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RESUMO – Este trabalho vincula-se ao projeto de extensão “O ensino da língua francesa sob a 
ótica da polidez para crianças e adolescentes da escola pública” direcionando para reflexões 
sobre os comportamentos das crianças e dos adolescentes na sociedade de hoje. As atividades 
visam ancorar o ensino da língua à polidez para melhor compreensão da estrutura da mesma assim 
como dos comportamentos da sociedade francesa. As orientações das discussões fundam-se nos 
pressupostos da Análise do Discurso. Aqui o interesse dado ao funcionamento da polidez está 
centrado nas interações verbais, devido ao reconhecimento da sua importância no nível da relação 
interpessoal. As atividades do projeto encontram-se em andamento. Primeiramente organiza-se a 
discussão sobre a teoria. Em um segundo momento, passa-se à seleção e à preparação dos temas a 
serem trabalhados em sala de aula. O terceiro momento é marcado pelos encontros na escola e 
finalmente os resultados são colhidos através de avaliação feita entre todos os envolvidos no projeto. 
Este projeto é acolhido pelo Ensino Fundamental da Escola Estadual Monteiro Lobato, no Município 
de Ponta Grossa. O objetivo principal é de verificar qual lugar ocupa e que papel tem a polidez nas 
interações cotidianas. As teorias demonstram a importância social da polidez não apenas reduzida à 
uma simples coleção de regras formais mas sobretudo seu papel fundamental na regulação da vida 
em sociedade, visando o equilíbrio que pesa sobre o bom funcionamento da interação. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Polidez. Língua Francesa. Ensino fundamental. 

 

 
 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de Letras português-francês. Carolinacm89@yahoo.com.br 

2
 Professora Mestre do Curso de Letras português-francês da UEPG, coordenadora do projeto. 

ritacsbergamasco@yahoo.fr 
3
 Acadêmica do Curso de Letras português-francês. jheninhajhe@hotmail.com 

4
 Acadêmico do Curso de Letras português-francês. marcelowwm@bol.com.br 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 
 
A aprendizagem é um processo de produção de uma resposta e a evolução desse processo 

e das respostas. Assim, a palavra aprendizagem serve para nomear a conquista de uma maneira de 
ser e fazer e essa maneira em si mesma. Desta forma, como afirma Foucambert, sabe-se bem que 
não existe uma maneira acabada,  

 
um modelo finito para o qual todos os aprendizes avançariam: um 
comportamento, mesmo quando parece atingir uma grande eficácia, 
é sempre a resposta que um indivíduo dá, resposta ao seu 
desenvolvimento interno e às solicitações externas e, por isso, esse 
comportamento é apenas uma produção que caracteriza um 
momento da evolução e que mudará de forma quando o indivíduo 
se modificar e/ou se as condições do meio evoluírem. 
(FOUCAMBERT, 2008, p. 45) 

 
Através deste pressuposto pode-se dizer que aprender uma língua estrangeira é um 

processo de uma nova resposta. É nesta perspectiva que se encaixa o projeto de extensão da polidez 
através da língua francesa buscando novos comportamentos com o diferente, o desconhecido. É 
sabido entre estudiosos que muitas vezes é mais fácil ter um determinado comportamento ou falar 
algo na língua estrangeira do que realizar esta atividade passando pela língua materna. Assim tem-se 
a ideia de que pedir “desculpas”, “por favor”, “com licença”, possa ser, a princípio, mais fácil na LE do 
que na sua língua materna. Estas atividades e comportamentos polidos fazem com que, na maioria 
das vezes, as pessoas sintam-se diminuídas em face da outra pessoa com quem está interagindo. 
Não se desculpar, não solicitar com polidez aparentemente faz o indivíduo proteger-se do outro, 
preservando o seu orgulho pessoal. Esta mentalidade é muito comum entre crianças e adolescentes 
que ainda buscam sua auto-afirmação. Como então ajudar a modificar esta “produção de resposta” 
numa interação? 

Adentrando o campo da Análise do Discurso (Charaudeau et ali, 2002), a interação, numa 
abordagem interacionista, acentuou a necessidade de privilegiar o discurso dialogado oral, tal como 
se realiza nas diversas situações da vida cotidiana. É, de fato, aquele que oferece o grau mais 
elevado de interatividade. A abordagem interacionista colocou em evidência a importância do papel 
que apresentam na elaboração do discurso certos fenômenos completamente negligenciados até 
então pela descrição gramatical, é o caso dos marcadores conversacionais em todos os gêneros, 
retomadas e reformulações, respostas inacabadas e retificadas, sopros e respiração e ainda outros 
procedimentos de reparação, assim como a importância das dimensões de relacionamento e 
afetividade no funcionamento das comunicações humanas, que estão longe de se reduzirem a uma 
pura troca de informação.  

Então, ensinar uma LE fundada nesta base interacionista é permear um novo terreno de 
abordagem. Tem-se neste projeto a ambição de fazer com que as crianças e os adolescentes 
estejam conscientes desta aprendizagem dos novos comportamentos através da língua francesa e 
que estes possam se tornar novas respostas nas interações da vida cotidiana. 

De acordo com o Dictionnaire d’Analyse du discours (2002) a polidez deve ser apreendida 
como uma máquina a manter ou a restaurar o equilíbrio ritual entre os interagidos, e então a fabricar 
o contentamento mútuo. Parece que o espírito de polidez é uma certa atenção a ser dada através de 
nossas palavras e de nossas maneiras de ser para que o outro esteja contente de nós e dele mesmo.  

