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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson (2019): Plurilinguismo e prática transcultural em escolas alemãs no exterior: 

Políticas curriculares, representações e potencialidades. Tese de doutorado, Instituto de Letras, Universidade Federal 

Fluminense. 

RESUMO EM PORTUGUÊS 

Ao redor do mundo, 1291 escolas funcionam com recursos do Ministério de Relações Exteriores 

da Alemanha em outros países. Entre essas instituições, estão escolas privadas, denominadas 

“escolas de encontro bicultural” frequentadas por crianças e jovens de classes economicamente 

privilegiadas, dos quais a maior parte não possui cidadania alemã nem alemão como sua primeira 

língua. Um dos intuitos desse estudo é examinar a permeabilidade do espaço desse encontro e 

entre as estruturas internas do mesmo. Outra questão que ocupa posição central nessa investigação 

é em que medida o modelo de diálogo intercultural previsto por esse projeto político-educacional 

corresponde às dinâmicas de trocas e reelaborações identitárias que ocorrem organicamente e aos 

pressupostos do Quadro Europeu de Referência e do plano-diretor estabelecido pela Alemanha 

(DaF-Rahmenplan) em relação ao desenvolvimento de competências interculturais e plurilíngues. 

Para tanto, foram adotadas duas frentes principais de análise. A primeira consiste na análise crítica 

da apresentação do perfil institucional e do plano pedagógico nas homepages de escolas bilíngues 

alemãs no contexto da América Latina e da União Europeia. Com a ajuda do aparato 

metodológico selecionado (Chouliaraki/Fairclough 1999; Fairclough 2004), busca-se elucidar as 

representações sociais e linguísticas manifestadas pelo discurso institucional de escolas no Brasil, 

na Venezuela e na Romênia, assim como os fatores sociopolíticos que influenciam seus planos 

curriculares. Paralelamente, foi proposto a professores que lecionam alemão como língua 

adicional nestas unidades de ensino que mediassem, com o auxílio do pesquisador, o projeto de 

contato por cartas entre alunos dessas instituições. O projeto de inspiração transcultural (Welsch 

2010) consistia no contato por meio da língua em comum, de modo a deslocar o foco de referência 

tradicionalmente direcionado ao falante nativo para contextos em que o interlocutor é também 

usuário da língua como L2. As mensagens trocadas possibilitam observar o processo de 

aproximação e a dinâmica de construção de espaços liminares de interação (Bhabha 2004; 

Kramsch 2011), além da negociação e reelaboração de signos linguísticos que tornam a língua de 

encontro mais permeável e mais híbrida. Mayring (2014), Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi 

(2011) oferecem o instrumental para a análise qualitativa das cartas escritas pelos aprendizes 

participantes do projeto. A partir daí, procuramos caracterizar essa prática comunicativa a fim de 

oferecer referências empíricas para uma adequação didático-metodológica que visa atender as 

demandas dessa prática e medir o grau de compatibilidade entre as demandas individuais 

observadas nos textos e os objetivos estabelecidos pela política educacional da escola para o 

ensino de alemão. 

Palavras-chave: Educação plurilíngue, transculturalidade, ensino de alemão como língua 

adicional, escolas alemãs no exterior. 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson (2019): Mehrsprachigkeit und transkulturelle Praxis in deutschen Auslandsschulen: 

Lehrplanpolitik, Einstellungen und Potenziale. Doktorarbeit, Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

ZUSAMMENFASSUNG AUF DEUTSCH 

Weltweit funktionieren mit Ressourcen des deutschen Auswärtigen Amtes 1291 Schulen im 

Ausland. Zu diesen Einrichtungen gehören Privatschulen, sogenannte „bikulturelle 

Begegnungsschulen“, die von Kindern und Jugendlichen von privilegierten Schichten besucht 

werden. Die meisten besitzen keine deutsche Staatsbürgerschaft oder Erstsprache Deutsch. Ein 

Ziel dieser Studie ist es, die Durchlässigkeit dieser Begegnungsfläche und ihrer inneren 

Strukturen zu untersuchen. Dabei beschäftigt sie sich mit der Kernfrage, inwieweit ihre politisch-

pädagogischen Leitsätze für den interkulturellen Dialog dem organischen Identitätsaustausch 

entsprechen, sowie den Annahmen des Europäischen Referenzrahmens und des DaF-

Rahmenplans in Bezug auf die Entwicklung interkultureller und mehrsprachiger Kompetenzen. 

In diesem Hinblick wird erstens die kritische Analyse der Präsentation des institutionellen und 

curricularen Profils deutscher bilingualer Auslandsschulen im Kontext Lateinamerikas und der 

Europäischen Union durchgeführt. Mit Hilfe des ausgewählten methodologischen Apparats 

(Chouliaraki/Fairclough 1999; Fairclough 2004) sollen die sozialen und sprachlichen 

Einstellungen des institutionellen Diskurses von Schulen in Brasilien, Venezuela und Rumänien 

erkannt werden, sowie die gesellschaftspolitischen Faktoren, die ihre Lehrpläne beeinflussen. 

Gleichzeitig vermittelten Lehrkräfte, die in diesen Schulen Deutsch als zusätzliche Sprache 

unterrichten, mit Hilfe des Forschers den Kontakt zwischen Schülern dieser Einrichtungen nach 

einem transkulturellen Ansatz (Welsch 2010). Es bestand in dem Briefwechsel in der 

gemeinsamen Sprache, so dass der Referenzfokus des Sprachenlernens vom idealisierten 

Muttersprachler auf Kontexte verlagert werden, in denen der Gesprächspartner die Sprache auch 

als L2 verwendet. Die ausgetauschten Briefe ermöglichten die Beobachtung des 

Annäherungssprozesses und der Konstruktion von liminalen Räumen der Interaktion (Bhabha 

2004; Kramsch 2011), neben der Verhandlung und Neuausarbeitung von sprachlichen Zeichen, 

die die Begegnungssprache durchlässiger und hybrider machen. Mayring (2014), Moraes (2003) 

sowie Moraes und Galiazzi (2011) bilden den methodischen Rahmen für die qualitative Analyse 

der ausgetauschten Schülerbriefe. Auf dieser Grundlage versuchen wir, diese kommunikative 

Praxis zu beschreiben, um empirische Maßstäbe für eine didaktisch-methodische Anpassung 

anzubieten, die darauf abzielt, die Anforderungen dieser Praxis zu erfüllen. Daraufhin werden die 

Ziele der Lehrpläne für den Deutschunterricht dem persönlichen kommunikativen Bedarf der 

Lernenden gegenübergestellt. 

Schlüsselwörter: Mehrsprachige Erziehung, Transkulturalität, Deutsch als zusätzliche Sprache, 

deutsche Auslandsschulen 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson (2019): Plurilingüismo y práctica transcultural en escuelas alemanas en el extranjero: 

Políticas curriculares, representaciones y potencialidades. Tésis de doctorado, Instituto de Letras, Universidade 

Federal Fluminense. 

RESÚMEN EN ESPAÑOL 

Alrededor del mundo, 1291 escuelas funcionan con recursos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Alemania. Entre estas instituciones, están escuelas privadas, denominadas “escuelas 

de encuentro bicultural” frecuentadas por niños y jóvenes de clases económicamente 

privilegiadas, de los cuales la mayor parte no posee ciudadanía alemana ni el alemán como su 

primera lengua. Uno de los propósitos de este estudio es examinar la permeabilidad del espacio 

de este encuentro y entre sus estructuras internas. Otra cuestión que ocupa posición central en esta 

investigación es en qué medida el modelo de diálogo intercultural previsto por ese proyecto 

político-educativo corresponde a las dinámicas de intercambios y reelaboraciones identitarias que 

ocurren orgánicamente y a las premisas del Marco Europeo de Referencia y del plan establecido 

por Alemania (DaF-Rahmenplan) en relación al desarrollo de competencias interculturales y 

plurilingües. Para ello, se adoptaron dos frentes principales de análisis. La primera consiste en el 

análisis crítico de la presentación del perfil institucional y del plano pedagógico en las homepages 

de escuelas bilingües alemanas en el contexto de Latinoamérica y de la Unión Europea. Con el 

apoyo del instrumental metodológico seleccionado (Chuliaraki / Fairclough 1999, Fairclough 

2004), se pretende elucidar las representaciones sociales y lingüísticas manifestadas por el 

discurso institucional de escuelas en Brasil, Venezuela y Rumania, así como los factores 

sociopolíticos que influencian sus planes de estudios. Paralelamente, fue propuesto a profesores 

que enseñan alemán como lengua adicional mediar, con el auxilio del investigador, el intercambio 

de cartas entre alumnos de esas instituciones. El proyecto de inspiración transcultural (Welsch 

2010) consistía en el contacto por medio de la lengua en común, de modo a desplazar el foco de 

referencia tradicionalmente dirigido al hablante nativo para contextos en que el interlocutor es 

también usuario de la lengua como L2. Los mensajes intercambiados posibilitan observar el 

proceso de aproximación y la dinámica de construcción de espacios liminares de interacción 

(Bhabha 2004, Kramsch 2011), además de la negociación y reelaboración de signos lingüísticos 

que hacen la lengua de encuentro más permeable y más híbrida. Mayring (2014), Moraes (2003) 

y Moraes y Galiazzi (2011) ofrecen el instrumental para el análisis cualitativo de las cartas escritas 

por los aprendices participantes del proyecto. A este respecto, pretendemos caracterizar esta 

práctica comunicativa ofreciendo referencias empíricas para una adecuación didáctico-

metodológica en vista de sus demandas, y medir la compatibilidad entre las demandas 

individuales observadas en los textos y los objetivos de la política educativa para la enseñanza 

del alemán. 

Palabras-clave: Educación plurilingüe, transculturalidad, alemán como lengua adicional, escuelas 

alemanas en el extranjero 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson (2019): Plurilingvismul și practica transculturală în școlile germane din străinătate: 

Politici curriculare, reprezentări și potențiale. Teză de doctorat, Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

REZUMAT ÎN ROMÂNĂ 

În prezent, 1291 de școli din întreaga lume funcționează cu resurse de la Ministerul Afacerilor 

Externe al Germaniei. Printre aceste instituții se numără școli particulare, numite “școli bi-

culturale ale întâlnirii”, frecventate de copii și tineri din clasele economice privilegiate, dintre 

care majoritatea nu au cetățenia germană sau germana ca primă limbă. Unul din scopurile acestui 

studiu este de a examina permeabilitatea spațiului acestei întâlniri și a structurilor sale interne. O 

altă întrebare crucială în această anchetă este în ce măsură modelul de dialog intercultural 

prevăzut de acest proiect politico-educativ corespunde atât dinamicii schimburilor și 

reelaborărilor de identitate care au loc în mod organic, cât și presupunerilor Cadrului European 

de Referință și planului stabilit de Germania (DaF-Rahmenplan) în ceea ce privește dezvoltarea 

competențelor interculturale și plurilingve. Pentru acesta, au fost adoptate două fronturi principale 

de analiză. Primul este analiza critică a prezentării profilului instituțional și a planului pedagogic 

pe paginile de pornire web ale școlilor bilingve germane în contextul Americii Latine și al Uniunii 

Europene. Cu ajutorul aparatului metodologic selectat (Chouliaraki/Fairclough 1999; Fairclough 

2004), încercăm să elucidăm reprezentările sociale și lingvistice manifestate de discursul 

instituțional al școlilor din Brazilia, Venezuela și România, precum și factorii socio-politici care 

influențează planurile lor curriculare. În același timp, s-a propus profesorilor care învață limba 

germană ca limbă suplimentară (L2) în aceste unități de învățământ să urmărească, cu ajutorul 

cercetătorului, un proiect de contact prin scrisori între elevii acestor instituții. Proiectul, de 

inspirație transculturală (Welsch 2010), a constat în contactul dintre corespondenți prin limba 

comună, pentru a evita centrarea orientată, în mod tradițional, către vorbitorul nativ, în contexte 

în care interlocutorul este, de asemenea, utilizatorul limbii ca L2. Mesajele schimbate fac posibilă 

observarea procesului de aproximare, precum și dinamica construcției spațiilor liminare de 

interacțiune (Bhabha 2004; Kramsch 2011), pe lângă negocierea și reelaborarea semnelor 

lingvistice care fac limba de întâlnire mai permeabilă și mai hibridă. Mayring (2014), Moraes 

(2003) și Moraes și Galiazzi (2011) oferă instrumentele pentru analiza calitativă a scrisorilor 

scrise de elevii participanți la proiect. În lumina acestei metodologii, încercăm să caracterizăm 

această practică comunicativă, să oferim referințe empirice pentru o adecvare didactico-

metodologică pentru a răspunde cerințelor acestei practici și să măsurăm gradul de compatibilitate 

între cerințele individuale observate în texte și obiectivele stabilite de politica educațională a 

școlilor pentru predarea limbii germane. 

Cuvinte cheie: educație plurilingvă, transculturalitate, predarea limbii germane ca limbă 

suplimentară. 
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Siglas 

 

 

 

DaF Deutsch als Fremdsprache: Em português, alemão como língua 

estrangeira. Designação usual da abordagem ou modalidade de ensino 

de alemão fora dos países em que é língua oficial. 

DSD   Deutsches Sprachdiplom: Diploma alemão de proficiência em língua. 

KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland: Conferência Permanente dos Ministros da 

Cultura das Unidades Federativas da Alemanha. 

L1   Primeira língua. 

L2   Língua adicional. 

PASCH Initiative Schulen Partner der Zukunft: Iniciativa “Escolas, uma 

Parceria para o Futuro”. Iniciativa do governo alemão de apoio e 

incentivo para a implementação e a expansão do ensino de língua alemã 

em escolas parceiras. 

ZfA   Zentralstelle für das Auslandsschulwesen: Agência Central para as  

   Escolas Alemãs no Exterior. 
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1 

Apresentação 

 

1.1. Ponto de partida e objetivos · Na sala de aula de língua adicional se configura uma 

paisagem humana que favorece enormemente as trocas discursivas entre aprendizes e 

professor e a relativização das identidades individuais. Isso se potencializa à medida que 

outros falantes da língua-alvo são trazidos para a rotina de ensino-aprendizagem e 

interagem direta ou indiretamente com essas identidades em transformação. Tais 

elementos podem ser lembrados aqui como o modelo de falante nativo trazido pelo livro 

didático em forma de dramatizações, narrativas e diálogos em exercícios de escuta, mas 

também como o falante nativo propriamente dito que estabelece correspondência ou se 

comunica pessoalmente ou online com o aprendiz em rotinas de trocas de cartas (também 

conhecidas como tandem ou pen pals). 

De acordo com a tradição em voga, a aprendizagem de línguas é compartimentalizada em 

competências independentes e é chamada de “segunda língua” a competência adquirida 

no convívio com uma sociedade cujos membros são reconhecidos como “falantes 

nativos” da variedade padrão – ou de uma variedade padrão, no caso de línguas 

pluricêntricas como o alemão, o português e o espanhol. “Estrangeira” é a língua 

aprendida fora do contexto dos países em que é oficial, condição a priori atribuída também 

a seu falante-aprendiz. Tendo em vista as contradições que essa categorização expõe 

quando estendemos a discussão à aprendizagem de línguas minoritárias, autóctones e de 

fronteira, por exemplo, este estudo prefere convencionar termo “língua adicional” e a 

abreviação L2, em contraposição a “primeira língua” ou L1, para designar todas as línguas 

adquiridas após aquela(s) adquirida(s) no decorrer da primeira infância, no seio familiar 

ou que seja(m) assim definidas pelo usuário. Além disso, uma vez que o aprendizado de 

uma língua “estrangeira”, conforme Rajagopalan (2003), é motivado “pelo desejo de 

ampliar nossos horizontes culturais, de nos lançar a um melhor nível de vida” através do 

“contato com algo previamente entendido e encarado como superior ao que já possuímos” 

(p. 67), temos como último efeito desta visão a representação de uma L2 mais correta e 

rica do que a L1 do aprendiz/sujeito bilíngue, e a potencializada tendência à sua alienação 

na L2 pertencente ao mítico, inalcançável e exemplar falante nativo. Por isso, 

consideramos incoerente tratar como língua estrangeira e aprendiz estrangeiro aqueles 
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elementos que se pressupõem primordiais na formação de uma comunidade de 

“encontro”, conforme se definem três das cinco escolas biculturais participantes dessa 

investigação. 

No entanto, essas categorias tradicionais ainda se manifestam no imaginário e nas 

relações intersubjetivas entre falantes “nativos” e “estrangeiros”. Para os falantes destes 

idiomas como L1, a língua e a cultura de origem dos aprendizes são invisíveis e, quando 

vistas, constituem uma grande massa aparentemente homogênea e sem qualquer marca 

de identidade. De maneira congruente, pode-se afirmar que também os aprendizes de L2 

são levados a idealizar um falante nativo despido de individualidade, representante e 

reprodutor fiel da língua transmitida pelos livros didáticos e complementos audiovisuais 

elaborados para o ensino da L2. 

Nesse ínterim, se observa que, ao aprender uma L2, o aprendiz brasileiro submete sua 

cultura às das línguas que aprende, ao invés de revisitar sua própria identidade e promover 

o diálogo de igual para igual entre as duas culturas (Leffa 1999). Mesmo tendo avançado 

nas últimas décadas na direção de uma abordagem orientada para a comunicação e a troca 

intercultural, para Castellotti e Moore (2002: 16), o ensino de línguas continua sendo 

caracterizado pela “estrita separação” ou pela “ignorância mútua” reforçadas pela baixa 

permeabilidade interdisciplinar nos sistemas de educação. No entanto, as representações 

dos sistemas linguísticos, de seus locutores e das relações que possam emergir de seu 

contato com outras línguas e locutores são formadas dentro do mesmo âmbito e culminam 

na representação da pluralidade linguística. 

Tomamos por princípio, nesse trabalho, que as línguas com que um dado indivíduo se 

envolve em sua trajetória de vida participam da composição da sua identidade linguística 

e co-operam na comunicação deste com outros indivíduos. Isso ocorre no uso tanto de 

sua primeira língua quanto de línguas adicionais. 

Da mesma forma, a representação social e a representação linguística se manifestam como 

fenômenos intersubjetivos, isto é, são adquiridas e interpretadas tendo em vista a presença 

de um “Outro” – o interlocutor, para um evento comunicativo (Carapeto-Conceição 2011: 

184). Em análise das representações e da autoestima de alunos brasileiros do ensino 

fundamental bilíngue português-alemão que se correspondiam em alemão com 

interlocutores na Alemanha e com outros aprendizes da língua-alvo na Eslováquia, 
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Carapeto-Conceição (2011) destaca as seguintes constatações que devem orientar o 

presente estudo: 

a) O intercâmbio postal com aprendizes falantes de outras L1, diferentes da língua-

alvo, cria um espaço para o diálogo intercultural (Kramsch 2011; 

Zarate/Lévy/Kramsch 2008), faz com que o aluno ganhe uma nova referência para 

a prática da língua e se torne, ele mesmo, também uma referência para o seu 

interlocutor. 

b) A troca comunicativa regular com o falante nativo o torna uma referência mais 

concreta, mas nos casos em que o aprendiz não tem a oportunidade desse contato, 

predomina a representação de um falante que tem o domínio sobre a estrutura da 

sua língua e o controle do acesso à sua cultura. Para aqueles que utilizam o alemão 

como língua de encontro, esse falante ideal não constitui um modelo a ser seguido 

para que a troca comunicativa na língua-alvo seja bem-sucedida. No entanto, 

observa-se que o mito da natividade (Rajagopalan 1997) não foi superado em 

nenhum dos casos. 

c) A escola é representada como “sede” da língua alemã, ao lado da Alemanha, e a 

língua alemã como língua da Alemanha e da escola. 

Propondo-se como um estudo etnográfico, o presente trabalho quer verificar a pertinência 

das proposições elencadas acima e propor formatos de rotinas pedagógicas que possam 

ser implementadas em escolas bilíngues visando a interação intercultural para além das 

fronteiras primordiais da língua-alvo, priorizando o seu uso como língua de encontro (isto 

é, entre aprendizes de origens linguístico-culturais diferentes) para o alcance de metas em 

comum preestabelecidas pelos professores e alunos envolvidos. 

Cabe, nesse ínterim, refletir, quais falares, práticas e usos integram o que essas 

instituições chamam de “alemão”, o que consideram os órgãos governamentais 

internacionais envolvidos na promoção da língua e que ideologia está por trás do aposto 

“como língua estrangeira” ou “als Fremdsprache” para designar uma modalidade 

específica de ensino nos contextos em que esses termos são utilizados. Para tanto, foi feito 

um levantamento das condições oferecidas por instituições de ensino bilíngue na América 

do Sul e no contexto da União Europeia para o desenvolvimento de competências 

interculturais orientadas para o plurilinguismo. 
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A tese que essa pesquisa procura defender é de que os objetivos das políticas curriculares 

para a educação básica bilíngue em língua alemã precisam ser atualizados no sentido de 

priorizarem, no desenvolvimento da competência comunicativa, a prática transcultural e 

plurilíngue. Essa prática caracteriza a realidade das interações no mundo atual e se mostra 

latente nas interações entre aprendizes de origens diferentes. 

Com isso, esse estudo busca contemplar o ensino e a aprendizagem de L2 visando a 

relativização ao invés do estabelecimento de restrições culturais e, a partir dessa premissa, 

analisar o espaço e a manifestação de processos transculturais em escolas bilíngues 

internacionais cuja L2 é o alemão. Assim, confrontaremos as metas dessas instituições no 

âmbito do projeto de política linguística que integram com dinâmicas dessa natureza, 

propondo a interação com culturas não-germanófonas através do contato com identidades 

plurilíngues de outras origens linguístico-culturais. 

A análise da interação através de cartas trocadas entre alunos dessas instituições deve 

oferecer pistas para mapear o processo de definição do interlocutor dessas interações. 

Uma vez que “todo discurso provém de alguém que tem suas marcas identitárias 

específicas que o localizam na vida social e que o posicionam no discurso de um modo 

singular assim como seus interlocutores” (Moita Lopes 2003: 19), por meio da análise de 

discursos entre os pares (alter) e sobre os pares (alius) do contato transcultural, 

observaremos os níveis ou estágios em que o ‘você’ (alter) começa a ser identificado 

como ‘nós’ (ego) e de que lado da fronteira do espaço de interação a cultura da língua-

alvo e a projeção do falante ‘nativo’ de língua alemã são posicionados. Concretamente, a 

questão maior é se os sujeitos de pesquisa, cuja expressão escrita em alemão como língua 

de encontro é nosso objeto de análise, desenvolveram previamente ou ao longo do projeto 

de intercâmbio de cartas uma competência transcultural que (a) o sensibilize para medir 

a demanda de definir e contextualizar elementos interculturais e (b) o torne capaz de 

desenvolver e utilizar estratégias para garantir uma comunicação culturalmente rica e 

eficaz com um interlocutor de outra origem etnolinguística. Uma outra questão a ser 

ponderada é se a intencionalidade desse comportamento, no caso de indivíduos 

supostamente munidos dessa competência, pode ser efetivamente detectada apenas pela 

averiguação de suas escolhas linguísticas nos textos examinados. 
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1.2. Justificativas 

‘Universal’ é um atributo que remete, entre outras coisas, ao ideário fascista-nacionalista 

que atualmente sofre de peso de consciência. Alguns atentados em massa empreendidos 

em locais públicos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos vêm sendo noticiados 

mundialmente e promovem um luto ‘universal’, mais ‘universal’ do que quando se trata 

de mortos em ataques na África ou na América Latina, por exemplo. A tragédia na casa 

de shows Bataclan em Paris, em novembro de 20151, foi perpetrada por homens agindo 

como extensão de grupos cujos princípios acham ‘universais’ a ponto de não tolerarem 

nada que pudesse fazer que se sintam ameaçados em sua pretensa universalidade. O 

‘universal’, como se vê, é banalizado pelos discursos dominantes que determinam o que 

ideologicamente extrapola os seus limites reais e concretos até atingir a totalidade dos 

pensamentos de modo acrítico, a ser finalmente aceito como axioma.  

Considerando que a língua de um determinado grupo é acervo, canal e veículo de valores 

e conteúdos, sua voz, o meio de expressão de sua identidade cultural, então se torna 

urgente refletir sobre a emergência de ‘línguas universais’, ou melhor, sobre a aplicação 

desse conceito para designar uma língua de comunicação internacional de grande 

amplitude. Pennycook (1994: 13) levantou uma série de efeitos culturais e políticos 

decorrentes da propagação do inglês como língua de comunicação universal: 

a) seus usos generalizados ameaçam outras línguas; 

b) tornou-se a linguagem de poder e prestígio em muitos países, atuando assim como 

um gatekeeper do progresso social e econômico; 

c) seu uso em domínios particulares, especialmente profissionais, pode exacerbar 

diferentes relações de poder e tornar esses domínios mais inacessíveis a muitas 

pessoas; 

d) sua posição no mundo lhe confere um papel também como gatekeeper 

internacional, regulando o fluxo internacional de pessoas; 

e) está intimamente ligado a formas de cultura e conhecimento nacionais e cada vez 

mais não-nacionais dominantes no mundo; 

                                                           
1 SOULLIER, L. Attaques à Paris: le point sur l’enquête et le déroulé des ataques. Le Monde, Paris, 15 nov 

2015. Disponível em: http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2015/11/13/fusillade-meurtriere-a-paris_ 

4809485_3224.html. Acesso em: 2 jun. 2017.  
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f) e também está ligada a aspectos das relações globais, como a disseminação do 

capitalismo, a ajuda ao desenvolvimento e o domínio particularmente da mídia 

norte-americana. 

Se uma determinada língua ‘universal’ se impõe como o único código disponível ou a 

alternativa padrão, ideologicamente neutra por definição, para a interação entre falantes 

de L1 diferentes, o espaço que essencialmente era livre para a manifestação de processos 

e a prática de contatos linguísticos de incontáveis modos e combinações se torna restrito 

a quando a língua escolhida para comunicação é a L1 de umas das partes ou em situações 

muito específicas ou excepcionais.  

