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APRESENTAÇÃO

• O presente trabalho foi realizado a partir de uma
experiência vivenciada através da implantação de
um projeto de extensão, aprovado pela
Universidade Estadual de Alagoas-Uneal, no curso
de Letras Português/Francês e suas respectivas
literaturas;

• Iniciativa do professor do curso surge a partir de
fazer um projeto que pudesse dar retorno positivo
aos desafios e às dificuldades através do ensino de
língua francesa, que atendesse a demanda dos
acadêmicos, dos professores, aos funcionários da
Instituição de Ensino Superior – IES em questão e o



PROBLEMÁTICA

• A problemática surgiu através do olhar do 

pesquisador  do curso, quanto

• ao atendimento aos acadêmicos e ao 

social que querem aprender a língua 

francesa por diversos motivos. 



HIPÓTESES

• A construção de conhecimentos aliados às 
culturas, a partir da curiosidade dos alunos, 
servidores, docentes e sociedade interessada, 
que venham buscar estudos mais elevados 
para alcançar maior competência rumo à 
cidadania;

• Promover mecanismos que fomentasse seu 
profissionalismo e com efeito, o ensino a 
língua francesa abre espaço para novos 
horizontes. 



OBJETIVO

• Seu objetivo foi atender as demandas acadêmicas e 
sociais através de uma integração entre os alunos e 
os professores da Uneal, das comunidades e outros 
indivíduos da sociedade, na construção de 
conhecimentos aliados às culturas, a partir da 
curiosidade dos alunos, servidores, docentes e 
sociedade interessada, que venham buscar estudos 
mais elevados para alcançar maior competência 
rumo à cidadania.  



METODOLOGIA

• Sua metodologia consiste em ministrar aulas 
da língua francesa acerca da literatura 
pertinente, através de grupos de estudo, 
leituras compartilhadas, músicas, jogos 
didáticos e outros. Trata-se também de uma 
pesquisa de cunho bibliográfica, bem como 
um estudo de caso, cujos subsídios teóricos 
tiveram como apoio os estudiosos sobre o 
assunto. 



MOTIVAÇÃO

• É necessário um olhar reflexivo, também, 
sobre o espaço geográfico para o campo 
das culturas, pois é preciso motivar os 
alunos com esse viés de diferentes 
necessidades e formas de aprendizagem 
da língua francesa, para que neles 
aumente o desejo e o amor diante da 
vontade, do querer aprendê-la.  



CITAÇÕES

• “o desenvolvimento de uma comunicação intelectual 
implica em optar por práticas que se enquadrem numa 
visão global e contextualizada das culturas [...]” (LEITE; 
LOPES, 2008, p. 23)

• o olhar dessas autoras afirma-se que, a perspectiva de 
dar ênfase a inclusão da aprendizagem da língua 
francesa, concretiza-se a grande oportunidade de 
conhecimentos das culturas europeias e brasileiras, 
tanto para os acadêmicos alargando seus 
conhecimentos para num futuro próximo, usá-los em 
seus mestrados e/ou doutorados, quanto para a 
sociedade excluída do conhecimento dessa língua 
estrangeira por não ser ofertada nas escolas.



CONCLUSÕES

• Conclui-se que o objetivo foi alcançado, os
resultados foram gratificantes, tivemos alunos que
eram do ensino médio aprovados no Enem de
Francês, o despertar para novos rumos, novas
perspectivas diante de seus estudos, alunos
mestres que puderam concluir seus estágios, entre
outros. E, ainda, alunos que continuam e outros
que por motivos vários não se renovaram
inscrição.



RECOMENDAÇÃO

• Recomenda-se que outros pesquisadores 
de línguas despertem para outros 
projetos que encontrem novos elementos 
de memória sensível da língua 
FRANCESA.

OBRIGADA!