Logo, ensinar uma LE também não é uma tarefa apenas de codificar e decodificar novos 
signos. Estes signos estão ancorados, ligados e direcionados nestes procedimentos que vão além 
das regras gramaticais. Afinal, eles se entrelaçam: gramática, comportamento, ritual e nuances das 
mais variáveis possíveis em cada língua.  

Desta forma, pode-se visualizar com mais clareza o valor dado à polidez na língua francesa 
em relação à língua portuguesa no quadro abaixo: 
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Quadro 1 –Análise dos comportamentos 
 

Língua Portuguesa Língua Francesa 

Pedido de informação a alguém que se encontra 
na rua 

“Que horas são?” 

Pedido de informação precedido de desculpas 
“Excusez-moi madame, quelle heure est-il, S’il 

vous plaît? 

Fonte: Observações do uso real das línguas  

Pode-se observar que na língua portuguesa a solicitação da informação é direta enquanto 
na língua francesa pede-se “desculpas”, indiretamente prepara-se o outro por estar interrompendo-o 
seja em seu trajeto ou em seu espaço para assim evitar a invasão de território.  

Nestes moldes da polidez gramatical e comportamental da língua francesa fundamenta-se o 
ensino da LE proposto no projeto de extensão aqui referido.  

 
 
Objetivos 

 
O objetivo principal deste projeto é desenvolver o ensino e aprendizagem da língua francesa 

sob a ótica da polidez. Busca-se uma aprendizagem e um ensino voltados para a análise crítica do 
comportamento pessoal de todos os envolvidos no projeto: professores, alunos e estagiários. É com 
base na observação das atitudes próprias e alheias que se pode almejar uma vida em sociedade 
cada vez mais interativa e harmoniosa.  

Partindo daí, outros objetivos mais específicos norteiam as ações e atividades realizadas 
em sala, tais como: 

1- desenvolver a habilidade de observação pessoal e do outro; 
2- favorecer a aprendizagem de novos comportamentos polidos através da LE; 
3- proporcionar o conhecimento de uma nova cultura e novas maneiras de ser e de viver; 
4- criar novas respostas comportamentais; 
5- valorizar as relações interpessoais; 
6- identificar os comportamentos fora do padrão da polidez; 
7- ativar novos mecanismos de harmonia na vida em sociedade. 
 
 

Metodologia 
 
Para a realização deste projeto de extensão estão envolvidos os acadêmicos do curso de 

Letras português-francês da Universidade Estadual de Ponta Grossa, os superiores e alunos da rede 
pública estadual de ensino de Ponta Grossa da Escola Estadual Monteiro Lobato e a orientadora 
deste projeto. A tarefa principal é fazer a ponte entre ensino, pesquisa e extensão para se atingir os 
objetivos propostos no projeto. 

O desenvolvimento das atividades acontece em momentos bem estabelecidos: 
1- encontros de discussão sobre as teorias que envolvem o projeto; 
2- reflexões e críticas sobre as observações feitas no meio acadêmico; 
3- busca de alternativas para novas soluções e resultados comportamentais; 
4- retorno às teorias para preparação dos materiais. 
Neste primeiro momento o trabalho é feito apenas com os estagiários envolvidos no projeto 

através de reuniões semanais para leitura, discussão e reflexão. 
Já no segundo momento, os estagiários (voluntários) juntamente com a coordenadora do 

projeto preparam as atividades a serem desenvolvidas em sala. Eles assumem a sala como 
verdadeiros protagonistas do ensino da LE, para permitir maior experiência com a realidade do 
ensino. Os alunos da rede pública estadual de ensino participam vivamente do projeto com suas 
experiências e relações que se processam no ambiente escolar. Trata-se de manter anotações sobre 
seu comportamento pessoal face às dificuldades de interação na escola e em outros ambientes. A 
aprendizagem da língua francesa acontece a partir destas experiências relatadas, conforme a 
necessidade de cada situação que se apresenta. As situações são as mais variadas e simplificadas 
da vida: solicitações, pedidos, desculpas, encontros e desencontros, entre outros. As atividades são 
desenvolvidas com materiais autênticos da língua francesa: livros, CDs, DVDs, revistas, jornais e com 
temáticas voltadas para as interações da vida cotidiana. 
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Nesta abordagem de ensino da LE deve-se salientar que toda aprendizagem faz parte de 
um processo individual, através de uma modificação contínua do todo do sujeito por ele mesmo, “para 
dar uma resposta adaptada, a todo momento, a seu desenvolvimento interno e às solicitações 
externas.” (FOUCAMBERT, 2008, p. 45) 
 
Resultados 

 
Esta proposta de trabalho está em pleno desenvolvimento de todas as etapas, assim não é 

possível avançar resultados conclusivos das atividades. Entretanto pode-se informar que todos os 
envolvidos estão bem motivos por se propor uma aprendizagem da língua estrangeira sob nova ótica 
e perspectiva de ensino. 

 
 

Conclusões 
 
Este projeto é resultado de observações de propagandas televisivas solicitando 

comportamentos mais civilizados e polidos em horários nobres e em canais de programas infantis. 
Isso significa que existe a necessidade de valorizar as relações e as interações cotidianas buscando 
ancora-las em comportamentos e atos polidos na busca pela harmonia conversacional.  
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