O quadro é análogo quando se considera, em um espaço mais restrito, a imposição de 

uma língua nacional para representar a cultura diversa de um país que, na realidade, é 

habitado por comunidades de falantes de outras línguas. Como representação viva da 

cultura, o reconhecimento, a valorização e a preservação da diversidade linguística visam 

garantir um espaço de interação, de troca cultural e de uma rede com mais pontos de 

contato para ligações externas. Através desses laços e desses canais entrelaçados, se 

desenrola um tráfego de diferenças culturais que contribui para a aproximação entre as 

pessoas. No entanto, medidas que incluem o ensino de línguas autóctones ou minoritárias 

em currículos escolares nacionais, como ocorre no Paraguai e na Bolívia, são iniciativas 

políticas que, além de raras, são com frequência consideradas populistas e desnecessárias 

por falantes das línguas dominantes e defensores de um pretenso ‘purismo’ e 

‘universalidade’ da língua hegemônica no seio de cada sociedade. Ao invés de combater 

usos híbridos e práticas linguageiras próprias de cada cultura, a abertura de canais para o 

tráfego de diferenças poderia ser entendida como uma tarefa valiosa para o presente e o 

futuro (Welsch 2010). 

Na posição, ao mesmo tempo, de pesquisador-autor do presente estudo e de educador 

bilíngue com experiência no contexto do ensino fundamental em instituições privadas 

binacionais, venho sido fortemente impulsionado por uma inquietude no sentido de 

possibilitar o rompimento das fronteiras e robustecer uma cultura de autonomização da 

aprendizagem. Por outro lado, me reconheço, ao mesmo tempo, forçado a desempenhar 

o papel de gatekeeper, representante e promotor da língua e da cultura de um determinado 

país, que especifica e gerencia os critérios e as competências – isto é, a aquisição do 
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capital simbólico – necessários para que jovens bilíngues sejam admitidos futuramente 

em círculos sociais privilegiados. 

Mesmo com tantas línguas indígenas e minoritárias, fomenta-se, privilegia-se e chama-se 

de bilinguismo somente o que se constitui com o inglês de um dos lados, ou com línguas 

europeias que representam poder político e econômico e que são fetichizadas como 

línguas que “abrem portas”. O propósito do bilinguismo, da noção de encontro e de troca 

foram e continuam sendo corrompidos e instrumentalizados de modo que o que se 

apresenta nas propostas das escolas bilíngues, nos acordos binacionais de política 

linguística e em decretos-lei que tratam línguas como royalties são concepções falaciosas 

de bilinguismo, embasadas sobretudo em valores e propósitos neoliberais, imperialistas e 

‘globalizantes’, em que não há espaço para o regional, para línguas de nações autóctones, 

de herança, de imigração e de sinais, que constituem a malha cultural e as identidades 

nacionais. Como efeito desse critério em relação às línguas que devem ser 

ensinadas/aprendidas, o aprendiz se percebe ausente ou em posição periférica na 

comunidade linguística da L2. A cultura-alvo ocupa o núcleo desse sistema e os falantes 

nativos – que representam um ideal de perfeição inalcançável e detêm poder sobre a forma 

da língua e os significados que ela transporta – encontram-se mais próximos desse núcleo, 

em território distante e bem demarcado. 

Tais línguas-alvo, nas universidades, são compartimentalizadas em setores de ‘línguas 

modernas’, que nem sempre estão em contraposição a ‘línguas clássicas’, mas com 

frequência também a ‘línguas orientais’. Ao se observar planejamentos de curso, 

materiais didáticos e periódicos dirigidos a professores dessas línguas, se constata uma 

preocupação pertinente em fomentar e garantir um ensino de caráter intercultural. 

Pressupõe-se, com a aprendizagem de uma segunda língua, uma abertura para novos 

estímulos, novas formas de percepção do mundo e de expressão da identidade, além da 

aquisição de novas referências para a compreensão de si mesmo e do outro. Mas até que 

ponto o ensino de uma língua adicional em uma abordagem intercultural representa de 

fato a quebra de restrições nacionais, culturais e identitárias na formação de um cidadão 

crítico e tolerante? Ou se trataria, ao contrário, da criação de ressalvas adicionais 

(binacionais, biculturais e bi-identitárias) que, ao invés de promover a tolerância, 

seguiriam privilegiando uma ou duas culturas e excluindo as demais do debate 

intercultural? Estas questões foram colocadas já na investigação que serviu como estudo 

preliminar (cf. Carapeto-Conceição 2011 e seção 3.1.2. desta tese) e, apesar de não se 
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tratarem de nossas perguntas de pesquisa, são questionamentos que permeiam desde a 

seleção do instrumental metodológico até a interpretação dos dados. 

A comunicação transcultural emerge nesse estudo como proposta concreta de educação 

plurilíngue, sendo, portanto, seu objetivo principal examinar o processo de formação de 

identidades no âmbito de um projeto pedagógico que se depara com o dilema de conciliar 

a tarefa de promover uma cultura estrangeira no diálogo com a cultura de seu entorno e, 

ao mesmo tempo, atender à demanda de um mundo em que pluralidade, hibridismo e 

inclusão não cabe mais no espaço à margem. 

 

1.3. Estrutura da tese 

Este trabalho está organizado na sequência que começa no capítulo 2 com os principais 

aspectos e conceitos da nossa base teórica: plurilinguismo, conceitos e práticas 

educacionais em ensino de línguas, interculturalidade e transculturalidade, hibridismo e 

identidade linguístico-cultural). No capítulo 3, discorremos a apresentação no enquadre 

metodológico desta investigação, com a discussão dos métodos e a descrição das 

instituições que forneceram os dados para a pesquisa. Em seguida, no capítulo 4, são 

apresentados os dados de análise e desenvolvida a sua interpretação à luz da metodologia 

selecionada, ao fim do qual são confirmados ou redefinidos alguns conceitos teóricos a 

partir dos resultados da análise (capítulo 5). Nas considerações finais, são retomadas as 

questões e os objetivos da pesquisa para avaliar a sua contribuição para uma reelaboração 

contínua de abordagens didático-metodológicas na forma de novos estudos e propostas 

pedagógico-curriculares.



 

 

2 

Língua, poder e identidade (Quadro teórico) 

 

De acordo com Moita Lopes (2013: 23-27), as ideologias linguísticas refletem os 

interesses de um grupo social e cultural específico. É o caso, por exemplo da ideologia 

linguística da norma, que desampara sociolinguisticamente quem não domina ou não 

pratica uma variedade linguística considerada legítima. Uma visão que contemple e 

favoreça esse grupo de práticas marginais em relação à norma não é menos ideológica, 

sobretudo se compreendemos que tanto a “descrição” quanto a “prescrição” são aspectos 

de uma única atividade normativa, que visa controlar a língua ao definir sua natureza 

(Cameron 1995). Para Moita Lopes, são ideológicas as visões teóricas de grupos de 

linguistas que abraçam um paradigma específico – como indicado nos exemplos de uma 

linguística colonizadora – e é variável a consciência que os participantes de um grupo 

específico têm das suas ideologias linguísticas. Esse é o aspecto a que mais nos 

reportaremos no cerne dessa investigação, principalmente no papel da educação formal e 

da escola na formação dessa consciência, uma vez que as ideologias linguísticas atuam 

na mediação entre as estruturas sociais e a linguagem em uso. Ideologias são responsáveis 

não apenas por representações em torno da língua, mas mais do que isso, 

muito do significado e, portanto do valor significativo que as formas linguísticas têm para 

seus falantes está nas conexões ‘indexicais’ entre os signos linguísticos e os fatores 

contextuais de seus usos – suas conexões com os falantes, ambientes, tópicos, instituições, 

e outros aspectos de seus mundos socioculturais2 (Kroskrity 2000: 7). 

Finalmente, revela-se urgente que a educação linguística se ocupe de conscientizar e 

autonomizar, sobretudo crianças e jovens em fase escolar, em relação à própria identidade 

cultural e linguística, de modo a torná-los capazes de se posicionar diante de ideologias 

linguísticas usadas na construção de identidades culturais e nacionais, tais como 

nacionalidade e etnia. Essa visão coincide com a proposta das Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (Brasil 2006), que coloca em confronto os conceitos de inclusão e 

                                                           
2 Tradução nossa. Texto original: “Much of the meaning and hence communicative value that linguistic 

forms have for their speakers lies in the ‘indexical’ connections between the linguistic signs and the 

contextual factors of their use – their connection to speakers, settings, topics, institutions, and of their socio-

cultural worlds”. 



28 

 

 

exclusão, global e local ao abordar o aprendizado de “Línguas Estrangeiras”. De acordo 

com esse documento, 

uma visão da inclusão é inseparável de uma consciência crítica da heterogeneidade e da 

diversidade sociocultural e lingüística. Seguindo esse raciocínio, a exclusão está implícita 

em concepções de língua e cultura como totalidades abstratas, fixas, estáveis e 

homogêneas (p. 96). 

Kramsch (2014) aponta que professores de línguas se veem atualmente desafiados a 

praticar uma abordagem voltada às necessidades do mundo globalizado, com sua 

interdependência econômica, migrações em larga escala e tecnologias globais de 

informação, ao mesmo tempo que esses fenômenos ainda coexistem com uma crescente 

desigualdade e com a valorização de ideais que encontram suas origens no século 18, 

como a supremacia das línguas nacionais sobre os dialetos regionais e a manutenção de 

uma norma codificada como padrão para o ensino e o uso formal (p. 296-297). 

Ideologias que até os dias de hoje, em todo o mundo, refletem os ideais iluministas de 

estados nacionais europeus se fundamentam nas noções de língua única e de uma nação 

linguisticamente homogênea, conforme lembra Hamel (2008: 17). Contrapondo o número 

de estados-nação (cerca de 200) com o número de grupos linguísticos (por volta de 6.500), 

etnias, minorias e maiorias que povoam a Terra, esse autor evidencia que, na realidade, 

sociedades que sejam de fato monolíngues constituem casos excepcionais e que, via de 

regra, diversos grupos linguísticos convivem e compartilham espaços em comum.  

Isso nos leva à constatação de que ideologias que fabricam e sustentam identidades 

nacionais na presunção da homogeneidade linguística, para que sejam validadas e 

legitimadas por um grupo que se reconheça nessa homogeneidade, promovem 

paralelamente o apagamento dos grupos, culturas e línguas que, apesar de vivos e 

atuantes, não correspondem a esse ideal. Como formas de organização social implicam 

na constituição de uma estrutura de poder, Hamel convida a analisar criticamente o papel 

da língua, das formas de discurso e do plurilinguismo nas relações de poder entre os 

grupos humanos, “entre a identidade e a alteridade definida antropologicamente” (p. 18). 

Moita Lopes (2013: 26) fala de apagamento quando traz à tona a artificialidade de visões 

essencialistas no uso de uma língua ou na construção de um grupo social e alerta para o 

fato de que ideologias linguísticas dessa natureza podem estar atreladas não somente a 

uma ideologia nacionalista, mas também a ideologias racistas, sexistas e colonialistas, 
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que tratam de estigmatizar, diminuir e marginalizar tudo o que contradiz a visão 

dominante. Em outras palavras, o apagamento “é o processo pelo qual a ideologia, ao 

simplificar o campo sociolinguístico, torna invisíveis algumas pessoas ou atividades (ou 

fenômenos sociolinguísticos)”3 (Irvine/Gal 2000: 38; ênfases nossas). No entanto, não é 

apenas na crença dos privilegiados e dos desfavorecidos por essa ideologia que reside o 

poder da língua hegemônica. Esse poder está na opressão exercida sobre as línguas e 

formas de expressão cultural não contempladas pelo modelo designado como “nacional”, 

“culto”, “normal” ou “global”. A coerção ao uso de estruturas discursivas e à adoção de 

modelos culturais que são alheios à identidade e a todo um sistema de signos que constitui 

cada cultura desafia membros de grupos desfavorecidos a superar o desconforto causado 

por essa opressão, sua crise de autoestima e o estigma de sua identidade. A ideologia 

dominante exige deles que dominem as formas de expressão hegemônicas, de modo a 

corresponder exemplarmente ao modelo de prestígio e para que se tornem, eles próprios, 

sujeitos “nacionais”, “cultos”, “normais” ou “globais”, tenham sua existência reconhecida 

e acesso às benesses asseguradas pelo poder central.  

Quando políticas educacionais e sistemas de ensino encaram como uma das metas 

principais de aprendizagem a aquisição da norma ou variedade de prestígio da língua 

“nacional”, deixando de promover nos educandos a consciência da sua própria cultura, 

língua e identidade, temos que a maior parte da população não a alcança plenamente 

dentro das condições oferecidas por esse sistema (Hamel 2008: 23). 

Embora todo mundo tenha direito à alfabetização e à escolarização em sua L1, são raros 

os sistemas de ensino que contemplam a diversidade linguística das comunidades 

escolares. Currículos bilíngues são, em muitas regiões, completamente inexistentes ou 

um privilégio da parcela da população que já se reconhece nos ideais linguísticos 

normativos, como famílias de classe média e alta dos centros urbanos do sul e sudeste do 

Brasil (cf. Liberali/Megale 2016: 101 sobre a distribuição de escolas bilíngues de língua 

inglesa). Conforme mostra esse estudo, elas buscam, através da educação bilíngue, 

reconhecimento e legitimação em um círculo ainda mais privilegiado no seio da sociedade 

em que vive e ao mesmo tempo para além das fronteiras nacionais, através da aquisição 

de línguas europeias de status global (cf. seção 4.1.). 

                                                           
3 Tradução nossa. No original: “Erasure is the process in which ideology, in simplifying the sociolinguistic 

field, renders some persons or activities (or sociolinguistic phenomena) invisible”. 
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Destas, no contexto dessa pesquisa, destacamos a língua alemã, que além de ser língua de 

herança e L1 em diversas comunidades, é também ensinada como L2 ao redor do globo 

quase sempre a um público-alvo economicamente privilegiado, em institutos, 

universidades e escolas bilíngues que são diretamente assistidos academicamente pelo 

governo da Alemanha através de programas de formação pedagógica, envio de docentes 

e leitores, gestão das provas de certificação de proficiência, apoio financeiro e 

manutenção de núcleos regionais de assistência, entre outros. Entretanto, Hamel (2008: 

41) chama a atenção para uma progressiva perda da força do alemão, ao trabalhar com o 

modelo gravitacional de Calvet (2004). De acordo com esse modelo, as línguas do mundo 

são organizadas em uma estrutura hierárquica na qual as línguas de um nível mais baixo 

são atraídas por uma língua de nível mais alto e orbitam em seu espaço de influência. Por 

“força gravitacional” deve ser entendido o conjunto de expectativas positivas em relação 

a cada língua. Fazendo uso da metáfora dos corpos celestes, Hamel destaca o caráter 

dinâmico desse sistema de constelações em permanente mudança e chama a atenção para 

o encolhimento do raio de alcance da força gravitacional da língua alemã, ao passo que a 

área de influência do inglês cresce continuamente. 

A competitividade da língua alemã varia conforme a concorrência, de região para região, 

com outras línguas, tendo boas chances, conforme avalia Hamel (op. cit.), como segunda 

língua adicional na Europa e em outros continentes ou no contexto de escolas bilíngues, 

onde os currículos, no entanto, asseguram o alcance de um alto grau de proficiência 

também na língua inglesa, que começa a ser adquirida também nos primeiros anos de 

escolarização. Para Hamel, o sucesso dessa abordagem decorre de uma política 

educacional e linguística direcionada para além do plurilinguismo reducionista 

fundamentado no pretenso universalismo da língua inglesa.  

No entanto, de acordo com Flores (2013), essa alternativa se torna proeminente à medida 

que o contexto político e econômico do período sócio-histórico em que nos encontramos 

expressa a demanda pela formação de sujeitos neoliberais compatíveis com o ideal de 

trabalhadores flexíveis dispostos a aprender e se aperfeiçoar incessantemente e de forma 

automonitorada ao longo da vida, e selecionando de forma autônoma as habilidades que 

necessita adquirir para realizar os trabalhos que requer uma economia política pós-

fordista. Desse modo, é importante ter em vista que “o plurilinguismo pode, 

inadvertidamente, ser usado como uma ferramenta de governança neoliberal que reforça 
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em vez de desafiar as atuais relações de poder”4 (p. 509). Citando outros estudiosos, o 

autor lembra que a Europa contemporânea não deve ser vista como pioneira no fomento 

de práticas plurilíngues e fluidas, já que tais práticas têm existido em diversas sociedades 

de variadas formas e que a colonização europeia é historicamente responsável pela 

marginalização dessas práticas. Ao subestimar a importância desses fatos, “arrisca-se 

posicionar o plurilinguismo como uma ferramenta para a justificação de uma nova forma 

de imperialismo linguístico - uma que procura impor uma conceptualização europeia da 

fluidez linguística ao resto do mundo” (p. 513). 

Conforme observações no âmbito desse estudo, a verticalidade entre o inglês e o alemão 

nesse contexto se evidencia ao longo da vida escolar, sobretudo a partir do momento em 

que o inglês ganha espaço no currículo do ensino fundamental e é foco de crescente 

interesse e atenção de pais e alunos. Estes fazem uso da língua em viagens de férias e 

ocasionalmente frequentam cursos extracurriculares buscando uma proficiência que lhes 

possibilitem ser reconhecidos, fora de seu país, como indivíduos que atendem aos pré-

requisitos de um modelo cultural globalizado.  

Para assegurar o desenvolvimento sustentável do plurilinguismo, Hamel (2008: 34) 

considera indispensável que sejam adotadas medidas direcionadas à atenuação da 

verticalidade entre as línguas, tendo em vista que quanto mais discrepantes as forças 

gravitacionais concorrentes, mais certo é que uma das duas línguas venha a prevalecer 

como dominante (Calvet 2002). Nesse sentido, medidas executadas tanto no plano 

institucional quanto pedagógico-metodológico podem consistir em ações de promoção da 

identidade plurilíngue, ampliando as funções das línguas para além do espaço dedicado a 

cada disciplina, para além dos limites da sala de aula e da supervisão dos professores de 

línguas. Na visão de Flores (2013: 516), entretanto, somente uma concepção de 

plurilinguismo que desafie explicitamente as desigualdades globais produzidas pelo 

neoliberalismo pode escapar de reforçar e exacerbar essas desigualdades. A presença de 

línguas indígenas ou de imigração no cotidiano escolar podem ser formas de despolarizar 

o cenário plurilíngue, levando o educando a se aproximar de perspectivas culturalmente 

marginalizadas e evitando que a diversidade seja suplantada por uma tendência 

generalizante e uniformizante. Como objetivo último, esse esforço resultaria no 

                                                           
4 Tradução nossa. No original: “plurilingualism may unwittingly be used as a tool of neoliberal governance 

that reinforces rather than challenges current relations of power”. 
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empoderamento dos indivíduos no sentido de “resistir à corporativização de suas práticas 

linguísticas” (p. 517). 

O grupo de pesquisa “Linguagem em Atividades no Contexto Escolar” (LACE/PUC-SP) 

trabalha em torno de demandas e objetivos comuns a um projeto de gestão da educação 

plurilíngue como descrito acima. Entre aqueles trazidos por Liberali e Megale (2016: 103-

104) que são ações que podem ser impulsionadas pelo trabalho de investigação 

acadêmica, destaco a necessidade de estudos sobre diversidade linguística e cultural em 

escolas brasileiras, estudos que questionem o ensino da L1 baseado na ideia de um falante 

perfeito e uma comunidade linguisticamente homogênea (Cavalcanti 1999), estudos 

acerca de um currículo que abordem as línguas em relação ao meio sociocultural 

essencialmente plurilíngue e o desenvolvimento de pedagogias plurilíngues compatíveis 

à realidade de contextos e identidades híbridos e complexos do século 21 (cf. 

García/Flores 2012). 

Desde que os métodos de gramática e tradução deixaram de ser praticados abertamente 

em salas de aula, os livros didáticos utilizados para o ensino de alemão como L2 parecem 

dialogar muito menos com a identidade linguística do aprendiz. A valorização de 

materiais e aulas que utilizam exclusivamente a língua-alvo como meio de instrução, 

acarreta que esse diálogo se reduza a situações pontuais, em geral no início da 

aprendizagem, como em atividades de familiarização através da apresentação de 

internacionalismos em alemão. Se por um lado, esses métodos propõem o diálogo 

intercultural a partir do ensino e da aprendizagem de alemão, por outro, o aprendiz tende 

a ser tratado como se não falasse língua nenhuma e o potencial intersubjetivo e 

transcultural da língua se detém em tópicos das culturas alemã, austríaca e suíço-alemã 

(D-A-CH), muitas vezes totemizadas. À despeito de não termos tido oportunidade de 

examinar estudos empíricos a respeito do plurilinguismo na concepção de livros didáticos 

de língua alemã, a experiência do pesquisador enquanto professor da disciplina sugere 

que os mesmos contemplam a título de curiosidade algumas variedades do alemão faladas 

na Alemanha, mas nunca integradas a situações do cotidiano e ao exercício da 

competência comunicativa. Isso ocorre, ainda menos, lado a lado com  francês, o italiano 

e o romanche, as outras três línguas oficiais da Suíça; ou com o esloveno na Áustria; com 

o romani, o sorábio e o dinamarquês, reconhecidas como línguas minoritárias na 

Alemanha; com o espanhol e o guarani, no Paraguai; com o português e outras línguas 

minoritárias no Brasil; com o romeno e o húngaro na Romênia etc. Cabe ressaltar que a 
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concepção e publicação dos livros didáticos de alemão utilizados em cursos, escolas e 

universidades ao redor do mundo são, na maioria dos casos, concentrados em editoras 

alemãs e seguem diretrizes da União Europeia, sendo pontuais os materiais desenvolvidos 

localmente, orientados a necessidades e a um sistema e cultura de aprendizagem 

específicos de um determinado perfil sociolinguístico. 

Woolard (2012: 51) resgata oportunamente o debate levantado por Greenblatt (1990) 

sobre a forma como os primeiros relatos europeus sobre as populações nativas da América 

lhes apresentavam, simultaneamente, como se, por um lado, não possuíssem língua 

nenhuma e, por outro lado, fossem capazes de se comunicar livremente com os 

conquistadores. Como “os dois lados de uma mesma moeda ideológica” (Woolard, ibid.), 

é possível reconhecê-los refletidos tanto nos métodos de ensino de línguas e quanto nas 

práticas de sala de aula, onde o aprendente é tratado como “tabula rasa” (Freire 2016), ao 

mesmo tempo que sua identidade cultural e linguística é pressuposta e se espera dele que 

corresponda a expectativas concebidas em circunstâncias alheias à sua existência. Assim 

como os desbravadores europeus se mostraram incapazes de dotar as línguas indígenas 

de realidade e de apreciar a riqueza da diversidade cultural humana, retomando o 

raciocínio de Woolard, também a escola tende a negligenciar, ainda hoje, a diversidade 

que congrega dentro de seus muros, fazendo desabar sobre ela máscaras e conteúdos 

preconcebidos, signos fechados e prontos para serem tão somente apropriados e 

reproduzidos. 

Em vista disso, afinal de contas, não vão ser a competência linguística nas quatro 

habilidades, um alto nível de proficiência ou o conhecimento de gramática e de 

vocabulário a assegurar que o aprendiz de alemão como L2 se estabeleça como membro 

legítimo da comunidade de falantes da língua. Segundo Hamel (2008: 40), esse 

reconhecimento dependerá muito mais do indivíduo ser capaz de romper a estrutura de 

hierarquias linguísticas vigente – encabeçada pelo “falante nativo” –, se infiltrar nos 

círculos de prestígio da educação, ciência, instituições públicas, mídias e política e 

finalmente conseguir fazer sua própria voz e o que tem a dizer se tornar mais audível que 

a forma como ele articula palavras e frases na “língua estrangeira”. 

Tomando como definição de autonomia 

[...] competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente 

responsável e criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por 
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referência a uma visão da educação como espaço de emancipação (inter-)pessoal e 

transformação social (Jiménez Raya/Lamb/Vieira 2007: 2); 

temos que consiste no desenvolvimento da autonomia político-crítica, de acordo com a 

nomenclatura de Oxford (2003), reconhecer-se no lugar de estrangeiro e desenvolver uma 

consciência das relações imbricadas no processo de aprendizagem da L2 e no contato 

intercultural. Como meta estabelecida por uma abordagem de práticas cooperativas, por 

exemplo, na aprendizagem de L2, cada grupo de aprendizes compartilha e administra 

ativamente os objetivos em comum e se reúne a fim de se desenvolver coletivamente por 

meio da linguagem e da interação. Essa comunidade de prática 

(Wenger/McDermott/Snyder 2002) pode extrapolar os limites da sala de aula e integrar 

outras turmas, outros membros da comunidade escolar, as famílias dos alunos ou grupos 

parceiros de uma iniciativa de contato intercultural intermediada pelas professoras em 

países diferentes. Tais práticas e o conjunto das competências adquiridas constituem o 

exercício e o desenvolvimento da chamada autonomia sociocultural II (Oxford 2003)5. 

Como resultado dessa cultura de diálogo e aprendizagem cooperativa, passam a ser 

valorizadas e fortalecidas não apenas competências de cunho linguístico-comunicativo 

individual, mas o processo pedagógico e o desempenho individual. O incentivo a esse 

tipo de autonomia beneficia a percepção do grupo como comunidade de prática, a partir 

da consciência da condição compartilhada de todos os seus membros em relação ao objeto 

de estudo e de sua posição dentro da constelação mais ampla de que tratamos 

anteriormente.  

Uma vez que, segundo Moita Lopes (2013: 29), construtos essencialistas pautados em 

ideais de homogeneidade têm sido finalmente criticados, abre-se a oportunidade de 

implementar e fomentar “uma linguística das práticas e dos contatos em oposição a uma 

linguística das comunidades e da estrutura interior das línguas”. Noções tratadas até o 

momento como axiomáticas, como língua, norma e falante nativo e a relação biunívoca 

entre língua e estado-nação, que foi imposta por uma ideologia colonial, têm sido 

transdisciplinarmente criticadas e questionadas.  

