, foi o grupo com o qual os 6 acadêmicos extensionistas puderam realizar suas 

atividades de língua e cultura francesa. As atividades se realizaram em formato de 4 oficinas, 

sendo: a primeira que iniciou com o propósito de uma viagem à França, onde foram 

trabalhados os conhecimentos necessários para: obter um passaporte, malas para viagem, 

clima, aeroportos e moeda nacional e estrangeira para as viagens internacionais. A segunda 

oficina foi centrada na confecção de um cartão postal. O tema da aula foi a amizade, onde 

frases foram retiradas e comentadas a partir da obra Le Petit Prince, de Antoine de Saint-
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Exupéry. A terceira intervenção visou atividades a partir das obras de pintores franceses, 

como Oscar-Claude Monet e Séraphine Louis. Trabalhar com a arte promoveu conhecer 

melhor o outro e a si mesmo. A última oficina trabalhou palavras variadas da língua francesa 

com o objetivo de evidenciar que muitas palavras do nosso vocabulário são de línguas 

estrangeiras e hoje, fazem parte também da identidade da língua materna do Brasil. 

  Enfim, este projeto tem sido relevante para que alunos da escola púbica tenham seus 

horizontes abertos através do conhecimento da língua e da cultura francesa e relevante para 

que os acadêmicos se tornem agentes na construção do conhecimento e de seu 

autoconhecimento através do outro.  

  A relevância do projeto está nos relatos pessoais dos alunos durante as aulas a respeito 

das suas mudanças comportamentais em casa, com amigos e colegas da escola. A língua e a 

cultura francesa têm sido grandes aliadas na conscientização da necessidade de 

comportamentos mais polidos entre os adolescentes. Eles relatam a surpresa de seus 

familiares, amigos e colegas de estarem mais “educados” uns com os outros. Isto demonstra 

que conhecer o outro promove o conhecimento de si mesmo e oferece condições para 

desenvolver instrumentos de melhores interações consigo e com o outro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão “Sensibilização à língua francesa: ensino e aprendizagem 

diversificados na escola e no cinema” não tem a intenção de ministrar aulas de bons 

comportamentos aos alunos da escola da rede pública de ensino, mas sim de apresentar, 

através de temáticas e atividades um conjunto de condições que possa levá-los a refletir e a 

repensar seus comportamentos conhecendo novos modos de ser e de agir pelo viés da língua 

estrangeira.  
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