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Objetivos
Este projeto de extensão tem como objetivo principal inserir o FLE nas atividades da
Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares, dando continuidade ao intercâmbio com o
'Ateliê du 14' em Nantes. Buscaremos desta forma, promover o interesse e o respeito
pela cultura do outro além de, proporcionar o aprendizado planejado e progressivo da
língua francesa aos mediadores da biblioteca e às crianças que a frequentam. Objetivos
Específicos A partir deste objetivo primeiro, pretendemos através da inclusão do ensino
do FLE na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares Sensibilizar os mediadores e as
crianças para o aprendizado do FLE. Facilitar a comunicação entre mediadores
brasileiros e franceses seja por meio de e-mails, cartas ou videoconferências.
Proporcionar a leitura dos livros infantis enviados por Nantes, tanto pelas crianças da
biblioteca quanto pelos mediadores. Elaborar estratégias de como usar a literatura
infantil no ensino do FLE. Abrir espaço para o ensino do FLE em bibliotecas
comunitárias. Oferecer uma oportunidade aos estudantes de Letras/Francês da UFPE de
colocar em prática as teorias vistas em sala de aula. Divulgar o projeto por meio de
publicações no meio científico. Fomentar a pesquisa em FLE na capital pernambucana.
Resumo
A presente proposta foi pensada a partir de um contrato institucional, já existente, feito
em 2009 por ocasião do “Ano da França no Brasil”, entre as prefeituras de Recife e de
Nantes. A parceria entre as duas cidades, que são consideradas 'villes jumelles' por causa
de seus rios e pontes, aproximou a Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares - BCCT
do projeto 'Nantes lit dans la rue' realizado pelo 'Atelier du 14'. O intercâmbio
possibilitou a troca de cartas, e-mails e videoconferências entre as duas comunidades,
mas a falta de conhecimento do português, por parte dos franceses, e do francês, por
parte dos brasileiros, afastou e dificultou a comunicação entre eles. Assim, por iniciativa
de uma aluna de Letras/Francês surgiu o projeto 'Les Crabes' para assegurar a
continuidade e a qualidade das trocas linguístico-comunicacionais entre nossas crianças
e as crianças francesas. Dessa forma, o objetivo do projeto de extensão diz respeito à
sistematização de aulas de FLE - Francês como Língua Estrangeira para a comunidade da

Biblioteca (BCCT) dentro do quadro de ações de políticas públicas linguísticas
promovidas pela UFPE.