                                                           
5 Ao lado da autonomia técnica, psicológica e político-crítica, Oxford (2003) estipula duas formas de 

autonomia sociocultural, uma que corresponde à autorregularão através da interação social com outra 

pessoa mais capaz ou com livros e tecnologia (autonomia sociocultural I) e outra exercida através da 

participação na comunidade de prática, ou seja, o aprendizado por meio de relações de aprendizagem 

cognitivas. 



35 

 

 

No escopo desse estudo, agregamos ao rol de termos a serem reavaliados e desconstruídos 

os conceitos de [Deutsch als] Fremdsprache e [alemão como] língua estrangeira, pois 

essas etiquetas são amplamente utilizadas desde os cursos de formação de professores até 

para denominar equipes pedagógicas em colégios em que a língua é ensinada em ramos 

curriculares diferenciados. Em escolas participantes desse estudo, a disciplina de língua 

alemã consta dessa forma (ou pela sigla “DaF”) na grade horária dos alunos e em todo o 

material de apoio produzido pela equipe de professores e utilizados em aula. De acordo 

com Irvine (1989: 255), a ideologia da língua se trata de “um sistema cultural de ideias 

sobre as relações sociais e linguísticas e suas consequentes cargas de interesses políticos 

e morais”. Tomemos à luz dessa definição o adjetivo alemão “fremd”, aplicado na 

formação do substantivo composto “Fremdsprache”. Para além de “estranho” ou 

“estrangeiro”, esse radical é empregado também com o sentido de “alheio”, designando 

algo que pertence a outra pessoa ou a outra realidade. No entanto, se o objetivo da 

metodologia de ensino é que a língua seja o quanto antes apropriada pelo aprendiz a favor 

do desenvolvimento de competências linguísticas e interculturais nesse idioma, torna-se 

rapidamente anacrônico designar o método utilizado, a língua e a cultura com que o 

aprendiz trava contato como “estrangeiros”. Depreende-se dessa visão que tanto o 

professor não-monolíngue e falante de uma L1 diferente da língua-alvo de suas aulas, 

tendo sido formado igualmente dentro dessa concepção, quanto o aluno diante da 

condição imutável da língua como “estrangeira”, passam logo a enxergar a si mesmos 

como “fremd” ou “estrangeiros” em relação à língua. Dessa forma, esse atributo faz 

sentido por mais tempo (ou permanentemente), até que cada sujeito se dê conta desse 

paradoxo e reflita criticamente sobre os elementos e processos que atuam na formação de 

sua identidade linguística. Em outras palavras, para corrigir a incoerência que significa 

chamar de “estranha” uma língua com a qual o aprendiz e o professor travam contato, se 

envolvem subjetivamente e utilizam para a expressão de seus pensamentos, essa língua 

deixa de ser o objeto de aprendizagem para se tornar, portanto, o parâmetro de referência 

que distribui os demais papeis nesse sistema. 

 

2.1. O sujeito bilíngue/plurilíngue 

Neste estudo, partimos do pressuposto que nossos alunos, apesar de “utilizadores 

elementares” (cf. Trim/North/Coste 2001), são, desde já, bilíngues – ou, de acordo com a 
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denominação cunhada por García e Kleifgen (2010), “bilíngues emergentes”. Porém, a 

academia não é unânime ao definir quais atributos seriam relevantes para a qualificação 

dos falantes em monolíngues ou bi/plurilíngues. Que critérios devem ser levados em 

conta para se delimitar diferentes tipos de bilinguismo tampouco é uma questão para a 

qual haja uma única ou prevalecente resposta. Por outro lado, no senso comum, parece 

ainda encontrar ressonância uma representação que vê o bilíngue como um falante que 

possui controle das duas línguas de maneira semelhante ao falante nativo dessas línguas 

(Bloomfield 1933). 

A concepção idealizada do falante nativo, presente na definição de Bloomfield, tem sido 

tratada com cautela nos estudos mais recentes acerca do bi/plurilinguismo e confrontada 

com outras propostas fundamentadas na observação de um mundo mais globalizado, em 

que o trânsito de pessoas e a comunicação que superam os limites das fronteiras 

linguísticas e nacionais se tornaram mais corriqueiros. Além disso, devem ser observadas 

também “as variações que os falantes nativos imprimem à sua língua” e que são “próprias 

da região, da profissão, da idade, do grau de instrução aos quais pertencem, no momento 

da enunciação” (Coelho 2009: 32). A despeito, ainda, de suas competências linguísticas 

nos diferentes gêneros discursivos, modalidades e registros de sua língua materna, esses 

estudos têm olhado para um falante nativo mais factível e menos idealizado, inserido num 

contexto cultural e geográfico bem mais complexo e heterogêneo do que sugerem as 

fronteiras nacionais e as cores nos mapas linguísticos: 

Em vez de áreas delimitadas por cores definidas e fronteiras precisas, a representação 

geográfica das regiões dialetais deveria ser de cunho muito mais impressionista, com 

cores se desmanchando umas nas outras. Ao se deslocar de uma região a outra, o viajante 

devia perceber variações ínfimas nos diversos falares, modificações progressivas tanto 

nos seus aspectos fonéticos-prosódicos, morfossintáticos e lexicais (Guisan 2009: 24). 

Diversos estudiosos do bilinguismo (Megale 2005; Coelho 2009; Marcelino 2009) têm 

apresentado, ao lado da visão inicial de Bloomfield, a posição de Macnamara (1967), que 

enxerga o bilíngue também em um continuum. Porém, nessa visão a competência 

linguística do sujeito é tratada de forma independente à competência do falante nativo. 

Para Macnamara, mesmo a competência mínima de apenas uma das quatro habilidades 

linguísticas (fala, compreensão auditiva, leitura e escrita) já confere ao indíviduo um 

determinado grau de fluência (continuum) na língua adicional.  

Essa visão provoca a valorização de ideais de abordagens que apreciem aprendizes como 

indivíduos portadores de motivações e identidades moldados pelos contextos culturais e 
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históricos em que estão inseridos, conforme propõe, por exemplo, Ushioda (2009) em sua 

visão relacional do indivíduo em contexto: 

um foco em pessoas reais, em vez de nos alunos como abstrações teóricas; um foco na 

agência do indivíduo como um ser humano pensante e sensível, com uma identidade, uma 

personalidade, com história e experiências únicas, uma pessoa com objetivos, motivações 

e intenções; um foco na interação entre esse agente autorreflexivo, e o fluido e complexo 

sistema de relações sociais, atividades, experiências e múltiplos micro e macrocontextos 

nos quais a pessoa está inserida, se movimenta e é inerentemente parte dele. Meu 

argumento é que precisamos ter uma visão relacional (e não linear) desses múltiplos 

elementos contextuais, e ver a motivação como um processo orgânico que emerge através 

do complexo sistema de inter-relações6 (p. 220). 

Dessa forma, apesar de Macnamara esboçar sua concepção de bilinguismo em torno de 

aspectos do desempenho e critérios de proficiência, podemos aprofundar seu olhar técnico 

sobre o aprendiz, como entidade separada da aprendizagem, passando a vislumbrar ambos 

como unidade indissociável implicada em um sistema complexo de inter-relações, do qual 

emana a motivação para a aprendizagem. Essa noção permite constatar que a língua, para 

além de um instrumento de comunicação, participa da constituição da identidade do 

indivíduo, como destaca Dörnyei (2009). A língua adicional vem, portanto, incrementar 

o arcabouço de habilidades de que dispõe o indivíduo para a expansão e a expressão de 

sua identidade. 

É de Larsen-Freeman e Cameron (2008: 6-7) que vem a crítica à segmentação 

epistemológica que provoca a impressão de estabilidade e autossuficiência dos conceitos 

de aprendiz e aprendizagem, como se o contexto de uso da língua, ainda mais do que os 

próprios recursos linguísticos, preexistisse e fosse externo ao sujeito usuário. Pela sua 

Teoria dos Sistemas Complexos e contrariando tanto o raciocínio darwinista clássico 

quanto o behaviorista, indivíduo e contexto são vistos como acoplados, de modo que o 

contexto, nesse processo de coadaptação mútua, naturalmente também se reconfigura. 

Para além disso, o sujeito é capaz de moldar seu próprio contexto. Modelos baseados em 

dinâmicas de causa e efeito, assim como constatações generalizantes, não se mostram, 

portanto, apropriados para explicar a aprendizagem e como ela afeta a construção da 

                                                           
6 Tradução nossa. No original: “a focus on real persons, rather than on learners as theoretical abstractions; 

a focus on the agency of the individual person as a thinking, feeling human being, with an identity, a 

personality, a unique history and background, a person with goals, motives and intentions; a focus on the 

interaction between this self-reflective agent, and the fluid and complex system of social relations, 

activities, experiences and multiple micro- and macro-contexts in which the person is embedded, moves, 

and is inherently part of. My argument is that we need to take a relational (rather than linear) view of these 

multiple contextual elements, and see motivation as an organic process that emerges through the complex 

system of interrelations”. 



38 

 

 

identidade. Kramsch (2006: 98) alega que os estudos sobre a aprendizagem de línguas 

adicionais, mesmo com todos os avanços alcançados, ainda prestam mais atenção nos 

processos de aquisição do que nos indivíduos aprendentes, analisando mentes, corpos e 

comportamentos sociais em eixos de trabalho apartados as interseções entre cada um 

deles e a linguagem.  

Consequentemente, a noção de continuum e de desenvolvimento linguístico linear 

acarretou na aplicação de testes que identificassem bilíngues “equilibrados” (que 

apresenta igual fluência em ambas as línguas) e “não equilibrados”, conforme acusa 

Grosjean (1982). O mesmo autor, além de outros como Romaine (1995), Mello (1999) e 

Maher (2007), chamam a atenção para o equívoco no estabelecimento dessa 

categorização, uma vez que se fundamenta em uma nova perfeição idealizada, desta vez 

a de uma simetria absoluta em todos os domínios de uso em ambas as línguas. Maher 

discorda dessa visão ao afirmar que o bilinguismo consiste na abertura de novas 

possibilidades de expressão e de interação, e na consequente redistribuição da “carga 

funcional” em duas línguas. Uma vez que um indivíduo ao executar atividades não possui 

um nível de organização fixo e as complexidades encontradas em habilidades dinâmicas 

se alteram ininterruptamente (Fischer/Bidell 2006: 483)7, as funções que cada língua 

assume variam para cada indivíduo e não são de nenhuma forma estáveis, pois rearranjos 

ocorrem conforme o meio linguístico em que o sujeito se insere e ao passo que surgem 

novas demandas de comunicação.  

Preocupada em adotar uma definição ampla o bastante para abarcar os diferentes tipos de 

bilíngues existentes no mundo, Maher (2007: 79) propõe: “o bilinguismo, uma condição 

humana muito comum, refere-se à capacidade de fazer uso de mais de uma língua”. Uma 

análise ou avaliação da competência comunicativa bi/plurilíngue de um indivíduo só terá 

sentido se deixar de lado toda idealização e entender o indivíduo falante de mais de uma 

língua 

como alguém que opera em um universo discursivo próprio, que não é nem o universo 

discursivo do falante monolíngue em L1, nem o do falante monolíngue em L2. [...] ele 

funciona em um terceiro lugar, lugar esse que, sendo permeável à permeabilidade das 

línguas que o constituem, está permanentemente em construção (Maher 2007: 77-78). 

                                                           
7 As razões pelas quais essas alterações ocorrem, de acordo com Fischer e Bidell (2006: 483), são (a) as 

mudanças feitas pelas próprias pessoas em suas atividades para ajustá-las a condições e coparticipantes 

também variáveis, e (b) o processo comum de reorganização de suas habilidades para lidar com novas 

situações, pessoas e problemas. 
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Esse olhar é análogo ao de Berruto (2004) sobre a variação linguística propriamente dita, 

que a considera efeito de uma necessidade inata da espécie humana de diferenciação e 

identificação e uma resposta flexível e funcional às demandas sempre diversas e cada vez 

mais complexas da vida, da estrutura e das relações sociais (p. 89-90). Sendo assim, faz 

pouca ou nenhuma diferença se a análise é feita dentro dos limites convencionados de 

uma única língua ou em um escopo amplificado, que abarque línguas próximas, de uma 

mesma família ou línguas em situação de contato, admitindo variações interlinguais. 

O bilinguismo propriamente dito, portanto, é caracterizado por essa permeabilidade e se 

remodela continuamente no plano individual, uma vez que o falante conta com recursos 

diversificados que combinam e intercalam conforme o tópico, o interlocutor, a situação e 

os objetivos da enunciação e do falante (Mello 1999). O emprego de determinados itens 

lexicais, de marcas fonéticas, prosódia, flexões e ordem de palavras na oração também 

pode querer identificar o falante como portador de determinadas marcas identitárias. 

Monteagudo (2011) vê no sotaque “um dos marcadores mais importantes do sociodialeto 

básico”, constituído por traços de natureza linguisticamente heterogênea e que “costuma 

ter especial relevância na percepção dos falantes [ouvintes], que retiram dele uma 

‘informação’ muito significativa sobre a identidade social do locutor” (p. 34). Aqui 

também partiremos da consideração do autor sobre o fenômeno do ponto de vista da 

variação linguística e o traremos para o debate da variação num sentido estendido. Nesse 

âmbito mais amplo, em que o contato entre falantes de L1 diferentes ganha maior 

protagonismo, o sotaque que qualquer um deles apresenta quando se comunica na L1 do 

outro não apenas o identifica como “forasteiro” ou “estrangeiro”, a depender de onde se 

der a interação, mas sobretudo como bilíngue. Se imaginamos hipoteticamente uma dada 

situação comunicativa entre esses mesmos interlocutores em que eles se sirvam 

exclusivamente de palavras e estruturas de uma única língua, isto é, sem que haja 

alternância de código, ainda assim teremos daquele que está se comunicando em L2 não 

só uma fala provavelmente carregada de marcas de bilinguismo como também o processo 

cognitivo responsável pela elaboração do discurso se constituiu ao longo de uma história 

individual de aquisição de mais de uma língua. Segundo Herdina e Jessner (2002), em 

falantes de mais de uma língua, os sistemas linguísticos se encontram em uma 

interdependência dinâmica, de modo que criam estruturas não poderiam ser encontradas 
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em sistemas monolíngues8. Consideramos, por conseguinte, o aprendiz de L2 como 

portador de uma competência linguística unificada e global que se encontra em constante 

processo de formação e adaptação, conforme também vão se transformando o contexto 

em que o sujeito está inserido, surgindo novas demandas sociais e novas situações de 

contato e aquisição (cf. Fischer/Bidell 2006). 

Obviamente a noção de “bilinguismo” vem de uma concepção de línguas como códigos 

discretos, contáveis e alternáveis e parece mal colocada no discurso que deveria sustentar 

a ideia de competência unificada. O possível estranhamento causado enseja 

esclarecimentos importantes que, na verdade, têm uma abrangência mais larga nesse 

trabalho. O hibridismo prevalecente nesses processos e a complexidade das interações 

entre todos os fatores envolvidos favorecem a distinção convencional e cultural entre 

elementos artificialmente recortados e referidos como “línguas”. Inclusive nesse trabalho, 

ao falar de “bi” ou “plurilinguismo”, “uso de mais de uma língua” e “língua adicional” 

temos a intenção de propor novos olhares sobre o que chamamos de competência 

linguística, mas ainda o fazemos sobre bases tradicionais e canônicas, em torno de um 

modelo representacional que desejamos superar, mas de que não logramos nos afastar. 

Entendemos que a natureza do indivíduo é plurilíngue e isso independe do aprendizado 

formal de línguas e códigos escritos ou estandardizados (cf. Busch 2012). Os termos 

“bilíngue” e “bilinguismo” são utilizados nessa discussão teórica e na interpretação dos 

dados da pesquisa como artifício conceitual e discursivo para um recorte específico da 

competência linguística do sujeito em torno de dois pontos arbitrários que não 

representam instâncias verdadeiramente apartadas e autônomas, uma vez que integram 

um sistema complexo de dimensões múltiplas. Ao tratarmos dos programas e políticas 

curriculares, igualmente nos referiremos de modo consequente ao conceito de “educação 

bilíngue” conforme a visão de cada instituição de ensino. 

Para García (2009a: 10), a escolha pela denominação “educação bilíngue”, ainda que em 

referência a contextos que não se detêm em apenas duas línguas, é oportuno (a) para se 

reportar diretamente aos estudos, políticas e práticas dos 50 anos de pesquisa precedentes; 

(b) por conta das estruturas curriculares que se baseiam linearmente em duas línguas, 

ainda que para a instrução façam uso de mais que duas, e em que os alunos são iniciados 

                                                           
8 Por mais que a ideia de um sistema linguístico monolíngue não se baseasse também em uma abstração e 

não fossem, na realidade, híbridos (cf. Busch 2012). 
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em apenas duas línguas sendo eventualmente levados mais tarde ao contato e aquisição 

de outras línguas; (c) por “plurilinguismo” e “multilinguismo” em geral se referirem à 

multiplicidade de bilinguismos; (d) por ser mais fácil entender a complexidade do tema 

se limitarmos a discussão ao cenário a apenas duas línguas. Alinhado com esse 

pensamento, farei uso, no escopo desse trabalho, dos termos “bilinguismo” e 

“plurilinguismo” como sinônimos, procurando, nos casos em que empregue o último, 

salientar o caráter plural e híbrido – a multiplicidade, embora constituída de partes 

incontáveis e inalienáveis – da competência linguística do falante. 

Savedra (2009) relaciona bilinguismo com o espaço social, caracterizando, portanto, 

como tal a situação em que duas línguas coexistem como meio de comunicação num 

espaço situacionalmente compartimentalizado de uso. Do ponto de vista do falante, o 

domínio de mais de um código não deve ser contemplado como uma condição permanente 

e estável, mas deve-se considerar que o indivíduo passa por diferentes “estágios de 

bilinguismo” ao longo de sua vida. Para a autora, ao se tratar da competência linguística 

de um sujeito em duas línguas, trata-se de uma categoria dinâmica e relativa – dada a 

relatividade das situações de bilinguismo –, por isso denominada ‘bilingualidade’. 

A coexistência de duas línguas em diferentes espaços sociais deve ser analisada segundo 

a condição particular dos indivíduos que se tornam bilíngues, caracterizada pelo contexto 

e idade de aquisição; pela variação de uso das línguas – função tópica – e, ainda, pela 

manutenção ou abandono das línguas em decorrência de fatores sociais e 

comportamentais (...) A proposta é considerar a condição particular de indivíduos 

bilíngues de forma dinâmica, uma vez que ela se modifica na trajetória da vida dos 

indivíduos e assume diferentes contornos em relação ao domínio e à variação de uso de 

ambas as línguas (p. 128). 

Tendo em vista, portanto, que o bilinguismo não se trata de uma soma de monolinguismos 

e que bilíngues não agem linguisticamente como se fossem dois monolíngues em uma só 

pessoa (Grosjean 1989; Herdina/Jessner 2002; Larsen-Freeman/Cameron 2008; 

García/Kleifgen 2010), Valdés (2005) esclarece que, apesar de usuários de mais de uma 

língua disporem de dois ou mais sistemas de que lançam mão conforme suas necessidades 

comunicativas particulares, essas necessidades são distintas das de um falante 

monolíngue – e do falante “nativo” de sua(s) L2 – que pressupostamente utilizaria uma 

só língua para todas as suas interações (p. 415). Romaine (1995) problematiza as 

discussões em torno da noção de proficiência em língua A ou B, uma vez que a 

competência linguística do indivíduo pode abranger diversos códigos que se 

desenvolveram e compõem essa competência de modo desigual. A autora considera 

possível que determinado falante bilíngue seja fluente em duas línguas juntas, embora 
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não seja capaz de agir como um monolíngue em cada uma delas isoladamente (p. 321). 

Esse posicionamento relativiza o proposto pelos outros autores citados acerca do 

problema, para os quais a segmentação da competência em domínios e práticas 

linguísticas “puras” em bilíngues não correspondem à realidade cognitiva. Romaine, 

mesmo assim, concorda que as práticas de sujeitos bilíngues e monolíngues seguem 

normas distintas de produção e percepção.  

Neste ponto, vale a pena recorrer novamente à teoria de Larsen-Freeman e Cameron 

(2008) e analisar a questão da competência bilíngue em termos de um sistema complexo. 

Em primeiro lugar, é importante não perder de vista que a Teoria dos Sistemas Complexos 

quer evidenciar não somente que tais sistemas se interconectam, mas que também são 

dinâmicos, com frequência instáveis e de maneira alguma equilibrados. Essa visão vem 

reforçar a pertinência da proposta de Savedra (2009) e ilumina as falhas de estudos sobre 

a aprendizagem de L2 que pressupõem um conjunto estático e finito de regras gramaticais 

como objetivo da aquisição (Larsen-Freeman/Cameron 2008: 135). Ora, se L1 e L2 

constituem dois sistemas conjugados, de modo que o uso de uma afeta o uso da outra (p. 

134), 

A aprendizagem não é a aceitação de formas linguísticas pelos aprendizes, mas a 

constante adaptação e execução de padrões de uso da linguagem a serviço da criação de 

significado em resposta às possibilidades que emergem na situação comunicativa. Assim, 

esta visão assume que o desenvolvimento da linguagem não se trata de aprender e 

manipular símbolos abstratos, mas ocorre em experiências da vida real, como quando dois 

ou mais interlocutores se coadaptam durante uma interação. Durante a coadaptação, os 

recursos de linguagem de ambos são transformados9 (p. 158). 

Essa transformação consiste tanto em ressignificações, na reorganização das redes de 

signos inclusive na formação de redes híbridas, quanto na reconfiguração de gêneros 

discursivos e até em aspectos mais formais do uso da língua. Todas essas coadaptações 

que têm lugar fundamentalmente no contato entre falantes e suas maneiras particulares 

de uso da língua, atualizam incessantemente sistemas que não param de se desenvolver, 

os idioletos praticados por esses falantes. 

                                                           
9 Tradução nossa. No original: “Learning is not the taking in of linguistic forms by learners, but the constant 

adaptation and enactment of language-using patterns in the service of meaning-making in response to the 

affordances that emerge in the communicative situation. Thus, this view assumes that language 

development is not about learning and manipulating abstract symbols, but is enacted in real-life 

experiences, such as when two or more interlocutors co-adapt during an interaction. During co-adaptation, 

the language resources of both are transformed”. 
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É por isso que García e Kleifgen (2010) chamam a atenção para a diferença entre o ponto 

de vista do indivíduo bilíngue e a impressão que se tem de uma perspectiva externa, 

embasada num construto social, sobre a sua prática linguageira. Do ponto de vista 

sociopolítico, segundo Otheguy (2016), são o monolinguismo e o bilinguismo – e assim 

também o monolíngue, o bilíngue e, antes de mais nada, a língua com denominações e 

contornos nacionais – invenções sociais. São conceitos válidos dentro dessa perspectiva, 

mas não descrevem uma realidade cognitiva ou psicolinguística “da mesma forma que ser 

negro ou branco não é uma categorização biológica” (p. 65). Assim, uma análise objetiva 

não é capaz de levar o linguista à constatação de que o indivíduo “bilíngue” dispõe de 

uma competência dual: “Vistos sob a ótica social, o monolíngue e o bilíngue são distintos; 

um tem um sistema linguístico e o outro dois. Mas sob a ótica individual, os dois são 

iguais, porque cada um possui simplesmente seu próprio idioleto” (p. 66). Esse raciocínio 

sintetiza uma das premissas basilares para o presente estudo, com que o mesmo autor 

encerra: “Da perspectiva individual ou idioletal, não há diferença qualitativa entre mono- 

e bi-” (ibid.)10. Ao contrário, segundo Busch (2012: 48), seria inadequado reduzir 

repertórios heteroglóssicos complexos a modelos dicotômicos, tendo em vista que 

diferentes códigos, registros e linguagens invariavelmente coexistem no âmbito 

individual e ainda que, no continuum entre o pertencimento e o não-pertencimento, em 

função de fatores biográficos, históricos e políticos, o indivíduo se considere 

“monolíngue” e independentemente de que se considere proficiente em todas as “línguas” 

que compõem esse repertório (idem, p. 41). Quando tratamos, portanto, de 

translanguaging, pretendemos fazer referência às práticas linguageiras complexas de 

indivíduos bilíngues em situações reais de comunicação e não ao uso monitorado pela 

escola, entre outros agentes efetivadores de políticas linguísticas normativas 

(García/Kleifgen 2010: 45). 

No que concerne às práticas sociais, vale a pena esclarecer que o tema é mais complexo 

do que a distinção feita acima pode fazer parecer. Enquanto as dinâmicas glotopolíticas 

produzem e agem sobre ideologias que dão sentindo à dualidade monolíngue/bilíngue e 

à existência de normas e instituições reguladoras, estudos de línguas austronésias que não 

possuem centralização e padronização apontam que, no seio das respectivas comunidades 

                                                           
10 Citação completa no original: “Vistos bajo la óptica social, el monolingüe y el bilingüe son distintos; uno 

tiene un sistema lingüístico y el otro dos. Pero bajo la óptica individual, los dos son iguales, porque cada 

uno posee simplemente su propio idiolecto. Desde la perspectiva individual o idiolectal, no hay diferencia 

cualitativa entre mono- y bi-”. 
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de falantes, não existe uma concepção de língua nem um sentimento de pertencimento a 

essas comunidades (cf. Grace 1992). A partir desse olhar, Milroy (2011: 65-66) recupera 

a discussão a respeito da forma e da substância da língua, demonstrando que possui maior 

fluidez e instabilidade do que parecem ter acreditado os linguistas e que elas nem sempre 

são reificadas por seus falantes. Tendo em vista que o formato estruturalista não se mostra 

apropriado para descrever um objeto com essas características, o autor alerta para uma 

possível tendência a forçar as línguas “a estados de coerência e definitude maiores do que 

elas realmente possuem” (ibid.) e que uma “teoria da linguagem realmente 

sociolinguística” poderia surgir a partir da premissa de que a realidade linguística 

imediata é concebida pelo indivíduo em termos do conjunto disponível de recursos 

linguísticos e não como uma “língua” na concepção positivista, ou seja, em estado finito 

e completo. 

Segundo Kramsch (2006: 99), a separação sistemática que é feita entre a língua enquanto 

estrutura de signos e regras finitas e seus aspectos sociais e cognitivos significa também 

aliená-la das suas ressonâncias afetivas e somáticas no sujeito bilíngue e no bilíngue 

emergente (aprendiz): emoções, memórias, fantasias, projeções, identificações. Enquanto 

sistema gerador de sentidos, portanto, “a língua constrói a sedimentação histórica de 

significados a que chamamos de nossos selfs” (ibid.). Da mesma forma como “raça” e 

“grupo étnico”, Le Page e Tabouret-Keller (1985) consideram que a língua 

é um conceito que formamos como indivíduos, e a extensão e a maneira como projetamos 

nossos conceitos sobre os que nos rodeiam e estabelecem redes de suposições 

compartilhadas determina a natureza dos grupos em nossa sociedade e seu modo de 

operação. [...] A linguagem, no entanto, tem a dimensão extra em que nós simbolizamos 

de forma codificada todos os outros conceitos que usamos para definir a nós mesmos e a 

nossa sociedade11 (p. 247-248). 

Para os autores, a escolha da língua – ou a forma como o idioleto é moldado e apresentado 

– constitui, então, um “ato de identidade”, isto é, expressão de pertencimento a um grupo 

e de delimitação do mesmo. Em uma linha de raciocínio parecida, Ehlich (2005: 180) 

representa a língua como um instrumento de marcação de fronteiras e as diferenças são 

utilizadas como critério de atribuição de filiações: “Onde há fronteiras, são criados 

pertencimentos – e não-pertencimentos. Para determinar o pertencimento, a linguagem se 

                                                           
11 Tradução nossa. No original: “is a concept we form as individuals, and the extent to which, and the 

manner in which, we project our concepts on those around us and establish networks of shared suppositions 

determines the nature of the groups in our society and their mode of operation. [...] Language however has 

the extra dimension in that we symbolize in a coded way all other concepts which we use to define ourselves 

and our society”. 
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presta abertamente, isto é: prestam-se os aspectos da linguagem que em parte possuem 

um caráter efetivamente sutil”12 (p. 181).  

Esses e os demais aspectos da identidade plurilíngue tratados até aqui servem, no âmbito 

dessa pesquisa, como referências para o estabelecimento de uma estrutura de categorias 

provisória que orientará o início das análises do material textual produzido pelos 

aprendizes em contato intercultural apresentadas na seção 4.2. 

 

2.2. Política educacional para o bilinguismo/plurilinguismo 

2.2.1. Aspectos de política educacional 

O exercício de buscar e definir categorias se presta muito mais como meio do que como 

um fim coerente para a análise e a compreensão do ensino de língua adicional. Isso porque 

as características marcantes de um tipo de abordagem potencialmente e com frequência 

se fazem presentes em outros. Considerando duas categorias levantadas por García 

(2009a: 6-7), é o que ocorre ao observamos a prática efetiva em cursos chamados de 

“segunda língua” ou “língua estrangeira” (ou escolas em que a língua adicional se limita 

a apenas uma disciplina dentro do currículo tradicional) e em instituições de educação 

bilíngue. Ao passo que programas que seguem o primeiro formato abordam a língua como 

disciplina, os que propõem a segunda abordagem usam a língua adicional como meio de 

instrução. Os principais aspectos que definem primordialmente esses modelos, de acordo 

com García estão elencados na tabela 1. 

No entanto, García alerta que pode ser muito difícil estabelecer uma fronteira clara entre 

esses modelos, pois  

os programas de ensino de línguas no século XXI integram cada vez mais a língua e o 

conteúdo, assemelhando-se, assim, à educação bilíngue; e programas de educação 

bilíngues estão dedicando mais atenção do que nunca ao ensino explícito de línguas, 

portanto, assemelhando-se a programas de ensino de línguas13 (ibid., p. 6). 

                                                           
12 Tradução nossa. No original: “Wo Grenzen sind, ergeben sich Mitgliedschaften – und 

Nichtmitgliedschaften. Um Mitgliedschaft zu bestimmen, eignet sich offenbar Sprache, genauer: Es eignen 

sich Merkmale von Sprache, die teilweise geradezu subtilen Charakter haben”. 
13 Tradução nossa. No original: “language-teaching programs in the twenty-first century increasingly 

integrate language and content, therefore coming to resemble bilingual education; and bilingual education 

programs are paying more attention than ever to explicit language instruction, therefore coming to resemble 

language-teaching programs”. 
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Nesse excerto, a autora considera típico de propostas de ensino de línguas o uso exclusivo 

da língua-alvo nas aulas e no processo de aprendizagem, o que faz desse modelo uma 

proposta de ensino monolíngue na língua-alvo. Essa tendência vem sido vislumbrada em 

propostas pedagógicas que até então se atribuem o epíteto de educação bilíngue e que 

nesse momento têm recorrido a formas de abordar a língua de modo mais objetivo e 

explícito. Em contrapartida, o ensino integrado de língua e conteúdo ganhou 

protagonismo nas primeiras décadas do século 21 e vem sendo largamente implementado 

também em cursos e currículos escolares tradicionais. A ideologia monolíngue da 

abordagem tradicional, ademais, encontra afinidade com as crenças e a postura 

monolíngue de professores que atuam em escolas bilíngues e que não consideram o uso 

de outras línguas em sala de aula, para além da língua de instrução. Além disso, 

complementa García, ainda que as iniciativas tradicionais prestigiem a hegemonia da 

língua-alvo no âmbito da sala de aula, são diversas as formas em que a realidade bilíngue 

se faz presente nesses programas, seja no material de apoio utilizado, na fala do próprio 

professor ou fatalmente nas interações espontâneas entre os alunos. 

Tabela 1: Diferenças entre educação bilíngue e educação linguística (adaptada de García 2009a: 7) 

 Educação bilíngue 
Educação em língua estrangeira  

ou segunda língua 

Objetivo global 
Educar de forma significativa e  

algum tipo de bilinguismo 
Competência em uma língua adicional 

Objetivo 

acadêmico 

Educar de modo bilíngue e  

ser capaz de atuar entre culturas 

Aprender uma língua adicional e 

familiarizar-se com uma cultura 

adicional 

Uso da língua 
Línguas utilizadas com meio de 

instrução 

Língua adicional ensinada como uma 

disciplina 

Uso instrucional 

da língua 

Utiliza alguma forma de duas  

ou mais línguas 
Utiliza principalmente a língua-alvo 

Ênfase pedagógica Integração de língua e conteúdo Ensino explícito da língua 

A diferença primordial entre as duas categorias acima, no entanto, tem a ver com os 

objetivos gerais a serem alcançados e persistem mesmo com o entrelaçamento das 

práticas e representações em cada abordagem. García enfatiza que a educação bilíngue 

promove uma educação equitativa, referindo-se à inclusão de alunos falantes de L1 

diferentes da língua escolar dominante, e significativa dentro do universo cultural e 

identitário do aluno, à medida que desenvolve a tolerância em relação a outros grupos 

linguísticos e culturais. A autora aborda educação bilíngue, consequentemente, em termos 
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de uma educação geral em duas ou mais línguas, que desenvolve múltiplos entendimentos 

sobre línguas e culturas e valoriza a diversidade humana (p. 8-9). 

Cabe refletir, porém, em que medida a formação dos profissionais de educação que atuam 

em cada um dos segmentos vistos acima realmente se diferem. Outras pesquisas 

evidenciam a atuação proeminente de professores sem formação profissional específica 

que são falantes da língua-alvo como L1, chamados ordinariamente de “nativos”, ou que 

adquiriram proficiência vivendo por longos períodos em países tomados como referência 

da norma prestigiada pelos currículos e cursos (Rodrigues 2016: 17-18; Gómez 2007: 

125-128). No que se refere, por outro lado, a qualificação de profissionais em cursos de 

graduação e licenciatura regulares no Brasil, para tomar o exemplo de um país, não 

abrange aspectos teóricos do bilinguismo e, com extensão de muito poucas e recentes 

ofertas de especialização e extensão, não existe formação de nível superior específica para 

educadores bilíngues ou professores que venham a atuar em instituições de educação 

básica que praticam currículos bilíngues, nas quais a língua adicional não é apenas objeto, 

mas meio de instrução (Salgado et al. 2009: 8043; Megale 2014: 15; Liberali/Megale 

2016: 100). Tradicionalmente, a formação de professores de língua adicional se concentra 

em tópicos de linguística, psicologia e educação em sentido estrito, como comenta 

Phillipson (1988: 348) e completa: “Ela dá pouca atenção às relações internacionais, 

estudos de desenvolvimento, teorias da cultura ou contato intercultural, ou à política ou 

sociologia da língua ou da educação”14 (ibid.). No contexto específico brasileiro, Salgado 

et al. (2009: 8045-8046) chama a atenção para a urgência de propostas de formação 

pedagógica que abarquem, além da formação linguística e cultural da língua-alvo, 

aspectos que instrumentalizem o professor para atender os contextos diversificados que 

favorecem o exercício da educação bilíngue no país, das comunidades de fronteira às 

comunidades indígenas, passando pelas comunidades de descendentes de imigrantes, por 

uma população migrante atual e pelos centros urbanos em que famílias de alto poder 

aquisitivo veem na educação bilíngue uma opção alternativa de escolarização. 

Se por um lado não existe uma política e uma regulamentação efetiva da educação 

bilíngue no Brasil, por outro lado, a própria sociedade, através do mercado, cria formas 

de atender as novas demandas que surgem do processo acelerado de globalização e da 

                                                           
14 Tradução nossa. No original: “It pays little attention to international relations, development studies, 

theories of culture or intercultural contact, or the politics or sociology of the language or education”. 
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ampliação do acesso a bens de consumo e serviços à classe trabalhadora a partir da 

primeira década do século 21. Nesse contexto se observa a tendência de terceirização do 

ensino de idiomas de escolas particulares e em parte também de sistemas públicos, “a fim 

de melhorar o ensino de inglês que era considerado ineficiente por várias razões, como 

falta de fluência dos professores, número de aulas insuficiente e muitos alunos em sala de 

aula” (Megale 2014: 13). A recente expansão de propostas de ensino que hoje são 

comumente chamadas de “educação bilíngue” não segue primordialmente um viés 

equitativo, inclusivo e identitário, de acordo com a definição apresentada anteriormente, 

mas busca fundamentalmente integrar a oferta de cursos de idiomas (sobretudo inglês e 

espanhol) tradicionais a currículos regulares de ensino fundamental e médio.  

Retomando a questão inicial sobre o conceito de educação bilíngue, sua definição e a 

prática, temos então que se trata de uma noção que vem se reconfigurando nas últimas 

décadas e que, na prática, não demonstra sinais de que está próxima a uma estabilização. 

As mudanças políticas, as novas direções de ondas migratórias e o rearranjo de blocos 

econômicos vão alterando as prioridades no âmbito da aprendizagem de línguas e a ideia 

que fazemos de mundo globalizado e influenciam as metas da educação e o que se entende 

por educação bilíngue. De acordo com Mello (2010: 120), esse termo é usado nos nossos 

dias de maneira abrangente caracterizando diferentes formas de ensino em que o aluno 

recebe instrução ou parte dela numa língua diferente da que é usada no âmbito familiar. 

Os modelos e propostas de educação bilíngue diferem tanto em seus objetivos quanto no 

perfil dos alunos, na abordagem, no tempo dedicado à instrução em L1 e L2 entre outros 

aspectos. 

Quanto à capacitação de educadores, Phillipson (1992: 62-63), ao tratar da formação de 

professores de inglês, denuncia a prática do que chama de imperialismo educacional. Em 

suas considerações, o autor destaca que tais políticas visam “a difusão de uma ideologia 

ocupacional” e de uma definição predefinida dos comportamentos, habilidades e 

conhecimentos legítimos que caracterizam a profissão em seus vários níveis. Phillipson 

compara essa forma de imperialismo com o imperialismo midiático que igualmente 

desenvolveu uma estrutura de valorização e dependência profissional, metodológica e 

tecnológica em relação aos centros de referência do “American English” e “British 

English”. Essa relação de subordinação alimentada pela disponibilidade e acesso a 

materiais de apoio importados facilita a reprodução de instituições e práticas desses 
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centros e retarda a busca de soluções locais mais adequadas às demandas de cada 

sociedade. 

Enquanto ministro de relações exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier justificou o 

investimento e a existência das escolas alemãs no exterior por sua posição estratégica 

enquanto instituições de referência e irradiação de cultura alemã: 

Nenhuma escola no exterior é igual à outra, o status e as condições do seu trabalho são 

frequentemente muito diferentes, mas todas as escolas no exterior são congregadas pelo 

seu valor para a política externa alemã e não apenas por isso: uma vez que a maioria dos 

estudantes das escolas alemãs vem dos países anfitriões, muitas dessas escolas 

reverberam intensivamente em cada um desses países. Em vários casos já há mais de cem 

anos, elas se tornaram um centro fulcral de cultura alemã15 (apud Winter 2009: 171). 

Em uma avaliação tendenciosamente favorável à política educacional do governo alemão 

para o exterior, mas sem repetir a ressalva feita pelo ministro Steinmeier referente ao 

perfil diferenciado de cada escola, Kiper (2015) elenca fatores e tendências que, segundo 

a autora, apontam para uma universalização dos sistemas de ensino em uma única rede 

de comunicação global. A lista é inaugurada com a seguinte afirmação: “Está se 

constituindo uma conjuntura global de comunicação sobre educação e formação. Nesse 

âmbito é utilizada em todo o mundo a mesma semântica sobre educação e processos 

educacionais”16 (p. 158). Nos itens subsequentes, Kiper assume que as instituições 

promotoras de políticas de educação linguística em plano nacional e internacional agem 

contemporaneamente seguindo regras gerais universalistas e institucionalizadas. Pontos 

de convergência entre sistemas de ensino, currículos e terminalidades são alçados a 

parâmetros para descrever políticas curriculares em diferentes países, mas sua visão está 

baseada nos modelos internacionais neoliberais adotados pelas elites reconhecidos como 

meios para modernização e competitividade das escolas privadas. No que toca mais 

diretamente a discussão do presente capítulo, a autora defende o projeto de 

estandardização das competências e qualificações praticadas nas escolas internacionais 

fomentadas pelo governo alemão, a despeito, inclusive, de todas as críticas preexistentes 

                                                           
15 Tradução nossa. No original: “Keine Auslandsschule gleich der anderen, Status und Rahmenbedingungen 

ihrer Tätigkeit sind oft ganz unterschiedlich, aber alle Auslandsschulen vereint ihr Wert für die Deutsche 

Außenpolitik und nicht nur für diese: Da die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler deutscher 

Auslandsschulen aus den Gastländern kommt, strahlen viele dieser Schulen intensiv in das jeweilige 

Sitzland hinein. Sie sind - zum Teil ja schon seit über einhundert Jahren - zu einem Dreh- und Angelpunkt  

deutscher Kultur geworden”. 
16 Tradução nossa. No original: “Es konstituiert sich ein weltgesellschaftlicher Kommunikations-

zusammenhang über Erziehung und Bildung. Dabei wird weltweit die gleiche Semantik über Bildung und 

Bildungsprozesse verwendet”. 
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sobre o pretensiosismo universal do Quadro Europeu de Referência para o Ensino de 

Línguas (cf. Trim/North/Coste 2001), doravante referido como “Quadro”. 

Como vimos, nem o discurso de Steinmeier nem muito menos as proposições de Kiper 

contemplam as diferenças e a pluralidade interna das sociedades em torno das escolas 

bilíngues fomentadas nos diferentes países do mundo como parte da política externa 

alemã. O plano-diretor para o ensino de “alemão como língua estrangeira” (DaF-

Rahmenplan) elaborado para o ZfA por uma comissão científica (Bausch et al. 2009) se 

propõe como fundamento didático-metodológico para a construção em cada escola, 

conforme as características da sociedade em que estão sediadas, de planos de trabalho em 

que as metas curriculares apresentadas sejam cumpridas. A educação bilíngue é tratada 

como um modelo internacional pronto a ser implementado de forma acrítica como vetor 

de uma ordem global: “As competências lingüísticas individuais (estrangeiras) ajudam as 

pessoas a se orientarem, a se comunicarem e a serem capazes de atuar internacionalmente 

em um mundo internacionalizado caracterizado pela mobilidade e pela competição 

globalizada”17 (p. 5). Esse projeto é guiado por um olhar externo que apenas sobrevoa as 

paisagens e não se envolve nem se mostra sensível às questões regionais e locais que 

demandam serem contempladas nos currículos e nos projetos pedagógicos de cada 

sociedade: 

Em termos culturais e econômicos, o alemão é uma das línguas mais importantes do 

mundo, de modo que o uso competente dessa língua amplia a mobilidade pessoal, 

profissional, de estudo e mídia e promove a percepção de oportunidades de ação e 

competição nos campos internacionais de interação18 (p. 6). 

Atendendo primeiramente às elites que frequentam e cofinanciam essas escolas 

binacionais e privadas, os valores propagados por essa ordem global são “irradiados” 

internamente para outros setores da sociedade sob sua influência direta e indireta. 

 

 

                                                           
17 Tradução nossa. No original: “Individuelle (fremd-)sprachliche Kompetenzen helfen dem Menschen, 

sich in einer internationalisierten und durch Mobilität und globalisierten Wettbewerb gekennzeichneten 

Welt zu orientieren, sich zu verständigen und international handlungsfähig zu sein”. 
18 Tradução nossa. No original: “Deutsch gehört in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht zu den 

wichtigsten Sprachen dieser Welt, so dass die kompetente Verwendung dieser Sprache die private, 

berufliche sowie studien- und medienweltliche Mobilität erweitert und die Wahrnehmung von Handlungs- 

und Wettbewerbschancen auf den internationalen Interaktionsfeldern fördert”. 
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2.2.2. Competências da formação docente para a educação bilíngue 

Como visto na seção anterior, o que vem sendo disseminado como “educação bilíngue”, 

no âmbito do senso comum, não está necessariamente calcada numa ideologia de inclusão 

e empoderamento identitário, mas prioriza o domínio de idiomas como meios 

fundamentais para a ascensão socioeconômica a serem oferecidos já na educação básica, 

na mesma lógica dos cursos tradicionais de idiomas. No âmbito da presente pesquisa, 

observo, de fato, que alguns professores de alemão participantes se veem como 

prestadores de serviço similar ao dos colegas que atuam naqueles cursos ou ao dos 

professores da língua inglesa, cuja língua de trabalho, no contexto das escolas alemãs, 

está curricularmente confinada ao espaço dessa disciplina. Além disso, a carência de 

profissionais formados em Pedagogia com proficiência e qualificação para atuar como 

educadores bilíngues faz com que as escolas escalem para os primeiros anos do ensino 

fundamental professoras de alemão cuja formação atende, a princípio, somente 

parcialmente os pré-requisitos de suas funções. Ocasionalmente por essa razão, algumas 

escolas oferecem cursos de curta duração para docentes e apoio na busca individual de 

oportunidades de especialização. Essas ações resultam de uma reconhecida demanda de 

conhecimento sobre o bilinguismo, a aquisição de primeira língua e de línguas adicionais 

e sobre os processos e os fatores envolvidos no biletramento. Megale (2014) começa por 

esses para elencar uma série de competências que julga imprescindíveis ao professor que 

atua na escola bilíngue, dentre as quais destaco o domínio específico de outras disciplinas 

escolares, uma vez que se supõe que a língua-alvo seja empregada na aprendizagem e no 

cotidiano escolar como um todo, e a “compreensão da organização de currículos e de 

planejamentos que envolvem o ensino por meio de duas ou mais línguas e têm a 

interculturalidade como eixo central” (p. 15). Megale cita também a “valorização da 

pluralidade cultural” como uma dessas “competências” fundamentais a serem 

desenvolvidas na formação do docente bilíngue, embora posto dessa forma possa suscitar 

interpretações tão destoantes a ponto de serem antagônicas, se o leitor não estiver ciente 

das inconsistências do conceito de interculturalidade em educação (cf. seção 2.4). 

A valorização a que Megale se refere faz sentido se a aprendizagem intercultural possui 

um sentido pragmático, o conhecimento deixa de ser trabalhado como mero conteúdo e 

se torna efetivamente competência, uma espécie de destreza que outorga ao sujeito maior 

soberania sobre quem ele é e que lugar ocupa na sociedade plural em que vive. Esse olhar 
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está relacionado reformulação do universalismo da razão iluminista, abrindo mão de uma 

pretensa objetividade de modo a favorecer a emergência de versões mais parciais e 

particulares do conhecimento, da verdade e da razão (Giroux 1991). Uma realidade 

absoluta que venha a ser objeto da aprendizagem, cuja interpretação pré-fabricada é 

trazida ao encontro do aprendente sob a titularidade de “conteúdo” é impedida de ser 

desmontada e reconstituída juntamente com a subjetividade de um aprendiz agente e 

consciente para que “o que ele aprenda se torne parte de quem ele é” (Little 2014: 106). 

Nesse aspecto, a noção de voz que enfatiza a natureza política do sujeito é crucial e, 

conforme Giroux, deve culminar na exploração crítica da sua capacidade enunciativa. 

Green (1988: 156) preconiza que “a dimensão crítica do letramento é a base para garantir 

que indivíduos (...) sejam capazes de transformar e produzir ativamente práticas de 

letramento”19. Trata-se de uma abordagem associada ao empoderamento do sujeito para 

a construção de sentidos em que práticas leitoras alternativas são encorajadas no sentido 

de exercer a crítica e contestar as funções sociais e os pressupostos culturais dos textos 

lidos (Luke/Freebody 2011: 218). Dessa forma, fazendo uso de sua competência 

linguística e comunicativa, o indivíduo se reconhece apto a provocar mudanças. Agir 

contra a desigualdade e a injustiça, questionar e desafiar os cânones e suspender a divisão 

entre teoria e prática na ação de professores que se veem como “intelectuais 

transformadores” são outros pilares levantados por Giroux (op. cit.), em referência a 

Paulo Freire, que igualmente compatibilizam com a noção de educação bilíngue aberta, 

inclusiva e emancipadora. Portanto, a língua-alvo e seus componentes culturais não 

deveriam ser tratados pelo trabalho docente como estrangeiros à identidade e à vida do 

aprendente. Ao contrário, enquanto educadores, devemos envolver a identidade e as 

afeições dos educandos no processo pedagógico e promover um senso de continuidade 

entre o que eles fazem em sala de aula e quem eles são em sua individualidade, entre o 

que aprendem e o que se sentem inspirados a fazer fora desse espaço, agora e no futuro 

(Ushioda 2011: 204). 

Tocamos, finalmente, o principal ponto de conflito entre uma proposta de letramento 

crítico e os eixos de orientação do parâmetro de aferição de proficiência em língua 

adicional mais utilizados atualmente que é o Quadro (Trim/North/Coste 2001). O Quadro 

                                                           
19 Tradução nossa. Trecho completo no original: “The critical dimension of literacy is the basis for ensuring 

that individuals are not merely able to participate in some existing literacy and make meanings with it, but 

also that, in various way, they are able to transform and actively produce it”. 
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não atende a uma visão de aprendizagem, competência e bilinguismo que não seja 

compartimentalizada, ou seja, em que o plurilinguismo não é visto como uma soma ou 

coleção de competências monolíngues, pois a escala que vai de A1 a C2 se orienta em 

uma única direção que é o domínio da língua semelhante ao que teria um modelo 

idealizado de falante “nativo” de uma certa norma forjada ou eleita como padrão de 

referência para a aprendizagem por “estrangeiros”. Uma visão consoante à 

conceitualização de educação bilíngue apresentada nesse trabalho levaria em conta um 

domínio mais abrangente e mesmo transdisciplinar, além de uma visão multidimensional 

e não linear do desenvolvimento. 

Não somente nos estudos em Educação e em Linguística Aplicada encontramos 

argumentos favoráveis a esse tipo de abordagem, mas ele é endossado também por 

especialistas em cognição e bilinguismo, tais como Romaine (1995), como vimos na 

seção anterior, que defende que os bilíngues não devem ser estudados a partir de 

perspectivas monolíngues. Como a amplitude do repertório linguístico dos falantes 

bilíngues é maior do que em monolíngues, as suas possibilidades de escolha são maiores 

do que o Quadro prevê na medição de competências linguísticas alienadas da realidade 

do século 21 em que “as possibilidades de languaging se tornam mais complexas e o 

translanguaging se torna cada vez mais um modo de escolha” (García 2009a: 48), seja 

nos processos em torno da leitura de um texto na L2, na participação em uma conversa 

com outros falantes bi/plurilíngues ou em situações de mediação. García (idem, p. 51) 

entende translanguaging como a verdadeira norma comunicativa de comunidades 

bilíngues que, portanto, não tem como ser pautada em uma prescrição de uso monolíngue 

ou para o monolinguismo. 

Uma leitura apropriada do conceito de norma quando relacionada ao bilinguismo deve 

acarretar numa reformulação coerente da noção de variação linguística, levando em conta 

a trajetória de vida, as intenções, pensamentos e sentimentos do falante de duas ou mais 

línguas ou aprendiz de língua adicional. É essencial analisar o seu comportamento 

linguístico considerando as ações que são executadas através da língua e reconhecer que 

a sua performance é apenas parcialmente estável e previsível, uma vez que são, ao mesmo 

tempo, variáveis, flexíveis e continuamente adaptadas para se ajustar a situações em 

constante mudança. A constatação decisiva que esse reconhecimento nos proporciona e a 

que devemos nos apegar para compreender e auxiliar o bilíngue emergente no processo 

de conquista da sua autonomia é que, ao agir linguisticamente, ele não se limita a adequar-
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se, mas sobretudo transforma ativamente o seu mundo linguístico (Larsen-

Freeman/Cameron 2008: 159). Ainda que tenhamos em mente a norma e a prescrição 

como elementos que constrangem a performance do falante a uma conformação, não 

menosprezemos o significado e a complexidade que estão implicadas nessa adequação de 

comportamento. Se abrimos mão, em tempo, de uma representação linear ou em degraus 

unidirecionais, como normalmente é representado o desenvolvimento da proficiência 

linguística, em favor de uma concepção do desenvolvimento e da aprendizagem como 

teia, temos que 

Ao contrário dos degraus de uma escada, os fios de uma teia não são fixos em uma ordem 

determinada, mas são o produto da atividade construtiva do construtor da teia e do 

contexto de suporte no qual ela é construída (como galhos, folhas ou cantos de uma 

parede, para o caso de uma teia de aranha)20 (Fischer/Bidell 2006: 473). 

Além de evidenciar a capilaridade e a multidirecionalidade do complexo processo de 

construção dinâmica do conhecimento, essa noção também abre espaço para uma 

abordagem amigável à variação linguística, já que ela não é um fenômeno apenas 

característico de grupos sociais e comunidades linguísticas referenciadas em mapas 

linguísticos, mas tem sua natureza na fala de cada indivíduo, nos idioletos, uma vez que 

é no indivíduo, através do bilinguismo, que se dá o contato linguístico (Mufwene 2008: 

17).  

A alegoria da teia permite especialmente relacionar a aprendizagem do bilinguismo e a 

aquisição de L2 com a variação linguística. Segundo Monteagudo (2011), “todos os 

falantes têm consciência em graus diversos do fenômeno da variação linguística e são 

capazes de identificar seu valor social” (p. 35). Mais do que isso, na visão de Beacco e 

Byram (2003), trata-se de uma habilidade trivial compartilhada por todos os falantes que 

está atrelada a uma das interpretações que oferece o próprio conceito de plurilinguismo: 

“A habilidade plurilíngue pode permanecer latente ou ser apenas desenvolvida no caso 

de algumas variedades muito próximas à primeira língua. Um dos papéis das políticas de 

educação linguística é conscientizar os falantes sobre esse potencial, valorizá-lo e 

estendê-lo a outras variedades”21 (p. 37).  

                                                           
20 Tradução nossa. No original: “Unlike the steps in a ladder, the strands in a web are not fixed in a 

determined order but are the joint product of the web builder's constructive activity and the supportive 

context in which it is built (like branches, leaves, or the corners of a wall, for a spider web)”. 
21 Tradução nossa. No original: “Plurilingual ability may remain latent or only be developed with respect 

to varieties very close to the first language. One of the roles of language education policies is to make 

speakers aware of this potential, to value it as such and to extend it to other varieties”. 
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No entanto, essa condição costuma ser explorada e desenvolvida apenas de modo 

periférico na aula de L2 e nos currículos bilíngues (Coste/Moore/Zarate 2009: 23). Nos 

casos excepcionais em que a variação linguística é tematizada, em geral na disciplina de 

língua materna, os educandos são estimulados a adotar uma perspectiva distanciada para 

analisar o fenômeno. Não costuma ser o caso no ensino de L2, principalmente quando o 

aluno não está imerso e dispõe apenas de poucas referências, recortes higienizados e 

homogêneos da língua-alvo, conforme a norma fabricada pelos editores do material 

didático e o que ditam os institutos e órgãos governamentais que elaboram os critérios e 

avaliações de proficiência. Sob essas condições estritas, o aprendiz demora para se ver 

envolvido como parte de um universo sociolinguístico e raramente se torna capaz de 

relativizar e ponderar a L2 como um conjunto de variedades tão plural e diversificado 

como a sua própria L1. Dessa forma, não lhe são disponibilizados instrumentos e 

referências para criar seu próprio sistema de comportamento linguístico e convergir ou se 

aproximar dos grupos com que, conforme a ocasião, o indivíduo deseja ser identificado 

(cf. Monteagudo 2011: 37). Se a didática não apresenta e não procura contato com a 

diversidade, o bilíngue emergente não consegue identificar tais grupos e seus sistemas de 

conduta. O seu comportamento é moldado pela norma e idealização de um falante nativo 

exemplar, de modo que não se fomenta no indivíduo a capacidade e a motivação para 

adaptar seu comportamento em cada situação no sentido desejado. Quando a diversidade 

não é tratada como realidade legítima e disponível, o aprendente não se torna ciente de 

que está autorizado a fazer escolhas e, ao invés disso, se vê coagido a se ajustar à única 

norma reconhecida no âmbito de seus meios de aprendizagem. Le Page (1997: 18) lembra 

que, enquanto “camaleões linguísticos”, nós nos expressamos conforme a identidade que 

estamos tentando projetar em cada contexto em particular. Entretanto, tendo em vista as 

descrições feitas até aqui das práticas usuais de educação bilíngue e ensino de língua 

adicional, quando o aprendiz não é conscientizado e instrumentalizado para o manuseio 

dessa destreza, dentro dos estreitos limites impostos pela norma, qualquer tentativa de 

ajuste parece decorrer em hipercorreção, (auto-) apagamento, rejeição da própria 

identidade linguística, entre outros efeitos negativos. 

De fato, seria imprudente ignorar os valores socioculturais articulados com as variantes 

linguísticas arbitrariamente eleitas que compõem a norma. Tendo sido exaustivamente 

abordada dessa forma no debate sobre o letramento e o ensino de L1 (cf. Kleiman 1995), 

queremos salientar, nesse trabalho, que também no contexto da aprendizagem de (alemão 
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como) L2, o conjunto de recursos e práticas linguísticas usadas como referência de boa 

performance consiste em “um complexo entrecruzamento de elementos léxico-

gramaticais e outros tantos de natureza ideológica” (Faraco 2002: 41). A cultura 

linguística prescritivista que herdamos remonta, segundo Monteagudo (2011: 42), à 

Grécia e à Roma clássicas e concebe a língua “como uma entidade rigidamente 

hierarquizada, coroada pela variedade culta”, esta baseada originalmente na escrita 

literária, mas vindo a ser suplantada mais tarde por um código normativo derivado dos 

usos da alta burguesia urbana.  

É preciso não perder de vista qual é, onde se origina ou quais fatores inspiram a 

constituição da variedade normativa que usurpa o lugar de alvo da aprendizagem da 

língua e da educação linguística. Essa questão não deve ser de nenhum modo periférica, 

já que o prescritivismo se vê histórica e sistematicamente associado a estruturas sociais, 

valores autoritários e preconceitos que discriminam e estigmatizam variedades 

vernaculares, práticas híbridas e outras formas de impressão identitária no uso da língua. 

Para Mariani (2003: 80), o poder necessita de uma “língua-instituição não sujeita a 

ambiguidades” para que “um projeto político e jurídico-administrativo para a nação seja 

materializado”, pois o entendimento linguístico é imprescindível para o controle. Dessa 

forma, a norma ou variedade padrão se converte em um elemento fundamental no 

estabelecimento da hegemonia política do grupo de prestígio e age como fator de exclusão 

sociocultural (Monteagudo 2011: 43). No caso do ensino de alemão como L2, esse grupo 

de prestígio é representado por um arquétipo de falante originário da Alemanha e 

monolíngue, sem contexto familiar de imigração ou contato com variedades regionais, 

línguas minoritárias e fronteiras linguísticas, conforme inspira o imaginário colonial do 

ensino de alemão no Brasil e os materiais didáticos produzidos para esse fim (cf. 

Bohunovsky 2005; Bolognini 1996). 

Pensando nos impasses com os quais o educador se depara nesse cenário, Romaine (1995: 

325-326) sugere como possível solução uma alternativa epistemológica ao legado 

estruturalista que molda o pensamento ocidental e que articulou a teoria linguística 

moderna, onde é razoável que um objeto ou fenômeno seja visto como um todo 

autocontido, estruturado, autônomo e consistente consigo mesmo. Daí a tendência em 

compartimentalizar a competência linguística para explicar o bilinguismo e a aquisição 

de línguas adicionais. Tendo sido em sua maior parte conduzidos a partir dessa 

perspectiva, a autora lamenta poder apenas especular “como teriam evoluído os estudos 
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sobre bilinguismo e que estágio teriam alcançado hoje se os acadêmicos da área fossem, 

eles próprios, bilíngues e se a maior parte das pesquisas fossem feitas em sociedades 

plurilíngues” (ibid.). A mesma reflexão pode ser feita em relação à Linguística Aplicada 

ao ensino de L1 e L2. Para García e Kleifgen (2010: 43), a educação sucede 

significativamente quando recorre ao repertório linguístico trazido pelo grupo de 

educandos e acolhe no processo de aprendizagem as suas práticas linguísticas múltiplas 

e híbridas, de modo que esse repertório seja valorizado e ampliado e não suplantado. 

Busch (2012) ressalta que o repertório linguístico do falante  

não é arbitrário e também não é facilmente intercambiável, adere ao sujeito corporal, é 

incorporado a ele. A experiência passada permanece (...) inscrita no corpo e pode tornar-

se inesperadamente presente novamente através de uma postura, um gesto, um gosto ou 

um som (p. 23). 

Isto posto, é preciso tomar cuidado para não tratar esse conjunto de signos e práticas como 

uma caixa de ferramentas estéril e sempre disponível, de onde o usuário seleciona livre e 

soberanamente a língua, a expressão, a estrutura ou o código adequado para cada situação 

de interação. Busch sugere que, em vez disso, o repertório seja visto “como um espaço 

de potencialidade, que é tanto expandido quanto restringido pela experiência físico-

emocional sedimentada” (p. 31). Abordagens e currículos que ignorem ou menosprezem 

esse arcabouço identitário e linguístico pré-existente procuram, na visão de García e 

Kleifgen (op. cit.), exercer, antes de tudo, controle sobre o comportamento linguístico, 

relegando a segundo plano a educação linguística propriamente dita. Esse ponto de vista 

será retomado no capítulo 5 desta tese, a partir dos resultados das nossas análises, na 

tentativa de propor alternativas metodológicas mais coerentes. 

 

2.3. Conceitos e práticas de educação bilíngue/plurilíngue 

2.3.1. Enquadres e orientações 

A aptidão para adquirir idiomas é natural e, portanto, está ao alcance de todos. Pessoas 

plurilíngues não são falantes excepcionais como poliglotas e o plurilinguismo não pode 

ser considerado o privilégio de uma elite “talentosa”. O plurilinguismo é comum e, em 

certo sentido, já existe, mesmo que o custo e os processos psicolinguísticos da aquisição 

possam diferir conforme seja uma questão da primeira língua ou de línguas subsequentes, 

variedades próximas ou distantes da primeira língua22 (Beacco/Byram 2003: 37). 

                                                           
22 Tradução nossa. No original: “The aptitude for acquiring languages is natural and therefore within 

everyone’s grasp. Plurilingual people are not exceptional speakers like polyglots and plurilingualism cannot 
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No documento do Conselho da Europa que ratifica o plurilinguismo como um princípio 

fundamental para as políticas de educação linguística, foram reiteradas as convenções e 

recomendações aprovadas por seus Estados membros. Baseadas em princípios de 

democracia e direitos humanos, esses compromissos, de acordo com a análise e 

interpretação de Beacco e Byram (idem, p. 39), dizem respeito mais diretamente à 

aquisição de uma competência linguística unificada englobando L1, línguas nacionais, 

regionais e minoritárias, assim como também outras línguas para além do contexto 

europeu. Os autores ressaltam que tal objetivo pode ser alcançado uma vez que se entende 

a diversidade que caracteriza os repertórios individuais plurilíngues, que a aprendizagem 

extrapola o contexto escolar e se estende ao longo da vida do aprendiz e, finalmente, que 

as línguas não necessariamente devem ser aprendidas com vistas a atingir um nível de 

proficiência estabelecido como ideal universal. 

Enquanto isso, porém, em muitas partes do mundo e mesmo da Europa o ensino de L2, 

especialmente de inglês, no âmbito da educação básica, ainda é percebido como um fator 

de crescente segregação social. Gardner (2012: 250) se refere a esse fenômeno como 

legado do colonialismo inglês, mas cita o Brasil como exemplo dos países em que o 

acesso à educação bilíngue do setor privado, em média melhor equipada e assistida do 

que os currículos regulares do sistema público, carrega mais do que capital linguístico e 

é vista socialmente como sinônimo de educação de qualidade e mobilidade internacional 

condicionado ao poder econômico das famílias. A análise dos discursos institucionais das 

escolas participantes da presente pesquisa (cf. seção 4.1), evidencia inúmeras referências 

a essa representação do ensino bilíngue e da aprendizagem de L2. 

Cabe refletir em que medida essas condições são compatíveis ou chegam a prejudicar o 

projeto de implementação da educação bilíngue como alicerce para o entrelaçamento 

transcultural. A imagem alegórica das figueiras-de-bengala, que se sustentam 

mutuamente e crescem através umas das outras de várias maneiras e direções, embora 

permanecendo enraizadas no terreno e realidades de onde emergem, inspira García 

(2009a: 8) em sua definição das práticas linguísticas que devem ser fomentadas na 

escolarização bilíngue. Essa alegoria abarca, de certa forma, todas as demais 

contribuições dos autores acima citados na construção de um conceito de educação 

                                                           
be considered the privilege of a “gifted” elite. Plurilingualism is ordinary and, in a sense, is already there, 

even if the “cost” and the psycholinguistic acquisition processes may differ according to whether it is a 

matter of the first or subsequent languages, varieties close to or distant from the first language”. 
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bilíngue que dê conta da proposta dessa pesquisa. Que através de práticas comunicativas 

múltiplas e plurilíngues, alerta a autora, a comunicação e a aprendizagem global sejam 

maximizados e a tolerância em relação à diversidade linguística desenvolvida e cultivada, 

são aspectos considerados na maior parte das abordagens desse tema. No entanto, reluta 

em considerar legítimos os enquadres teórico-pedagógicos que focam em como a língua 

deve ser e se comportar, os quais “pouco tem a ver com a consumação do potencial de 

inteligência, imaginação e criatividade das crianças”23 (idem, p. 9). 

Numa perspectiva mais ampla, ocorre que as abordagens mais restritivas ao ensino 

compartimentalizado de apenas duas línguas têm cada vez mais cedido espaço, nas 

últimas décadas, para conceitos dinâmicos e abertos. A educação bilíngue chega a ser 

tratada atualmente muito mais como um hiperônimo que acolhe o ensino e a 

aprendizagem de duas ou mais línguas em uma visão de bilinguismo e biletramento 

(Abello-Contesse 2013; Genesee 1987). Por sua vez, García (2009a) prefere estabelecer 

e ressaltar ideais a serem alcançados que todavia não caracterizam a maioria das propostas 

e práticas curriculares, mas que devem orientá-las no sentido de “desenvolver 

compreensões múltiplas sobre línguas e culturas, incentivando a apreciação da 

diversidade humana”24 (p. 6). Essa definição é desenvolvida pela autora conforme 

confronta programas de ensino bilíngues, em que a língua-alvo integra um repertório 

plural de meios de instrução, com o que chama de programas de ensino de línguas, onde 

a L2 é tratada objetivamente como disciplina e com frequência o único código utilizado 

nos processos interativos de aprendizagem. Diferenciar essas duas vertentes nem sempre 

é uma tarefa simples, uma vez que cada uma vem assumindo atribuições que 

tradicionalmente caracterizam a outra. 

Em uma publicação posterior, García e Flores (2012) buscam fatores que podem 

contribuir para uma tipificação das diversas propostas de pedagogia bilíngue. Mais uma 

vez, não se trata de estabelecer limites estanques entre as categorias, mas muito mais de 

orientar o olhar analítico a cada caso concreto. A partir de seis eixos de análise, chegou-

se a quatro perfis (tabela 2): pedagogias de língua estrangeira (I), pedagogias de segunda 

                                                           
23 Tradução nossa. No original: “have little to do with actualizing the potential of children's intellect, 

imagination, and creativity”. 
24 Tradução nossa. No original: “develop multiple understandings about languages and cultures, and foster 

appreciation for human diversity”. 
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língua (II), pedagogias tradicionais bilíngues (III) e pedagogias dinâmicas plurilíngues 

(IV).  

Tabela 2: Tipos de contextos sócio-educacionais para pedagogias plurilíngues  

(adaptado de García/Flores 2012: 233) 

Tipo de pedagogias I. Pedagogias de 

língua estrangeira 

II. Pedagogias de 

segunda língua 

III. Pedagogias 

bilíngues 

(tradicionais) 

IV. Pedagogias 

plurilíngues 

(dinâmicas) 

Uso linguístico Ensino explícito da 

língua 

Ensino explícito da 

língua 

Língua utilizada 

como meio de 

instrução 

Língua utilizada 

como meio de 

instrução 

Prisma linguístico Monolíngue Monolíngue Bilíngue Bilíngue 

Orientação linguística Monoglóssica Monoglóssica Monoglóssica Heteroglóssica 

Visão linguística Línguas autônomas Línguas autônomas

  

Línguas autônomas Práticas linguísticas 

fluidas 

Esquema linguístico Diglóssico Diglóssico Diglóssico Transglóssico 

Orientação bilíngue Aditiva e linear 

(L1+L2=L1+L2) 

Aditiva 

(L1+L2=L1+L2) ou 

substrativa (L1+L2-

L1=L2) e linear 

Aditiva 

(L1+L2=L1+L2) ou 

substrativa (L1+L2-

L1=L2) e linear 

Recursiva ou 

dinâmica e complexa 

(não-linear) 

Os perfis I e II apresentam uma concepção linear da aquisição e formação do repertório 

linguístico e, como observamos na tabela 2, traços semelhantes no que diz respeito aos 

critérios apresentados. A diferença entre ambas, segundo os autores, está sobretudo no 

contexto em que o ensino se dá. A língua adicional é chamada de “língua estrangeira” (I) 

quando é ensinada explicitamente com o intuito de adição de um idioma a ser usado em 

um contexto nacional e social diferente daquele em que é adquirido. Eventualmente, o 

foco dessa abordagem é a habilidade leitora e em geral não visa a comunicação direta 

com falantes da língua-alvo. Por outro lado, é considerada “segunda língua” (II) aquela 

ensinada para ser utilizada no mesmo espaço geográfico em que o aprendiz, portador de 

uma identidade linguística divergente da dominante, já se encontra. Nessa abordagem, a 

L1 do aprendiz tem pouca ou nenhuma relevância metodológica, uma vez que se costuma 

perseguir um ideal de proficiência e performance baseado em uma representação de um 

falante “nativo” monolíngue na língua-alvo. Em alguns casos, ocorre o que se chama de 

bilinguismo substrativo, quando o aprendiz vê sua competência na L1 diminuir em 

decorrência da aquisição da língua-alvo (idem, p. 234). 
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García e Flores classificam como pedagogias tradicionais bilíngues (perfil III) as 

propostas que buscam equilibrar a diferença de preponderância entre línguas minoritárias 

e dominantes. As escolas abordadas nesse estudo mostram, em diferentes graus, afinidade 

com esse modelo25. No caso dos currículos voltados para a elite de países em 

desenvolvimento, as línguas utilizadas como meio de instrução tendem a ser uma língua 

‘estrangeira’ supercentral (cf. modelo gravitacional, Calvet 2004) e a língua nacional ou 

dominante na sociedade em que a instituição de ensino está estabelecida. 

Independentemente do contexto, essas pedagogias tradicionais tratam as línguas como 

competências autônomas a serem desenvolvidas linear e separadamente (esquema 

diglóssico) (ibid.). Esse caráter é semelhante nos perfis I e II, em que a língua adicional 

é praticada no espaço limitado de uma disciplina em que é, ao mesmo tempo, meio e 

principal objetivo de aprendizagem. Outro traço comum aos três modelos é a ideologia 

monoglóssica em que estão embasados. Isso significa que somente o comportamento 

linguístico de falantes monolíngues na língua-alvo é legitimado e, por consequência, os 

aprendizes dessa abordagem são levados a cultivar um bilinguismo equalizado, 

performando em cada um dos códigos, L1 e L2, como monolíngue em suas respectivas 

variedades de prestígio. Práticas híbridas, assim como o desenvolvimento de habilidades 

e uso de cada língua em funções diferentes não são previstos em abordagens 

monoglóssicas. 

O quarto e último modelo sócio-educacional na tipificação de García e Flores é o das 

chamadas de pedagogias dinâmicas plurilíngues ou pedagogias heteroglóssicas. Essas 

propostas contemplam aprendentes com perfis e práticas linguísticas diferentes em salas 

de aula altamente heterogêneas e/ou cujos indivíduos são conduzidos ao desenvolvimento 

de práticas linguísticas diversificadas em função de um contexto social plurilíngue. Trata-

se de uma noção de bilinguismo dinâmico (cf. García/Kleifgen 2010), que abarca práticas 

múltiplas e ajustáveis à multimodalidade e ao plurilinguismo do ato comunicativo no 

século 21 (García/Flores 2012: 236). Se por um lado aqui a língua-alvo também é usada 

como meio de instrução, diferentemente das pedagogias bilíngues tradicionais, as 

abordagens heteroglóssicas desmontam as relações de poder entre as línguas à medida 

que questionam a própria noção de língua e, em lugar dela, promovem como unidade 

elementar as práticas discursivas (ou “languaging”), isto é, as ações que os aprendentes 

                                                           
25 Cf. seção 3.2 para a apresentação das instituições analisadas e 4.1 para a análise dos objetivos e propostas 

pedagógicas conforme o discurso institucional. 
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são capazes de executar usando a língua. Na proposta heteroglóssica, língua passa a 

referir-se a um elemento de abrangência e substância distinta dos códigos autônomos cuja 

divisão é o fundamento principal das abordagens tradicionais monoglóssicas – língua 

torna-se sinônimo de plurilinguismo e de competência plurilíngue e esses últimos, nessa 

concepção, podem ser entendidos como formulações redundantes, já que a língua é, em 

si mesma, plural e diversa e se constitui, em sua natureza, como competência. O 

bilinguismo ou plurilinguismo dinâmico pressupõe práticas fluidas em que recursos 

linguísticos de mais de uma língua são admitidos na mesma situação de comunicação e 

se perpassam, uma vez que integram juntos a competência plurilíngue do indivíduo e lhe 

possibilitam mais possibilidades de expressão de suas ideias, de compreensão e de 

interação com o mundo. 

A prática de trawsieithu, também chamada de translanguaging e translinguar, surge a 

partir da proposta concreta de Cen Williams de trabalhar com mais de uma língua ao 

mesmo tempo no contexto da educação bilíngue, em vista do desenvolvimento de um 

“bilinguismo pleno” (Baker 2001: 281-282)26. Baker destaca que os ganhos consequentes 

dessa prática pressupõem um uso estratégico de cada língua em sala de aula, além de 

constante reflexão e revisão do método de modo a assegurar a estimulação cognitiva dos 

aprendentes através de aulas linguisticamente instigantes e diversificadas (p. 283). 

No contexto do País de Gales, onde Williams (2000) desenvolveu e estudou o trawsieithu, 

a proposta visava viabilizar o desenvolvimento integrado das línguas inglesa e galesa, de 

que os aprendentes de um mesmo grupo eram usuários. Destaca-se numa metodologia 

afinada a essa orientação o potencial adicional de desenvolver o bilinguismo recursivo, 

isto é, quando uma das línguas envolvidas passa por processo de revitalização. Nesse 

processo, práticas linguísticas ancestrais são reconstituídas e ganham novas funções na 

vida cotidiana da comunidade atendida pela escola, de modo que uma parte dos 

aprendentes vivencia essa língua em alguma medida no cotidiano familiar e possui graus 

diversificados de domínio (cf. García 2009a; García/Flores 2012; Liberali/Megale 2016). 

                                                           
26 Baker chama de “bilinguismo pleno” (full bilingualism) um ideal de equilíbrio que programas 

educacionais de manutenção do desenvolvimento bilíngue (developmental maintenance programs) 

pretendem alcançar com o uso de línguas minoritárias dos alunos como língua de instrução na escola 

bilíngue. O autor justifica essa abordagem como medida de compensação, uma vez que “uma língua 

minoritária é facilmente perdida e uma língua majoritária é facilmente adquirida” (idem, p. 210). 
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Seja na situação de bilinguismo recursivo ou de que qualquer outra proposta educacional 

transglóssica, transpor as barreiras conceituais e culturais que compartimentalizam a 

competência linguística do indíviduo bilíngue em formação implica na relativização de 

categorias como língua materna, estrangeira, segunda língua e língua adicional no que 

concerne ao ensino e à aquisição. Uma vez que a meta principal é o desenvolvimento do 

bilinguismo de modo global e holístico, contemplando recursos linguísticos de todas as 

línguas de que o sujeito se vê usuário, o trawsieithu ou translinguagem é visto pelos 

estudiosos das práticas híbridas e do bilinguismo dinâmico citados nesse trabalho como 

a forma orgânica de expressão do falante bilíngue e defendem que, no contexto de sua 

escolarização e aprendizagem, seja facilitado ao indivíduo o desenvolvimento e o 

aprimoramento de estratégias no sentido de poder fazer uso de todo o seu repertório 

linguístico para se comunicar: 

Translinguagem é o ato realizado pelos bilíngues de acessar diferentes recursos 

linguísticos ou vários modos do que são descritas como linguagens autônomas, a fim de 

maximizar o potencial comunicativo. É uma abordagem ao bilinguismo que é centrada, 

não nas línguas, como tem sido frequentemente o caso, mas nas práticas de bilíngues que 

são facilmente observáveis para dar sentido a seus mundos multilíngues27 (García 2009b: 

140). 

Em seu entendimento do conceito de translinguagem, García (ibid.) ressalta que não se 

trata da simples alternância de código no discurso, o que tem sido referido como code-

switching, embora isso esteja incluído nesse rol de práticas. Muito mais do que isso, o 

uso híbrido da língua é um processo sistemático, estratégico, afiliativo e criador de sentido 

(Gutiérrez et al. 1999: 88): 

 sistemático porque é organizado e articulado de maneira complexa e lógica,  

 estratégico na medida em que oferece ao falante maiores possibilidades de 

articulação do discurso para expressão de pensamentos e ideias,  

 estratégico também no que diz respeito aos meios de compreensão e aquisição de 

novos códigos e recursos linguísticos,  

                                                           
27 Tradução nossa. No original: “Translanguaging is the act performed by bilinguals of accessing different 

linguistic features or various modes of what are described as autonomous languages, in order to maximize 

communicative potential. It is an approach to bilingualism that is centered, not on languages as has often 

been the case, but on the practices of bilinguals that are readily observable in order to make sense of their 

multilingual worlds”. 
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 afiliativo porque sinaliza identificação e pertencimento a um determinado grupo,  

 criador de sentido quando redimensiona conceitos, abre novas ramificações de 

significados multimodais em rede e transporta sentidos através de línguas, 

registros, gêneros e semioses. 

Para Makoni e Pennycook (2005: 147), a educação linguística deixa de alcançar efeitos 

mais dinâmicos por não ser tratada politicamente como prática e ativismo 

transidiomático. Noções como “aquisição de segunda língua” ou “inglês como segunda 

língua”, que são produtos de uma visão enumerativa arbitrária e convencionada e exercem 

imensa influência na composição de currículos e abordagens (Hélot 2012: 215), devem 

ser questionadas, pois a visão que se tem de plurilinguismo enquanto pluralidade 

monoglóssica impõe dificuldades na construção das relações intersubjetivas 

fundamentais para que o aprendiz se apodere de sua etnicidade, exerça autonomia sobre 

seu bilinguismo e reconheça ambos como dimensões abertas e dinâmicas de sua biografia. 

Para tanto, seria necessário construir novas relações com a língua e as línguas, um novo 

entendimento de como a língua é usada em sociedade e a conscientização sobre os direitos 

de minorias linguísticas, assim como a importância de preservar línguas obsolescentes 

(ibid.). Entre os requisitos mínimos apontados por Mühlhäusler (2002: 386) para 

promover a diversidade e, assim, uma planificação linguística ecológica a partir da 

educação está o deslocamento da prioridade de difusão e ensino de uma única língua 

global para o ensino de variadas línguas estruturalmente e sociologicamente diversas 

como línguas adicionais. No entanto, essas premissas se veem infelizmente inviabilizadas 

por políticas linguísticas que vêm se dedicando, há mais de um século, a formar 

sociedades linguisticamente homogêneas. Essa observação se aplica inicialmente à 

conduta normativista de planos nacionalistas perpetrados visando a consolidação de poder 

político, se concretizando no estabelecimento e na imposição de normas de prestígio que 

usurpam, na escolarização, o lugar da língua em que originalmente a identidade dos 

aprendentes se desenvolve e sua cultura se manifesta. O mesmo se repete na 

universalização de uma determinada língua como língua adicional a integrar os currículos 

escolares – ou mais de uma a serem aprendidas pelos jovens em sua trajetória pela 

educação básica, sendo preestabelecida, nesse caso, a ordem de prioridade em que serão 

oferecidas e proficiência exigida em cada uma delas. Paralelamente, o ensino da 

variedade padrão da língua nacional costuma ser expressamente priorizado pelos 
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currículos escolares. Estamos tratando de efeitos de uma representação da linguagem 

dividida em línguas de dimensões, alcance e substância ideologicamente demarcadas, da 

crença de que existe uma ligação privilegiada entre a população e um território e de que 

as línguas funcionam como entidades autônomas em relações mutuamente excludentes 

(Hélot, op. cit.). Hélot lembra ainda que, por muito tempo, se acreditava que o 

conhecimento de uma língua prejudicaria a aquisição de outra. Em vista desse complexo 

sistema de valores em que está inserida, a autora chama a atenção para o desafio e 

contrassenso que pode significar para escolas, sobretudos as autodenominadas 

binacionais ou biculturais, a contribuir para a sustentabilidade da diversidade linguística. 

 

2.3.2 Reflexos e implementações 

As línguas nacionais são construções semiartificiais cofundadoras dos estados nacionais 

e produto da universalização da educação e do avanço das tecnologias de comunicação. 

Elas constituíram as matrizes da mentalidade nacional e as consolidaram mais uma vez 

com a imposição da homogeneização cultural atrelada ao capitalismo moderno (Burke 

2004: 166). Assim, “a nação foi concebida na linguagem, e não no sangue”28 (Anderson 

1983: 145). Esse projeto foi levado a cabo através da erradicação de diferenças 

linguísticas e a homogeneização normativa em vista da urgência de “que todos los usos 

referenciales del lenguaje remiten en última instancia a um mundo coherente y se pueden 

reducir a un idioma unitário, y que, además, éste es legítimo para relacionarlos 

mutuamente” (Gellner 1988: 38). As ideologias e os discursos legitimadores da 

uniformização linguística das populações, da hegemonia e da estandardização dessas 

línguas transformaram a consciência linguística das comunidades idiomáticas e foi 

inventado, com isso, o monolinguismo (Monteagudo 2012: 51). Daí provém, com efeito, 

a visão de bilinguismo que embasa os currículos tradicionais de orientação aditiva, em 

que o domínio de mais de um idioma consistiria no acúmulo de competências 

monolíngues paralelas.  

Recorrendo à dialética transcendental kantiana para compreender como se justifica a 

presunção de que a diversidade linguística possa ser categorizada em termos de “um e 

                                                           
28 Tradução nossa. No original: “from the start the nation was conceived in language, not in blood”. 
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muitos”, Sakai (2009: 73) conclui que a noção de língua subjaz a uma ideia reguladora, 

isto é, uma noção impossível de ser experienciada ou verificada empiricamente, embora 

possibilite que o conhecimento seja organizado e compreendido de forma indireta, em 

sua unidade sistemática, através de sua relação com essa ideia. Ao mesmo tempo que não 

se refere a um objeto sensorial, a unidade da língua nacional oferece ao sujeito um 

objetivo potencial que orienta a forma como ele faz uso da língua. Desse modo, 

Não é apenas um princípio epistêmico, mas também estratégico. Assim, funciona em 

duplo registro: por um lado, determinar epistemologicamente o que está incluído ou 

excluído no próprio banco de dados de uma língua, o que é linguístico ou extralinguístico 

e o que é próprio de uma língua particular ou não; por outro, indicando e projetando o que 

devemos buscar como nossa própria linguagem, o que devemos evitar como heterogêneo 

para nossa linguagem e rejeitar como impróprio para ela29 (idem, p. 74). 

A singularidade da língua é, portanto, invenção tão recente quanto a instituição dos 

estados nacionais, e permite, enquanto ideia reguladora, que sejam elaborados discursos 

de valoração, julgamento, legitimação e reivindicação acerca das línguas, de suas 

variedades, de seus falantes e das comunidades que elas delimitam. 

Sendo a instituição escolar uma das mais conservadoras, que mais tempo levam para se 

reinventar em face de um mundo de novas demandas e realidades (cf. Pérez Gómez 2015; 

Colello/Lucas 2017) – ainda que as escolas de encontro e o ideário multicultural que 

buscam propagar se destaquem como propostas abertamente alternativas à convenção –, 

é possível detectar nas práticas e escolhas metodológicas das escolas bilíngues 

investigadas o reflexo de políticas e atitudes que se pautam em diretrizes anacrônicas. 

Segundo um levantamento realizado por Liberali e Megale (2016), a maior parte dos 

trabalhos acadêmicos e análises publicadas a esse respeito, assim como apresentações de 

pesquisadores brasileiros em congressos da área, se fundamenta em visões 

heteroglóssicas da linguagem. No entanto, as pesquisas de campo se dão em escolas de 

ideologia monoglóssica, pontuando, na maioria das análises, essa condição e os conflitos 

oriundos desse confrontamento. Isso reflete a incongruência entre os estudos e produções 

científicas e as práticas escolares no Brasil: apesar da visão heteroglóssica ser apresentada 

                                                           
29 Tradução nossa. No original: “It is not only an epistemic principle but also a strategic one. Hence, it 

works in double registers: on the one hand, determining epistemologically what is included or excluded in 

the very database of a language, what is linguistic or extra-linguistic, and what is proper to a particular 

language or not; on the other, indicating and projecting what we must seek as our proper language, what 

we must avoid as heterogeneous to our language and reject as improper to it”. 
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e discutida na universidade, essas reflexões se encontram extrememente distantes da 

realidade das escolas brasileiras (p. 103). 

Isso significa que, por mais que sejam valorizadas formas de expressão, de comunicação 

e culturas diversas, essas são reduzidas a apenas duas normas inflexíveis, marcando as 

posições de um espaço sociolinguístico polarizado. Na prática, o espaço externo a esse 

sistema se mostra mais apto a acomodar a diversidade do que a escola de encontro, cujo 

espaço parece ser franqueado somente a falantes de duas normas linguísticas bem 

demarcadas e a representantes de duas culturas nacionais recortadas por essas normas de 

prestígio. Com efeito, os membros dessas comunidades escolares integram ou apresentam 

vínculos com a elite cultural e econômica local e aqueles que são imigrantes, em sua 

maioria alemães, e vêm integrar a comunidade por um período restrito, são reconhecidos 

como hóspedes de honra. Temos, assim, um espaço de encontro higienizado, de acesso 

controlado e heterogeneidade apenas superficial e pré-fabricada. O controle da norma e o 

controle da cultura são, não obstante, duas faces de uma mesma lâmina e o exercício de 

um poder colonialista (Moita Lopes 1996: 47-48). 

García e Flores (2012) ressaltam que os programas de escolas que servem à elite 

promovem, via de regra, justamente o bilinguismo de natureza aditiva, buscando garantir 

o desenvolvimento paralelo e linear de competências linguísticas autônomas para a 

variedade padrão da L1 e a da língua adicional. Sua ideologia monoglóssica considera 

bem-sucedido o educando que demonstra ter alcançado competência equivalente nos dois 

idiomas, numa idealização de bilinguismo simétrico que garanta plena desenvoltura em 

qualquer contexto e na interação com todo e qualquer usuário da L1 e da L2 (p. 234). De 

certa forma, esse ideal é avalizado, como vimos anteriormente, pelo próprio Quadro, que 

circunscreve as competências linguísticas definições em uma perspectiva monolíngue de 

desenvolvimento unidirecional. Mesmo buscando unificar os critérios de aferição de 

proficiência para o ensino de línguas no contexto plurilíngue europeu, sua visão de 

plurilinguismo aditivo deixa de contemplar os comportamentos linguísticos híbridos e o 

translanguaging inerentes à natureza dinâmica e recursiva das práticas bilíngues (García 

2009a; Hélot 2012). 

Cabe elucidar, ademais, que o contexto de minorias linguísticas, para as quais a educação 

bilíngue possui forte caráter identitário, é igualmente influenciado pelas mudanças no 
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campo da mobilidade e das comunicações que vêm redefinindo as relações internacionais. 

Segundo Heller (1999), 

as minorias linguísticas abandonam a antiga política de identidade e, portanto, a 

problemática da autenticidade, em favor de uma nova posição pragmática que lhes 

permite aproveitar seu acesso a múltiplos recursos linguísticos e culturais para participar 

de uma economia globalizada30 (p. 5). 

A autora considera, porém, que não se trata de incoerência, mas da construção de uma 

nova base de legitimidade fundamentada no pluralismo, na ampliação das possibilidades 

de contatos em rede dessas minorias e na qualidade dos recursos linguísticos de que 

dispõem para participar da construção das novas diretrizes da comunicação global. A 

valorização do domínio de variedades de prestígio e normas padronizadas também se 

intensifica nessas comunidades, pois elas representam a possibilidade de transpassar 

fronteiras e conferem status social (ibid.). A transformação do perfil das diversas escolas 

alemãs em países da América Latina exemplifica em muitos aspectos essa propensão. 

Tendo sido fundadas entre as décadas finais do século 19 e, no caso das mais jovens, em 

meados do século 20 para atender a famílias imigrantes e descendentes de colonos, essas 

instituições vêm buscando contemplar nas últimas décadas o interesse de uma clientela 

cujo perfil se define cada vez mais pelo critério socioeconômico do que étnico e 

linguístico (Moura 2009: 28-30; Cantuaria 2004: 44-48). 

Ressaltamos, todavia, que são variados os fatores que definem e interferem na motivação 

e nas prioridades das famílias em relação à educação linguística de seus filhos. Valores e 

interesses, tanto individuais quanto coletivos, se encontram em permanente negociação 

numa interação dinâmica que Heller (1999: 4-6) compara com a de peças de cores e 

padrões diversificados em um caleidoscópio. Entre elas, enumera (a) a busca por 

representatividade política e autodeterminação linguística e nacional, (b) a migração da 

economia nacional agrícola/industrial para o segmento de serviços e informação 

globalizada, (c) a ação de instituições produtoras, reprodutoras e distribuidoras de bens 

culturais e de consumo que contribuem para o agravamento da desigualdade social e (d) 

as categorias sociais que servem de base para a organização do trabalho simbólico e 

material, como etnicidade, raça, classe social e gênero. Como salienta ainda a autora, a 

interação entre os inúmeros fatores faz com que suas funções e sentidos sejam 

                                                           
30 Tradução nossa. No original: “lingusitic minorities abandon the old politics of identity, and hence the 

problematics of authenticity, in favour of a new pragmatic position which allows them to take advantage 

of their access to multiple linguistic and cultural resources in order to participate in a globalized economy”. 
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reelaborados nesse processo e se distanciem cada vez mais de conceitos pré-

determinados, idealizados e estéreis (p. 5-6). Conforme lembram Colello e Lucas (2017: 

6), a escola “tem a função de possibilitar às novas gerações a apropriação dos bens 

culturais e o trânsito no universo letrado” em um processo de apropriação cultural em que 

os alunos possam ampliar suas experiências prévias com base em processos reflexivos, 

práticas de interação, resolução de problemas, criação e confronto de hipóteses. É nesse 

processo de mediação feita pelo professor que se garante a aprendizagem e o 

desenvolvimento, sempre alavancados pela apropriação de signos e conhecimentos 

socialmente instituídos (ibid.). 

A discussão em torno do modelo escolar mais adequado para a educação linguística 

deveria se orientar, portanto, na definição de abordagens e na composição de currículos 

que imbuam os educandos de autonomia para negociar suas interações linguísticas em 

práticas fluidas e garantam espaço para que manipulem de forma criativa os recursos 

culturais e linguísticos de que dispõem, no sentido de poderem definir livre e 

transculturalmente os significados que emergem de sua identidade linguística.  

Para contribuir com essa discussão, vale ainda recorrer a constatações feitas a partir de 

estudos ecolinguísticos em sociedades onde o entendimento sobre o que é a língua 

desmonta o axioma da compartimentalização de idiomas conforme a divisão entre estados 

nacionais que predomina no pensamento ocidental. A partir de análises do contato entre 

línguas do Pacífico, Mühlhäusler (2002) discute a grande capacidade das línguas de se 

preservarem e autorregularem através da interação mútua e da troca, ao invés de se 

privarem delas. Em vista disso, faz ainda mais sentido propor que o desenvolvimento e a 

avaliação da competência linguística ocorram sem a construção de barreiras internas, para 

que o translanguaging seja reconhecido como prática legítima e sejam produzidas 

estratégias para sua utilização em prol do melhoramento das trocas intersubjetivas, como 

sugerem as pedagogias dinâmicas para o plurilinguismo. 

Uma vez que já não nos apegamos a um ideal de proficiência equiparável à monolíngue, 

o propósito criar um acervo de recursos linguísticos homogêneo na L2 e equilibrado com 

o da L1 perde relevância. Passa a ser foco da aprendizagem a aquisição dos meios 

necessários para uma atuação em que o aprendiz se reconhece na sociedade plurilíngue e 

não mais o acúmulo de estruturas e palavras para a expressão de pensamentos e atitudes 

das quais o sujeito não se percebe em posição de autoria. Levando em conta como as 

línguas são usadas efetivamente em práticas bilíngues, Baker (2001) afirma que a 
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educação bilíngue não deve ser encarada como a instalação de duas rodas que vão 

movimentar uma bicicleta através de uma ação sincronizada, balanceada e cujo equilíbrio 

é regulado previamente e somente reajustado em caso de funcionamento irregular ou para 

manutenção. Mais vale tratar o bilinguismo como um veículo de membros articulados 

que se autorregulam individualmente conforme a configuração do terreno, mas que agem 

de modo integrado, como em um veículo lunar ou um buggy off-road, sendo portanto 

mais importante a capacidade do falante de manejar os recursos linguísticos de forma 

integrada do que o domínio pleno das línguas isoladas. 

Como García (2009a) nos chama à atenção em sua análise das “comunidades imaginadas” 

de Benedict Anderson, a ideologia que associa monolinguismo à norma pressupõe que o 

domínio de uma língua seja “mais natural, mais desejável, mais eficiente e mais produtivo 

(...) do que a realidade pode assegurar”31 (ibid., p. 25–26). Embora a afirmação tenha sido 

feita em referência ao espaço delimitado por fronteiras nacionais, as considerações tecidas 

até aqui nos levam a considerar que essa comparação também seja pertinente ao tratarmos 

das práticas linguísticas no microcosmo de uma comunidade escolar, o que se aplica não 

somente a instituições de perfil convencional monolíngue, mas também àquelas 

reconhecidamente bilíngues com programas tradicionais pautados em monolinguismos 

concomitantes. 

As escolas participantes desta pesquisa correspondem de diferentes formas a este último 

perfil. A análise dos textos representativos dos discursos institucionais manifesta em 

primeiro lugar esse caráter, mas ele se reflete, como veremos, também nos textos escritos 

pelos aprendizes em contato intercultural. Essas análises serão pormenorizadas e 

discutidas no decorrer do capítulo 4. 

 

2.4. Das relações interculturais às dinâmicas identitárias e linguísticas 

transculturais 

Posto que “a aquisição de língua em contexto educacional bilíngue não está dissociada da 

aquisição de cultura” (Savedra/Liberto/Carapeto-Conceição 2010: 214), assumimos que 

                                                           
31 Tradução nossa. Do original em língua inglesa: “more natural, more desirable, more efficient, and more 

productive for the sake of cohesion than reality warrants”. 
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o ensino de L2 lida, de fato, com uma rede complexa de sentidos e referências tecida 

culturalmente.  

Welsch (2010: 39) se refere a duas dimensões da cultura: 

a) A dimensão (ou significado) substancial, em que cultura consiste em um conceito que 

contempla práticas através das quais os homens constroem uma vida tipicamente 

humana: hábitos cotidianos, competências, convicções, formas de tratamento, 

regulamentos sociais, visões de mundo etc.; 

b) A dimensão (ou significado) extensional, ou seja, a expansão – geográfica, nacional 

ou étnica – do grupo/sociedade/civilização, cujos conteúdos culturais (dimensão 

substancial) e as práticas são características. 

A transculturalidade está relacionada com a dimensão extensional e forja um modelo 

diferente do tradicional que contrapõe culturas delimitadas. Em lugar disso, se propõe um 

modelo de infiltração e entrelaçamento. 

Welsch parte da crítica ao conceito de interculturalidade decorrente da visão romântica 

de Herder que afirma que “toda nação leva seu ponto central da felicidade em si mesma, 

assim como toda esfera leva seu centro gravitacional” (p. 41) e que, no final do século 

18, instituiu a língua como o espírito de um povo (Woolard 2012: 39). Tendo sido 

disseminada através das expansões coloniais, essa ideologia nacionalista da língua e da 

identidade determina que a cultura deve impregnar a vida de um povo coletivamente, 

assim como em cada pessoa. Toda atitude e todo indivíduo é considerado parte integrante 

insubstituível dessa cultura. O estrangeiro era, portanto, menosprezado nessa concepção 

e cada cultura, enquanto cultura de um povo, devia ser diferenciada e distanciada das 

culturas de outros povos. Dessa perspectiva resulta a concepção de culturas como esferas 

que não se comunicam verdadeiramente, mas que somente conseguem conflitar umas 

com as outras. Hall (2011: 11), ao analisar as mudanças na concepção de identidade, 

identifica o modelo ultrapassado denominado “sujeito do Iluminismo”, que combina com 

a noção de cultura herderiana na medida em que considera uma cultura/identidade 

inerente ao indivíduo. Essa identidade seria constituída com o nascimento, se desenvolve 

e dialoga com outras identidades, mas permanece, em sua essência, a mesma.  

Do ponto de vista linguístico, essa visão apresenta o indivíduo portador dessa identidade 

como falante “nativo” de uma variedade linguística eleita como padrão. Essa que seria a 
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forma de expressão genuína de sua cultura é tomada como objeto de posse, um tesouro 

ou patrimônio desse grupo que totemizou essa variedade linguística, destacando de outros 

comportamentos linguísticos. Essa variedade é denominada segundo a própria 

autodesignação do grupo e adquire um grau de autonomia enquanto sistema, em relação 

ao grupo (Le Page/Tabouret-Keller 1985: 235). Com o status icônico de “língua”, a 

variedade eleita se torna representação legítima de todo o conjunto de variedades 

praticadas pelo grupo em questão. A redução conceitual dessa diversidade impede que 

essas identidades e esses falares se manifestem discursivamente como plural. Ademais, a 

criação de gramáticas, dicionários e academias de letras para “proteger” a variedade 

padrão são medidas de reificação dessa norma higienizada e marcam a estigmatização de 

outras práticas linguísticas para comunicação e expressão cultural no seio desse grupo 

(Romaine 1995: 324-325). As ideologias dominantes ao final do século 19 na Europa que 

promoviam uma teoria elitista de classe social fortaleceram ainda mais o racismo nas 

representações linguísticas. Ainda hoje, o apreço por uma fala perfeitamente uniforme e 

conformada a um determinado padrão eleito rechaça interferências e trata como 

“corrupções” (Milroy 2011: 81) ou práticas socialmente inaceitáveis (Le Page/Tabouret-

Keller 1985: 236) as realizações divergentes do padrão. 

Buscando identificar essa tendência na prática tradicional de ensino e aprendizagem de 

L2, encontramos um dispositivo regulador intercultural que, por um lado, delimita o 

espaço da L1 e da L2 e traz o aprendiz sempre de volta a seu lugar de estrangeiro, em 

relação à língua-alvo, como se estivesse atado a um cinto elástico. Do seu ponto de vista, 

a L2 é vista idealizadamente como bem melhor definida, contornada, homogênea e 

independente do que a situação cultural e identitária natural e organicamente caótica em 

que o aprendiz se vê inserido. Ela passa a ser, portanto, um ideal a ser conquistado, apesar 

de inalcançável, dado que o aprendiz está preso a sua identidade essencial iluminista.  

É possível identificar certos paralelismos importantes entre essa concepção do aprendiz 

de L2 e as representações acerca de falantes e línguas no levantamento feito por 

Greenblatt (1990: 17) nos primeiros relatos do navegador Cristóvão Colombo sobre a 

população autóctone com que teve contato no continente americano. Os nativos são 

retratados como despidos de cultura e não se dá qualquer reconhecimento de que se 

comunicam através de uma língua própria – “llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis 

a Vuestra Alteza para que aprendan a hablar”. Ao mesmo tempo, no entanto, essas 

narrativas dos colonizadores também se referem aos índios como se fossem capazes de 
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se comunicar livremente com os estrangeiros. Com efeito, evidentemente esse primeiro 

de muitos sequestros de indígenas teria sido feito com o intuito de formar intérpretes. 

Greenblatt aponta que o colonialismo linguístico sustenta a representação de que “falar é 

falar a própria língua, ou pelo menos uma com que se está familiarizado”32 (ibid.). Para 

Woolard (2012: 51), o aparente paradoxo que Greenblatt apontou no discurso de 

Colombo se dá entre os dois lados de uma mesma moeda ideológica que tratou de 

obscurecer a realidade das línguas indígenas e a diversidade cultural humana. Projetando 

essa visão sobre a tradição do ensino de L2, especialmente de alemão, seus currículos, 

métodos e materiais didáticos mais conservadores, pode-se reproduzir uma “moeda 

ideológica” com dois lados correspondentes. Se por um lado, busca-se a troca cultural a 

partir do ensino e da aprendizagem de línguas, por outro, o aprendiz costuma se ver 

representado em uma competência linguística e comunicativa totalmente encerrada na 

língua-alvo. Além disso, no caso do ensino de alemão como língua adicional (DaF), o 

potencial intersubjetivo e transcultural da língua, via de regra, não abrange nada além de 

aspectos culturais, geográficos, políticos e históricos dos países D-A-CH (Alemanha, 

Áustria e Suíça). 

Essa análise se alinha à crítica de Hamel (2008: 17-18) contra a excessiva importância 

dada a ideais anacrônicos de identidade cultural que, concebidos a partir de ilusões 

refletidas do passado, motivaram a fundação de instituições como escolas biculturais e 

binacionais. O autor salienta que o processo de expansão colonizadora levou para as 

outras partes do mundo as implicações ideológicas e os problemas culturais gerados pelo 

conceito de estados nacionais na Europa. Mesmo tendo sido tal conceito uma invenção 

relativamente recente, assim como a ideia da unidade da língua como princípio da 

convergência nacional ou étnica (Sakai 2009: 73), a relação numérica entre países e 

línguas faladas no mundo – incluso o fato de que diversas línguas são faladas em mais de 

uma nação – leva a crer que é bastante improvável a existência no mundo contemporâneo 

de estados-nação realmente monolíngues (Hamel, op. cit.). É importante refletir, nesse 

ínterim, sobre que lugar ocupam a língua, o discurso e o plurilinguismo em sociedades 

estruturadas em torno do poder político e como esses elementos interferem nas relações 

de poder entre identidades e alteridades definidas antropologicamente (ibid.). Os 

parâmetros linguístico-normativos, os currículos e os marcos de referência estabelecidos 

                                                           
32 Tradução nossa. No original: “to speak is to speak one’s own language, or at least with which one is 

familiar”. 
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para orientar o ensino de alemão e de outras línguas europeias em todo o globo tendem a 

ignorar essa desigualdade de forças e forjam uma concepção universal de língua segundo 

uma perspectiva eurocêntrica. A partir da posição em que se encontram, financiam 

institutos e iniciativas difusoras de línguas e culturas nacionais além de concentrar a 

produção dos materiais didáticos exportados para este fim, afirmando-se como centros 

provedores de capital cultural hegemônicos para a aprendizagem de tais línguas e o 

diálogo intercultural:  

Se o Centro sempre provê os professores e a definição do que é digno de ser ensinado 

(dos evangelhos do Cristianismo aos evangelhos de Tecnologia e Ciência), e a Periferia 

sempre fornece aos aprendizes, então há um padrão de imperialismo (...) um padrão de 

equipes científicas do Centro que vão às nações da Periferia para coletar dados (matéria-

prima) na forma de depósitos, sedimentos, flora, fauna, descobertas arqueológicas, 

atitudes, opiniões, padrões comportamentais e assim por diante para processamento de 

dados. , análise de dados e formação de teoria (como processamento industrial em geral). 

Isso ocorre nas universidades do Centro (fábricas), para enviar o produto acabado, uma 

revista, um livro (bens manufaturados) de volta para o consumo no centro da Periferia, 

primeiro criando uma demanda para isso através do efeito de demonstração, treinamento 

no país Centro e algum grau de participação de baixo nível na equipe de coleta de dados. 

Esse paralelo não é uma brincadeira, é uma estrutura33 (Galtung 1980: 130). 

Servidos apenas dos discursos críticos a que tivemos contato na explanação dessa base 

teórica e uma vez que esse estudo não visa objetivamente à elucidação aprofundada desses 

pontos, podemos apenas especular que parte do interesse comercial no ensino de línguas 

adicionais, a exemplo de Colombo, está relacionado com a formação de mediadores 

interculturais simpáticos e cativ(ad)os. Para Phillipson (1992: 57), a maior parte dos 

benefícios e desdobramentos da relação descrita por Galtung se acumula no Centro, 

enquanto a Periferia permanece em uma situação de dependência profissional e 

tecnológica. Bourdieu define capital cultural como um princípio de diferenciação social – ao 

lado do capital econômico e do capital social – baseado na distribuição desigual de referências, 

instrumentos e estratégias que revelam quais são os conhecimentos e gostos socialmente 

valorizados e possibilitam a decifração, a apreciação, o consumo e a produção de bens culturais 

e simbólicos (Bourdieu 2007: 297, 1984: 10-11; Coelho 1997: 84-85). Dessa forma, as 

                                                           
33 Tradução nossa. No original: “If the Center always provides the teachers and the definition of what is 

worthy to be taught (from the gospels of Christianity to the gospels of Technology and Science), and the 

Periphery always provides the learners, then there is a pattern of imperialism (...) a pattern of scientific 

teams from the Center who go to Periphery nations to collect data (raw material) in the form of deposits, 

sediments, flora, fauna, archaeological findings, attitudes, opinions, behavioral patterns, and so on for data 

processing, data analysis, and theory formation (like industrial processing in general). This takes place in 

the Center universities (factories), in order to send the finished product, a journal, a book (manufactured 

goods) back for consumption in the center of the Periphery, first having created a demand for it through 

demonstrarion effect, training in the Center country, and some degree of low-level participation in the data-

collection team. This parallel is not a joke, it is a structure”. 
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instituições e práticas do Centro tendem a ser reproduzidas na Periferia e a busca de 

soluções locais mais apropriadas perde incentivo e protagonismo no âmbito das políticas 

educacionais (p. 62-63). 

Retomando neste ponto a crítica ao conceito de interculturalidade herderiano, temos tanto 

em Hall como em Welsch a avaliação que nossas culturas não podem ser descritas como 

entes homogêneos e estanques contrariando visões de identidade e aprendizagem que, 

como visto, mesmo defasadas ainda repercutem na formulação de políticas educacionais 

mais recentes. Seguindo esse posicionamento, a única possibilidade aceitável de reunir 

diversas culturas sob uma concepção de multiculturalismo talvez seja atendendo às 

ressalvas apontadas por Leggewie e Zifonun (2013): 

A tese do multiculturalismo se torna criticável lá onde a multicultura é interpretada como 

justaposição de grupos culturais separados. A imagem dos grupos multiculturais 

homogêneos e fechados não funciona bem na sociedade moderna (...) o caso normal é 

menos a separação do que o constante embate desses “grupos”, e de fato não na forma de 

conflitos, no espírito de um “choque de civilizações”, mas sim na forma de diversos 

processos de negociação e intercâmbio (p. 11). 

Esses processos ocorrem contínua e ininterruptamente em interações simultâneas e 

paralelas que envolvem respectivamente indivíduos que integram um mesmo “grupo” 

mas que possivelmente sequer se conhecem ou têm contato diretamente. Por meio de 

trocas e negociações, portanto, entendemos que, ao invés de se chocarem, as culturas e 

“civilizações” tendem a se infiltrar umas nas outras, de modo que são caracterizadas pela 

mistura, ao contrário do que preconiza a tradição romântica herderiana. Em outras 

palavras, as culturas – se é que faz sentido aqui estabelecer uma distinção entre singular 

e plural – não são mais delimitadas claramente umas das outras e sim marcadas por 

entrelaçamentos e pontos em comum. 

Não faz sentido, portanto, nos limitarmos a destacar somente que as sociedades atuais 

congregam em si diversos modelos culturais e que o falante intercultural está 

comprometido com uma relação de troca de perspectivas, como ilustra a definição que 

tomaremos como exemplo: 

O 'falante intercultural' não é um ser cosmopolita que flutua sobre as culturas, como 

turistas tendem a fazer. Em vez disso, ele ou ela está comprometida em transformar os 

encontros interculturais em relacionamentos interculturais. Ele não está satisfeito com 

uma visão do exterior, maravilhado com diferenças e com o que parece exótico e 

intrigante sobre outra cultura. Um falante intercultural está determinado a compreender, 

a obter uma visão interna da cultura da outra pessoa e, ao mesmo tempo, a contribuir para 
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a compreensão da outra pessoa sobre a sua própria cultura do ponto de vista de alguém 

que está dentro34 (Sercu 2002: 63). 

Ainda que essa proposta de interculturalidade busque superar a superficialidade do lugar 

comum sobre a cultura do outro, essa visão permanece preservando a integralidade de 

uma identidade supostamente definitiva do indivíduo. O que o diferenciaria dos sujeitos 

que apenas “flutuam” sobre culturas como “turistas” seria a visão compartilhada pelo 

insider, que lhe concede o privilégio de compreender a outra cultura em questão. 

Numa visão que considera o entrelaçamento como base das relações interculturais, a 

alegoria da ponte – usada tradicionalmente para definir a L2 como ligação e contato entre 

a cultura do aprendiz e a do falante “nativo” língua-alvo – ganha novas dimensões, pois 

perde a finitude e passa a integrar a própria essência das culturas e identidades. A ponte 

não mais principia na borda dos mundos que conecta, mas os atravessa confundindo-se 

com sua paisagem e integrando o sistema de caminhos que os percorrem. Desaparece o 

abismo-vácuo intersticial. Com isso, entendemos que a dinâmica do contato começa, não 

no cruzamento de uma barreira divisória imaginária, mas no próprio indivíduo35, em sua 

transculturalidade interna. Aqui entra em cena, finalmente, a antítese do sujeito do 

Iluminismo, segundo Hall – o sujeito pós-moderno, caracterizado por identidades 

múltiplas resultantes de processos de fragmentação. Dessa forma, admite-se que as 

identidades são historicamente (e não biologicamente) definidas e que se encontram em 

constante transformação. 

Além disso, é preciso considerar uma série de mudanças ocorridas a partir da segunda 

metade do século 20 que motivaram a adoção de novas formas de análise para explicar o 

mundo contemporâneo. Segundo dados levantados por Graddol (2006), o número total de 

migrantes internacionais dobrou para 175 milhões (3% da população mundial) entre 1960 

e 2000 (p. 28), 763 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano de 2004 e 

                                                           
34 Tradução nossa. No original: “The ‘intercultural speaker’ is not a cosmopolitan being who floats over 

cultures, much like tourists tend to do. Rather, he or she is committed to turning intercultural encounters 

into intercultural relationships. He or she is not satisfied with a view from the outside, with marvelling at 

differences and at what seems exotic and intriguing about another culture. An intercultural speaker is 

determined to understand, to gain an inside view of the other person’s culture, and at the same time to 

contribute to the other person’s understanding of his or her own culture from an insider’s point of view”. 
35 Em uma discussão sobre os objetivos da aprendizagem de línguas e da conscientização do plurilinguismo, 

Hélot (2012: 216) define o indivíduo bilíngue como agente da construção das pontes que conectam pessoas 

de culturas diferentes, o que nos inspira a observar o efeito das relações de comunicação na aproximação e 

interpenetração de culturas. 
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desse total 74% partiram de países cuja língua oficial não é o inglês com destino a outros 

países não-anglófonos (p. 29).  

Todas essas transformações vêm sendo, naturalmente, acompanhadas e impulsionadas 

por mudanças no tratamento dado epistemológica e cientificamente ao fenômeno cultural. 

Witchalls (2012) atesta que os estudos culturais antes se caracterizavam pela análise 

linear de subpartes e componentes, uma visão estática homogênea, de limites claramente 

delineados e estritamente orientada a objetos. Esse autor percebe, porém, que os estudos 

cultuais têm migrado para um trabalho de natureza mais holística e processual, partindo 

de uma perspectiva orientada pelo contexto e por redes de trocas comunicativas, 

abordagens dinâmicas e interconectadas, visando um sistema de sobreposição de 

camadas, “cuja complexidade só pode ser equiparada através de analogias com sistemas 

encontrados na natureza ou na mente humana” (p. 14). 

Signorini (2002), no artigo em que se posiciona a favor de uma “teoria da 

desregulamentação linguística”, ressalta o questionamento crítico que emana de “uma 

sociolinguística mais interessada no multilinguismo” sobre “a modelização em partículas 

ou unidades funcionalmente distribuídas e relacionadas a um núcleo comum” (p. 110). 

“A prática comunicativa” ou “a ‘comunidade de fala’ e a comunicação social em sentido 

amplo” é que vem se tornando escopo de suas investigações, à medida que vem 

dialogando com a etnografia, a etnometodologia e a pragmática interacional. A própria 

Signorini recorda, em seguida, a tradição interacional e interpretativa presente nos 

estudos da comunicação intercultural de Gumperz (1982), em que o falante ocupa lugar 

de agente nos processos comunicativos orais que fundamentam “a engenharia de 

produção da língua e da sociedade” (Signorini 2002, op. cit.).  

A perspectiva de Gumperz para o que chama de “comunicação intercultural”, na 

realidade, complementa e esclarece ainda melhor o que Welsch (2010) traz sob o rótulo 

de “transcultural”. Afinal, Gumperz relativiza o poder e o raio de ação de fatores 

macroestruturais no uso interacional da língua. Segundo ele, uma grande parte da 

estrutura conversacional acaba sendo moldada por ajustes e escolhas de recursos 

linguísticos vinculadas ao próprio espaço da interação e aos sujeitos envolvidos. A 

segunda premissa de Gumperz consiste na dinâmica de sobreposições e tessitura de redes 

que delimitam os espaços socioculturais nas comunidades. “Limites” e “espaços”, nesse 

ínterim, soam muito imprecisos para caracterizar processos que justamente diluem os 
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contornos e ampliam os pontos de contato para o interior e para a substância de que os 

elementos interconectados são constituídos. Desse modo, não se espera que haja uma 

unicidade entre cultura e comunidade linguística – falantes de uma mesma língua podem 

pertencer a grupos culturais ou a subculturas distintas e vice-versa –, já que ambos, língua 

e cultura, podem atravessar transversalmente fronteiras sociais, linguísticas e geográficas. 

E claro que não somente esses elementos, mas em primeiro lugar o próprio indivíduo 

portador dos mesmos é que transita entre diversos espaços e redes sociais. Esse fluxo, 

segundo Signorini (2002: 111), forma por toda parte “identidades múltiplas e processuais, 

não dadas a priori em função da língua, etnia, região, classe ou gênero, por exemplo”.  

A visão que essa representação de um sistema estratificado e interconectado nos concede 

é que de nada vale definir cultura como um conjunto de associações, ideias e atributos 

que é ativado em um grupo de pessoas submetidas aos mesmos estímulos dentro de um 

mesmo espaço contextual, pois cada indivíduo é um membro parcial de variadas culturas, 

uma vez que cada pessoa incorpora o cruzamento dos inúmeros círculos sociais de que é 

participante (Simmel 1908: 404) e cultiva estilos de vida que, apesar de marcar um 

pertencimento relativo, são “mecanismos de classificação e da delimitação individual que 

são aceitos, descartados ou intercambiados” mas que “não se tornam expressão de 

coletividade” (Leggewie/Zifonun 2013: 19). Segundo Witchalls (2012: 14), cada um 

assume padrões de um dos meios socioculturais que integra e os aplica e integra a padrões 

de outras redes de que faz parte, conforme ressalta. 

Graddol (2006) fornece pistas sobre os efeitos desses processos individuais na 

coletividade ao chamar a atenção, por exemplo, para o interesse crescente de países da 

Ásia Oriental em séries coreanas, o sucesso mundial dos mangás japoneses que 

ultrapassaram em importância os quadrinhos ocidentais, a alta competitividade do cinema 

indiano em relação ao estadunidense em todos os países asiáticos e o crescimento das 

telenovelas hispânicas no mercado interno de entretenimento dos Estados Unidos (p. 

113). À medida que a internet também implodia todos os limites do imperialismo 

linguístico e cultural anglófono e decretava livre trânsito entre espaços virtuais 

multiculturais de comunicação instantânea e conteúdos produzidos nas mais diversas 

línguas, as mídias tradicionais também passaram a distribuir conteúdo em escala 

internacional, permitindo a seleção entre várias opções de idiomas para áudio e legendas 

através do aperfeiçoamento da tecnologia e dos suportes (García 2009a: 27-29). Dessa 

forma, cada nova informação não é interpretada à luz de seu contexto original, pois ela 
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ganha novos sentidos de acordo com o sistema de interpretação de cada cultura. Para 

entender a informação que vem de fora, os membros de uma cultura recorrem à sua língua 

e a seus próprios modelos culturais de interpretação e quem pré-executa essa tarefa, em 

geral, são as mídias de massa (Witchalls 2012: 15). Em outras palavras, o global vem 

sendo cada vez mais sendo absorvido pelo local, processado em releituras e relançado ao 

mundo como produtos e manifestações culturais atualizadas pelo hibridismo. Essa 

dinâmica é marcada sobretudo pela copresença de tendências universalizantes e 

particularizantes (Robertson 1995).  

É crucial, porém, que esse fenômeno não seja confundido com uma noção de globalização 

cultural pretensiosamente indiscriminada e generalizante, em grande parte determinada 

por um sistema econômico excludente, razão pela qual em muitas áreas e regiões do 

mundo ainda não seja experienciada (p. 16). Mesmo Welsch (2010: 45), ao elencar 

aspectos transculturais da vida cotidiana – o consumo de marcas multinacionais, a adoção 

de práticas de medicina oriental em sociedades ocidentais, mudanças nos hábitos 

alimentares influenciadas por outras culturas, o interesse por clubes desportivos, 

produções cinematográficas, obras literárias e artistas de outros países – deixa de 

considerar que as trocas transculturais podem percorrer distâncias mais curtas ou tendem 

a ser mais lentas nas periferias do mundo. Além disso, a maioria dos cidadãos do mundo 

continua consumindo mídia nacional (Witchalls 2012: 14-15). Noticiários, 

entretenimento e propaganda ainda são predominantemente produzidos e consumidos 

regional e nacionalmente. Isso acontece também na internet, em que apenas 16% das 

comunidades que um indivíduo integra no Facebook, por exemplo, são estrangeiras 

(ibid.). Welsch (2010: 65) admite também que identidades transculturais não excluem 

preferências locais ou regionais, mas que, via de regra, alguns elementos terão maior e 

outros menos peso nessa formação. Ao que parece, passamos agora por uma fase de 

abrandamento das diferenças culturais. De maneira geral, enquanto Witchalls se preocupa 

em destacar os limites reais da globalização até agora, Welsch se mostra mais confiante 

em relação ao que se segue e constata que, como consequência da mistura dos padrões 

culturais, os indivíduos têm desenvolvido culturalmente mais congruências do que nos 

séculos anteriores, marcados pela diferenciação. 

Isso não significa a adoção de um olhar homogeneizante ou de renegar a diversidade 

cultural e linguística a um nível de análise secundário no processo pedagógico. Pelo 

contrário, o conhecimento das particularidades e a atitude comparativa levam a uma 
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abertura para questões globais, à reflexão independente e à autonomia do aprendiz em 

relação à contemplação das línguas e das culturas do mundo, assim como de si mesmo 

enquanto sujeito-falante transcultural, conforme descrevem Oomen-Welke e Rösch 

(2013: 180). Dessa forma, o indivíduo se percebe participante dessa diversidade e está 

pronto para reconhecer outras afinidades e congruências entre si e os demais membros da 

comunidade global. Do ponto de vista sociolinguístico, a língua-alvo da aprendizagem 

(assim como a L1 do aprendiz e as demais línguas e variedades que compõem sua 

identidade plurilíngue), passa a ser vista como uma entre tantas outras línguas e 

variedades. Como efeito dessa visão, o aprendizado da L2 não se esgota no domínio de 

uma determinada norma eleita, mas se torna, mais do que tudo, meio de acesso ao 

plurilinguismo existente nos países em que essa língua é falada (ibid.). Para quem se 

encontra imerso nesse plurilinguismo como estrangeiro durante o processo de aquisição 

da L2, essa abordagem diferenciada constrói uma representação alternativa à de um 

bilinguismo excludente, pois a L1 do aprendiz, nesse caso, cabe na concepção de 

sociedade e cultura plurilíngue que abarca as línguas e variedades linguísticas faladas por 

outros sujeitos, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Oomen-Welke e Rösch consideram 

igualmente que o ensino de “alemão como língua estrangeira”, isto é, a aprendizagem 

fora dos países em que a língua é oficial e de uso veicular, deve se pautar no seu uso para 

a comunicação global (ibid.). Para tanto, é preciso que o professor tenha consciência das 

relações entre cultura e poder e que o controle exercido sobre a cultura em sala de aula 

consiste em uma postura imperialista análoga à imposição ideológica da classe dominante 

sobre uma população colonizada. A atitude de dependência paternalista que o aprendiz 

pode nutrir em relação ao docente da L2, no sentido de busca de proteção contra suas 

próprias fragilidades relacionadas à autoestima, precisa ser alvo de observação frequente 

do professor, de modo a não menosprezar seu lugar potencial de colonizador enquanto 

transmissor principal da cultura estrangeira, muitas vezes vista como exemplar e alvo de 

desejo do aprendiz, a depender da abordagem aplicada (Moita Lopes 1996: 47-50). 

A desmistificação das fronteiras culturais e linguísticas e a noção de que identidades e 

culturas são permanentemente reconstruídas através de trocas, mudanças e combinações 

híbridas que ocorrem no âmbito da subjetividade de cada indivíduo desafiam as 

instituições a conciliarem a preservação de um ideário tradicional anacrônico e a 

reinvenção de seus papéis em vista das demandas de um público-alvo que vive na 

atualidade. No que compete a escolas binacionais como a desse estudo e outras 
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instituições de proposta intercultural, o ex-ministro alemão de relações exteriores Joschka 

Fischer (1998: 25) lhes atribuiu a incumbência política de dar ao processo de globalização 

uma dimensão humana, refletindo em seu posicionamento as mudanças de visão acima 

descritas. Tal visão representa mais um direcionamento do que uma definição 

comprometida, uma vez que se depara com contradições em diferentes instâncias, a 

começar pelo plano-diretor (doravante Rahmenplan, cf. Bausch et al. 2009) definido para 

orientar a prática pedagógica em escolas de todo o mundo e pelas diretrizes estabelecidas 

pela Conferência dos Ministros de Educação dos Estados Alemães 

(Kultusministerkonferenz) para os exames oficiais de proficiência em língua alemã 

(DSD). Na apresentação de seus objetivos (p. 4), o Rahmenplan designa ao ensino de 

“alemão como língua estrangeira” o papel fundamental de estimular os alunos a lidar com 

a diversidade linguística de sua vida cotidiana, de acordo com a região onde vivem. Isso 

se dá dentro dos limites estabelecidos por “requisitos técnicos e princípios didático-

metodológicos que são basicamente entendidos como sendo transregionais ou 

translocais” (ibid.), cabendo a cada instituição de ensino adaptá-los, em seus planos de 

trabalho, às exigências administrativas e às demais condições locais. Entretanto, o 

documento ressalta logo em seguida que a proposta curricular determinada pelo 

Rahmenplan deve ser cumprida para que sejam asseguradas a transparência e a 

comparabilidade do trabalho pedagógico nas escolas alemãs no exterior e nas escolas que 

conferem a certificação de proficiência em alemão da KMK (ibid.)36. Desse modo, 

especificidades locais e regionais são desprezadas na elaboração de provas unificadas e 

generalização de objetivos. No entanto, estes devem servir de parâmetro para as aulas de 

língua alemã como L2 em escolas no exterior (Kiper 2015: 151) e avaliar – juntamente 

com o desenvolvimento sistemático da competência linguística, de estratégias discursivas 

                                                           
36 Citação completa no original: “’Deutsch als Fremdsprache’ übernimmt eine Schlüsselfunktion für die 

Schüler und unterstützt sie in der kompetenten Bewältigung einer lebensweltlichen Sprachenvielfalt, die 

von Region zu Region bzw. von Standort zu Standort unterschiedlich strukturiert sein kann. Vor diesem 

Hintergrund begrenzt sich der folgende Text im Sinne eines kompetenz- und ergebnisorientierten 

Rahmenplanes auf die Zusammenstellung von fachlichen Anforderungen und didaktisch-methodischen 

Prinzipien, die sich grundsätzlich als regionen- bzw. standortübergreifend verstehen. Aus dieser 

Grundkonzeption ergibt sich allerdings die grundsätzliche Verpflichtung für die einzelne Schule, diese 

Anforderungen und Prinzipien mit Blick auf die in der jeweiligen Region bzw. an dem konkreten Standort 

vorhandenen administrativen Vorgaben sowie auf die jeweiligen sprachlichen und pädagogischen 

Bedingungen zu adaptieren und auf dieser Basis in einem schuleigenen Arbeitsplan zu konkretisieren. 

Damit Transparenz und Vergleichbarkeit der unterrichtlichen Arbeit in den Deutschen Auslands- und 

Sprachdiplomschulen gesichert werden, sind in diesen schuleigenen Arbeitsplänen die jeweils spezifischen 

sprachlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und administrativen Bedingungen deutlich zu kennzeichnen; 

dabei ist allerdings der im Folgenden festgelegte curriculare Rahmen grundsätzlich einzuhalten”. 
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e da autonomia na aprendizagem – “a mediação (...) de uma imagem atual da Alemanha, 

da cultura alemã, arte e literatura”37 (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 2013: 27). 

De fato, ao se definirem como biculturais, as comunidades escolares investigadas se 

pressupõem mais ou menos homogêneas na constituição de sua estrutura interna e 

destacadas em relação a outras escolas e à sociedade em que se encontram. Por outro lado, 

não devemos perder de vista que as trocas mais imediatas ocorrem com as culturas do 

entorno e com a cultura hegemônica que exerce pressão conservadora sobre as outras. Ao 

rememorar os relatos do escrivão jesuíta Giovanni Pietro Maffei sobre as impressões 

injuriosas dos colonizadores portugueses a respeito dos autóctones brasileiros no século 

16, Greenblatt (1990: 23) identifica “alguns dos mais completos reconhecimentos da 

enorme lacuna cultural entre europeus e indígenas”38. Segundo Maffei (1665: 71), 

[e]les não têm F, L, R em seu alfabeto. A esse respeito, alguns fizeram uma ótima 

observação, que essa ignorância é uma repreensão secreta da Providência divina de que 

eles não têm nem Fé, nem Lei, nem Rei.39 

A dificuldade de expressar conceitos da cultura cristã na língua dos nativos evidencia, na 

verdade, que os europeus se viram traídos pela crença em uma relação isomórfica entre 

linguagem e realidade (Greenblatt 1990: 28). Desse modo, quando o plurilinguismo, a 

diversidade linguística e as práticas híbridas são depreciadas e um determinado 

comportamento linguístico, ainda que bilíngue, é imposto, deixa-se de preservar um 

conjunto de significados cuja comunicação depende de signos específicos e formas de 

expressão apenas disponíveis em outros códigos. Ora, se por um lado “a realidade de cada 

sociedade é construída em um grau significativo a partir das qualidades específicas de 

suas linguagens e símbolos”40 (p. 32), por outro lado, não se deve desprezar que o 

conhecimento sociocultural trocado nas interações atualiza e constrói novas 

representações subjetivas que passam a integrar nossa memória autobiográfica e a 

fundamentar a produção e a compreensão de discursos futuros (Dijk 2011: 30-32). 

                                                           
37 Tradução nossa. No original: “die Vermittlung (...) eines aktuellen Deutschlandbildes, deutscher Kultur, 

Kunst und Literatur”. 
38 Tradução nossa. No original: “some of the fullest acknowledgment of the enormous cultural gap between 

Europeans and Indians”. 
39  Tradução nossa. No original: “Ils n’ont point d’ F, L, R, dans leur alphabet. Surquoy quelques-vns ont 

fait vne assez jolie remarque, que cette ignorance est vn secret reproche de la Providence divine de ce qu’ils 

n’ont ni Foy, ni Loy, ni Roy”. 
40 Tradução nossa. No original: “reality for each society is constructed to a significant degree out of the 

specific qualities of its languages and symbols”. 
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Conscientes dessas ressalvas, trazemos ao primeiro plano desse debate a perspectiva de 

Welsch (2010), pois se mostra muito compatível com as reflexões desenvolvidas nessa 

investigação ao propor que a competência transcultural seja fomentada no intuito de 

formar indivíduos mais livres, conscientes e autônomos. Segundo essa visão, um 

indivíduo cuja identidade seja constituída pela interação e pelo entrelaçamento de uma 

série de padrões culturais distintos possui, com relação à variedade de práticas e 

manifestações possíveis de serem encontradas em seu meio social, maiores chances de 

conexão com outras matrizes identitárias e culturais do que quando a própria identidade 

só é definida por um único padrão (p. 44). Desse modo, a transculturalidade pode habilitar 

o indivíduo a fazer escolhas mais livres que vão além dos conceitos socialmente 

predefinidos pela cultura hegemônica. Para tanto, abre-se caminho para uma cultura 

internacional que não seja baseada no exotismo do multiculturalismo, mas na articulação 

do hibridismo. Isso ocorre em um espaço intermediário em que a política da polarização 

pode ser evitada e os indivíduos podem se manifestar como outros de si mesmos (Bhabha 

2004: 56). 

Veremos a seguir de que maneira o signo linguístico participa da construção desse espaço 

e como esse olhar pode impactar em políticas e práticas de sala de aula tradicionalmente 

consolidadas. 

 

2.5. Third space e desregulamentação linguística 

2.5.1 O signo linguístico na construção do espaço de interação transcultural 

Seja no campo da Linguística Aplicada como nos Estudos de Fronteira, a ponte tornou-

se uma metáfora proeminente para representar o contato linguístico através do 

bilinguismo. No entanto, com as mudanças de perspectiva propostas nas seções 

anteriores, vale a pena tentar iluminar outros significados relacionados a essa figura. Para 

além de uma conexão entre dois lados separados, pontes também funcionam como 

passagens restritivas (onde aduanas podem ser facilmente instaladas), tal qual um funil 

estreito que impõe controle sobre o tráfego de identidades. Em pontes de trânsito muito 

intenso, não são previstos encontros entre quem vem de cada um dos lados. Quando a 

direção do fluxo da ponte é única e, eventualmente, reversível, costumam ser 

estabelecidas faixas unidirecionais apartadas de fluxo contínuo, de modo que os 
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transeuntes evitam olhar para aqueles que caminham na direção oposta. O encontro em 

pontes normatizadas tende a ser um grande problema a ser evitado a todo custo. Nesses 

casos, os encontros sempre ocorrem em um dos lados. A ponte como um espaço de 

transição, portanto, muitas vezes não serve aos propósitos de um terceiro espaço, 

especialmente quando são muitos os que a cruzam e a ponte é vista apenas como simples 

meio de passagem e não como experiência. Em relação às ideologias tradicionais de 

ensino e aprendizagem de L2, com base em regras gramaticais não negociáveis, cheias de 

exceções e segundo o modelo do falante nativo clássico, a L2 é percebida como uma 

ponte escura, escorregadia e pouco confiável, com falhas, buracos e armadilhas, cuja 

travessia requer o domínio de macetes ocultos. Nessa visão, o falante bilíngue tem que 

superar tais condições para alcançar seu interlocutor e sua cultura, que o esperam 

completamente ilesos do outro lado. 

Na realidade, dualismos tais como ensino/aprendizagem, língua materna/estrangeira e 

falante nativo/bilíngue vêm se tornando categorias cada vez mais questionáveis e 

inadequadas para uma descrição multidimensional e pluralista das comunidades de 

aprendizagem, das comunidades de conhecimento e da sociedade como um todo. É 

insensato tentar situar qualquer indivíduo em compartimentos prototípicos ou mesmo em 

um continuum traçado entre extremidades radicais que nunca se encontram. Uma vez que 

o sujeito se reconhece como a ponte propriamente dita, “como alguém que opera em um 

universo discursivo próprio, que não é nem o universo discursivo do falante monolíngue 

em L1, nem o do falante monolíngue em L2” (Maher 2007: 77-78), a sua situação será 

sempre de mediação, de terceiro lugar, “lugar esse que, sendo permeável à permeabilidade 

das línguas que o constituem, está permanentemente em construção” (ibid.). Finda a 

Guerra Fria, salta à vista o anacronismo de fatores binários quando se trata de descrever 

e compreender a realidade. O mundo passou, nesse meio tempo, por transformações que 

reclamam uma redefinição e uma recolocação da política na vida cotidiana, passando de 

componente pedagógico e ideológico para uma demanda acentuada de prática, para uma 

consciência performativa com desdobramentos empíricos (Bhabha 2004: 21). 

A discussão acima sobre a metáfora da ponte foi desenvolvida por Carapeto-Conceição 

(2018: 133-134) ao postular que uma abordagem transcultural do bilinguismo e da 

aprendizagem de línguas tem por tarefa a construção de múltiplas pontes – ou uma praça 

– que se caracterizam pela confluência e pelo dinamismo multidirecional. Esse enquadre 

alternativo acolhe o aprendiz e o admite enquanto indivíduo plurilíngue por natureza. Em 
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um espaço intermediário que dissolve e torna as fronteiras culturais permeáveis, aqueles 

aprendizes ou bilíngues emergentes podem participar ativamente da concepção desse 

espaço e aprender na prática como construir outros terceiros espaços para futuros diálogos 

transculturais. 

“Um conhecimento partilhado de mundo” é, segundo o Quadro (Trim/North/Coste 2001: 

31), pré-requisito para a comunicação bem-sucedida. É necessário, portanto, que os 

interlocutores envolvidos compactuem de determinadas premissas e parâmetros, 

inclusive a língua utilizada, que delimitarão o espaço de interação. O que conecta os 

indivíduos em uma identidade social, é a experiência compartilhada (Raible 1998: 16), 

de modo que identidade e alteridade são conceitos que pressupõem um ao outro, cada 

qual significando, no campo social, o que é compartilhado (identidade) e o que é 

diferenciado (alteridade) (p. 21). Ao mesmo tempo, o outro nos define e nos posiciona 

cada vez que define e posiciona a si mesmo no discurso (cf. Voloshinov 2017). Se 

entendemos “diálogo”, na perspectiva bakhtiniana, como a relação triádica entre o self, o 

outro e uma antecipação de ambos (Holquist 1990: 154), temos que o espaço de interação 

é desenhado por essas três instâncias. Poderíamos representá-lo como uma área plana, um 

tabuleiro de xadrez - com a aparência de um mosaico - que serve de palco para o 

entrecruzamento de realidades e a tessitura de uma rede única de relações e significações. 

Tratamos aqui precisamente do processo de “hibridismo” – cruzamento, mistura – a que 

se refere Homi Bhabha (2004; e especialmente em entrevista a Rutherford 1990) e ao qual 

se submetem ininterruptamente todas as formas de cultura. Não se admite, portanto, o 

essencialismo de uma cultura anterior original ou originária. Projetos de afirmar tradições 

culturais e calcificar culturas coloniais pela glorificação do passado e a homogeneização 

da história esbarram, segundo Bhabha (2004: 13), em um limite imposto, uma “ponte” 

em que se manifesta uma presença de outra ordem, marcada pelo distanciamento ou uma 

realocação do lar e do mundo. Esse estranhamento (unhomeliness) não está relacionado 

a uma situação de desabrigo ou carência de lar, mas pode ser entendido como uma 

condição de desnudamento, de abertura dos poros e aguçamento dos sentidos, de modo a 

evidenciar o hibridismo de que toda cultura é constituída e favorece experiências de troca 

que redefinem a identidade cultural do indivíduo. Esse hibridismo não consiste na mera 

combinação de dois elementos de origem ou mesmo na possibilidade de recuperá-los 

através de um processo inverso, já que nenhuma cultura se revela completa em si mesma 

(Bhabha/Rutherford 1990). A articulação de culturas é inevitável e possível “não por 
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causa da familiaridade ou similaridade de conteúdos, mas porque todas as culturas são 

formadoras de símbolos e constituidoras de temas”41 (p. 210). O hibridismo não se trata 

da geração de um novo elemento, mas, pelo contrário, de um terceiro espaço – third space 

–, uma área vazia intersticial e relacional entre o que se vê e o que se interpreta, entre o 

rosto (identidade) e a máscara, entre o significante e o significado; um espaço de 

antecipação e negociação que gera novas posições, novos sentidos e representações 

(Carapeto-Conceição 2011: 48). Dessa forma e com vista a assegurar ao subalterno o seu 

“direito ético e histórico de significar” (Bhabha 1992: 49), ressaltamos a necessidade de 

desuniversalizar os valores atribuídos a toda e qualquer enunciação (Souza 2004: 130). A 

historicização e contextualização do momento da enunciação descredita definitivamente 

a existência de uma pressuposta homogeneidade cultural, uma vez que o significado se 

constrói por meio da ressignificação – efeito da subjetividade do third space. 

Nos aproximamos da formulação de um novo conceito de língua para a comunicação 

inter/transcultural através da proposta de Kramsch (2011: 238-239), que a apresenta como 

um caminho para uma abordagem linguístico-cultural mais ecológica e, dando contornos 

sociolinguísticos ao third space de Bhabha, propõe a noção de third place ou third culture 

of the language. Kramsch considera as relações humanas como sistemas complexos em 

que o self e o outro, intrinsicamente pluralistas, múltiplos e variáveis, são constituídos, 

em parte, pelo seu oposto e ao mesmo tempo podem entrar em conflito entre si (p. 247-

248). Isso reforça que o ego não está completo sem o alter e vice-versa, cada um pode se 

observar subjetivamente de dentro de si mesmo e objetivamente através dos olhos do 

outro. Ora, outro traço do dialogismo bakhtiniano consiste no processo de construção da 

própria identidade através de uma relação com a identidade dos outros, culminando no 

princípio “nós somos o que os outros não são”. Holquist (1990: 35) completa: “nós 

percebemos o mundo através do tempo/espaço do self e através do tempo/espaço do 

outro”42.  

Ao contemplarmos essas duas instâncias compartilhando o third place numa tentativa de 

comunicação, somos levados a repensar a noção de comunidades de fala delimitadas 

geograficamente, e a considerar como prototípicas as práticas comunicativas abertas ou 

                                                           
41 Tradução nossa. No original: “not because of the familiarity or similarity of contents, but because all 

cultures are symbol-forming and subject-constituting, interpellative practices”. 
42 Tradução nossa. No original: “we perceive the world through the time/space of the self and through the 

time/space of the other”. 
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desterritorializadas (Blommaert 2005: 216). No decorrer deste capítulo, serão 

explicitados os aspectos dessa abertura que se relacionam com a presente investigação, a 

começar por identificarmos, à luz de Jungbluth (2015), a tensão entre as dimensões de 

identidade e alteridade como princípio dialógico de toda prática linguística: 

Como qualquer enunciado é dirigido ao outro, pode sempre ser analisado em termos de 

atos de identidade e atos de alteridade, qualquer que seja o conteúdo ou a forma que 

ele possa assumir. A própria seleção das palavras depende do outro (ou, no discurso 

escrito, do outro imaginado). Isto é, escolhida sua materialidade, a performance é 

diferente quando dirigida a uma criança ou adulto, a um leigo ou a um especialista, a uma 

pessoa da mesma língua materna ou a um estranho. A importância indispensável do 

outro para o uso da língua é óbvia. Em outras palavras, pode-se referir à coisa no mundo 

usando termos diferentes, e sua seleção depende do horizonte de compreensão que o 

falante assume ao lado de seu interlocutor43 (p. 219; ênfases nossas). 

Segundo a autora, a escolha do outro (alter), a quem se quer comunicar, resulta de uma 

série de passos que principiam no ato de mostrar-se ao outro, no intuito de estabelecer um 

espaço de interação. Se o outro se dá conta, cada lado emite uma notificação e os 

envolvidos podem se aproximar e estabelecer suas posições relativas no espaço de 

interação multimodal que se constitui. Esse espaço ganha contornos à medida que o alter 

se destaca do alius e compõe a díade conversacional juntamente com o ego. O alius é a 

parte socialmente excluída, não envolvida na interação em curso e, portanto, fora do 

espaço de interação (Jungbluth 2015: 215-217). 

De acordo com Dijk (2011: 30), “nós compreendemos o discurso ao passo que 

construímos um modelo mental, e construímos o modelo mental de um discurso 

‘aplicando’ os nossos conhecimentos socioculturalmente compartilhados; quando 

produzimos um discurso, fazemos o mesmo na direção contrária”44. Modelos mentais são 

representações subjetivas de eventos ou situações (sobre os quais tratam discursos), 

armazenadas na nossa memória ‘autobiográfica’, que são construídas e atualizadas 

através do conhecimento sociocultural trocado nas interações. Segundo Dijk, eles 

fundamentam a produção e a compreensão do discurso. Dentre esses modelos mentais, se 

                                                           
43 Tradução nossa. No original: “As any utterance is directed towards the other/s, it may always be analysed 

in terms of acts of ídentity and acts of alterity, whatever content or form it may take. The very selection of 

the words depends on the other (or in written díscourse on the imagined other). Their materiality chosen, 

e.g. the performance is different when directed towards a child or an adult, a layman or an expert, a person 

of the same mother tongue or a stranger. The indispensable importance of the other for language use is 

obvious. ln other words, one may refer to the thing in the world using different terms, and their selection 

depends on the horizon of understanding the speaker assumes on the side of her/his interlocutor/s”. 
44 Tradução nossa. No original: “we understand discourse by constructing a mental model, and we construct 

a mental model of a discourse by 'applying' our general socioculturally shared knowledge, and vice-versa, 

when producing a discourse”. 
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destacam modelos de contexto que determinam a maneira como o falante ajusta o seu 

discurso a cada situação comunicativa e ao seu interlocutor. Isso significa que é preciso, 

de alguma forma, saber ou pressupor de antemão o que esse interlocutor já sabe e o que 

ele não sabe, mas poderia querer saber. Modelos de contexto possuem um dispositivo que 

monitora se cada palavra ou sentença e seus significados serão compreendidos pelo 

interlocutor. Em outras palavras, os sujeitos em interação devem ajustar mutuamente seus 

modelos mentais e o conhecimento geral sobre ao outro. É notório o impasse que se revela 

diante de um problema complexo de ‘leitura de pensamento’, que é via de regra 

contornado intuitivamente, uma vez que os falantes em contato pertencem, como visto, a 

grupos linguístico-culturais interseccionados (frequentaram um mesmo tipo de escola, 

são falantes da mesma língua, possuem interesses da mesma natureza etc.) e 

compartilham, em razão disso e justamente pelas circunstâncias que os trouxeram à 

interação, representações e conhecimentos em comum.  

É claro que, além disso, os indivíduos se valerão de um conjunto de categorias (idade, 

gênero, nação, raça etc.), construídas a partir de uma gama de particularidades e ricas em 

inferências. Segundo Sacks (1992: 40), uma grande parte do conhecimento que membros 

da sociedade possuem sobre a sociedade são compilados em termos dessas categorias. 

Com base nisso, sujeitos em interação fazem perguntas que lhe possibilitem definir o seu 

interlocutor e, a partir daí, procuram adaptar sua postura e seu comportamento, inclusive 

os tópicos abordados, ao que eles pensam que sabem a respeito do outro. Naturalmente, 

essa categorização ainda permanece aberta no decorrer da conversa, à medida que novas 

informações vão sendo agregadas às inferências prévias e determinadas características 

vão sendo destacadas, tanto as que diferem o sujeito da categoria que lhe tinha sido 

atribuída, quanto as que confirmam essa representação (Behrent 2007: 54). Essas 

dinâmicas, sobretudo em situação de third place, geram processos individuais de 

desestabilização das fronteiras entre os códigos em contato, que nem sempre transformam 

a ordem linguística em nível macro, mas ajusta o falante e sua língua a situações, 

interlocutores e objetivos específicos (Signorini 2002: 98). 

Hu (2007) analisou textos biográficos de sujeitos bilíngues num estudo sobre as 

representações que esses indivíduos fazem de si mesmos e do outro (Selbst- und 

Fremdwahrnehmung). Tal investigação demonstrou que muitas vezes a terceira língua 

aprendida desempenha uma função de apaziguamento. Ela representa uma zona 

intermediária de conforto alheia à cultura de origem do indivíduo e àquela em que se 
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encontra imerso (como imigrante), com que mantém uma relação familiar (como 

descendente) ou que é dominante em seu meio profissional (como escritor ou professor 

de línguas), por exemplo. O trabalho é ilustrado com trechos de relatos como o da 

linguista e escritora turca Alev Tekinay em seu artigo “In drei Sprachen leben” (Vivendo 

em três línguas)45, publicado num volume que resultou de um simpósio sobre literatura 

de imigração em língua alemã, realizado na Universidade de Sheffield, Inglaterra. Seu 

depoimento desmistifica a noção de que o imigrado vive em (ou dividido entre) duas 

línguas, pois evidencia que muitas pessoas com histórico de migração também falam uma 

terceira, ou ainda uma quarta língua: 

A gente se transforma, ou melhor, a gente se multiplica. Através de duas línguas, eu era 

duas pessoas diferentes, tinha um eu turco e um alemão que estavam constantemente em 

conflito e nunca em harmonia. A terceira língua [inglês], que é neutra, é como uma folha 

em branco e tem uma função conciliadora. Por ela chega a paz. É o meu terceiro eu.46 (p. 

27-34) 

O desenvolvimento da autonomia bilíngue parte do questionamento dos dualismos e das 

categorias preestabelecidas e culmina, para o falante, na conquista da autoria de seu 

próprio mundo (Pennycook 1997: 45). Toda busca por identidade no mundo moderno 

envolve posições de sujeito (raça, gênero, geração, localização institucional, localização 

geopolítica, orientação sexual) de que passamos a ser mais conscientes a partir do 

afastamento das singularidades de ‘classe’ e ‘gênero’ como categorias conceituais e 

organizacionais básicas (Bhabha 2004: 2). Mudanças na organização social dos 

indivíduos e o surgimento e legitimação de contextos até então marginalizados ou 

inexistentes afetam a forma e a vida social dos signos linguísticos (Voloshinov 2017: 

109). A aquisição e experimentação de outros códigos e linguagens oferece ao indivíduo 

a oportunidade de superar os binarismos do poder (Bhabha 2004: 333) renovando seu 

repertório de signos e lhe dá motivação para materializar suas leituras do mundo e de si 

mesmo em expressão. 

A premissa fundamental para o êxito dessa empresa é a variação linguística que é 

responsável pela flexibilidade e funcionalidade da língua em atender às necessidades 

humanas de diferenciação e identificação e outras demandas, cada vez mais complexas e 

                                                           
45 TEKINAY, Alev. In drei Sprachen leben. In: FISCHER, S.; MCGOWAN, M. Denn du tanzt auf einem Seil. 

Positionen deutschsprachiger MigrantInnenliteratur. Tübingen: Stauffenburg, 1997. 
46 Tradução nossa. No original: “Man verwandelt sich, vielmehr vervielfältigt man sich. Durch zwei 

Sprachen war ich zwei verschiedene Menschen, hatte ein türkisches und ein deutsches Ich, die sich ständig 

stritten und nie in Einklang bringen ließen. Die dritte Sprache, die neutral ist, ist wie ein unbeschriebenes 

Blatt und hat eine versöhnende Funktion. Durch sie kehrt Friede ein. Es ist mein drittes Ich”. 
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diversificadas, da estrutura e das relações sociais. A variação também possibilita a 

formação, afirmação e transmissão da nossa identidade sociocultural (Berruto 2004: 89-

90). Outro fator decisivo nesse processo de construção é o estranhamento diante de um 

novo sistema de possibilidades linguísticas – por exemplo, através da aprendizagem de 

L2 –, que permite ao indivíduo encontrar e criar significados que desmontem os 

pressupostos de classe, gênero, raça e cultura ligados a diferentes contextos de uso da 

linguagem que não dão conta ou se furtam de representar em sua complexidade a sua 

identidade bilíngue, imigrante, afrodescendente, indígena, queer etc. (Pennycook 1997: 

53). Esse processo favorece ao indivíduo reorganizar sua noção do processo de (auto-) 

identificação nas negociações da política cultural, reivindicando e exercendo seu direito 

de significar e de questionar as subjetividades produzidas no processo colonizador (cf. 

Bhabha, op. cit.). 

Uma proposta de ensino transcultural de línguas resulta na abertura de um third place em 

que o aprendiz se vê capaz de compreender contextos de sua própria língua e cultura (first 

place) e contextos da cultura e da língua-alvo (second place). Isso não ocorre, como visto, 

a partir de uma postura de mera contemplação do outro. Mais do que pelo trânsito de 

conteúdos e informações através de bordas imaginárias, essa troca se dá pelo trânsito das 

identidades culturais, uma vez que são os próprios sujeitos a se deslocar para um espaço 

em comum totalmente novo, a ser construído a partir dos signos compartilhados e dos 

significados que cada indivíduo traz consigo. Quando o aprendiz de L2 se reconhece 

como parte de uma comunidade de prática que se apresenta cultural e linguisticamente 

heterogênea, ele se reconhece em uma espécie de torre de Babel às avessas. Livre de 

gatekeepers e fronteiras ideológicas e tendo à disposição um acervo linguístico bem mais 

amplo do que o previsto pela unidade de trabalho do livro didático, o indivíduo pode, em 

cada situação de comunicação, fazer escolhas linguísticas mais abertas, de acordo com 

seu interlocutor, o contexto de interação, o objetivo da enunciação e demais critérios que, 

mesmo considerados fundamentais, não são normalmente considerados em primeiro 

plano na aprendizagem, pois são preteridos em favor do domínio da convenção 

normativa. O third place admite, portanto, que a aprendizagem e a prática se reconstituam 

e aperfeiçoem indefinidamente, à medida que novos interlocutores são contatados ou 

incorporados ao grupo e no estabelecimento de quaisquer condições que favoreçam as  

conexões entre línguas e culturas, a identificação de fronteiras linguísticas e culturais, a 

transgressão de tais fronteiras por meio da comunicação propriamente dita, a reflexão 
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crítica da própria identidade e do comportamento intercultural e a consciência da 

responsabilidade em contribuir para o diálogo bem-sucedido entre línguas e culturas.  

Como ponto de encontro entre falantes de diferentes identidades linguístico-culturais 

(Kramsch 2011: 244), o third place põe em evidência processos desencadeados pela 

articulação de diferenças culturais; se mostra um espaço aberto à circulação de ideias e 

valores, a inversões e à invenção de novos significados que, na vida cotidiana, 

normalmente permanecem ocultos pela busca constante de clareza e consenso na 

negociação dos sentidos, elementos fundamentais de uma ideia de comunicação efetiva, 

que, ainda assim, não passa de ilusória (Zarate/Lévy/Kramsch 2008: 15). No third place, 

o educando pode se tornar consciente disso, sobretudo se o exercício pedagógico da 

comunicação transcultural incluir configurações de interação que potencializem a 

emergência de ambiguidades e imprecisões na expressão de ideias, assim como equívocos 

e mal-entendidos na interpretação de proposições. A prática transcultural – no âmbito das 

diferentes formas de encontro com o outro, às vezes tendo sua função camuflada ou oculta 

por diversos rituais e protocolos – deve tornar transparente os princípios das interações 

humanas em geral, conscientizar sobre o lugar que cada um ocupa no contexto 

sociocultural e ajudar a evitar distúrbios na comunicação entre as culturas (Mairose-

Parovsky 1997: 80). 

No entanto, conforme já foi destacado em trabalho anterior (Carapeto-Conceição 2011: 

53), “toda personalidade age dentro de matrizes universais ou estruturas específicas de 

sua cultura de origem, as quais podem ter maior, menor ou nenhum efeito – seja de 

aproximação ou de repulsa – na formação de suas identificações”. Bhabha (2004: 53) 

alerta para a complexidade desse “pacto de interpretação”, que vai além de um simples 

ato de comunicação entre o eu e o outro: 

a produção de sentido requer que esses dois espaços sejam mobilizados na passagem para 

um third place, que representa tanto as condições gerais de linguagem como a implicação 

específica do enunciado em uma estratégia performativa e institucional de que ela não 

pode “em si” ser consciente.47 (ibid.) 

A multiplicidade de papéis que cada sujeito desempenha e um espaço cultural que se 

revela eminentemente heterogêneo e ambivalente nas sociedades modernas propicia o 

                                                           
47 Tradução nossa. No original: “The production of meaning requires that these two spaces be mobilized in 

the passage through a Third Space, which represents both the general conditions of language and the specific 

implication of the utterance in a performative and institutional strategy of which it cannot ‘in itself’ be 

conscious.” 
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surgimento de novas (terceiras) perspectivas à margem das formas dominantes de ver o 

mundo (Carapeto-Conceição, op. cit.). A partir daí, deve-se levar em conta os sentidos e 

valores ideológicos que constituem toda criação linguística (Voloshinov 2017: 224-225) 

e a conjuntura social, cultural e histórica em que se desenrola: 

as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de significado de acordo com as 

posições ocupadas por quem as emprega, o que significa que eles tomam o seu 

significado em referência a essas posições, isto é, com referência às formações 

ideológicas (...) em que essas posições se inscrevem (...)”48 (Pêcheux 1975: 144, ênfases 

do original). 

Com essa perspectiva, Pêcheux lança luz sobre a multiplicidade e a mutabilidade do 

sentido, decorrentes da natureza dialógica do significado. O tráfego de signos é 

possibilitado através da heterogeneidade inerente à interação, isto é, ao entre-lugar “em 

que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação, o interesse comum ou o valor 

cultural são negociados”49 (Bhabha 2004: 2, ênfase do original), onde “as condições 

discursivas de enunciação que asseguram que o sentido e símbolos de cultura não tenham 

uma unidade ou imutabilidade primordial; que os mesmos signos possam ser apropriados, 

traduzidos, re-historicizados, submetidos a releituras”50 (p. 55). 

A partir disso, em estudo preliminar a essa investigação, admitimos que estes signos – 

provenientes de uma língua qualquer (LX) –, venham servir, em um contexto plurilíngue, 

“ao encontro e ao entendimento entre duas outras culturas (CY, CZ), onde CY e CZ 

representem a cultura de cada interlocutor e LX, a L(C)2 em comum entre os dois – sua 

língua de encontro” (Carapeto-Conceição 2011: 54; ênfase do original). A diferença entre 

este conceito e o de lingua franca e mesmo de pidgin reside no fato de que a língua de 

encontro 

é tomada de empréstimo de uma cultura de origem, carrega consigo valores, imagens e 

referências compartilhados por seus falantes nativos e não-nativos, e os congrega através 

de identificações com esses elementos em uma comunidade linguístico-cultural 

independente de fronteiras e territórios (ibid.). 

                                                           
48 Tradução nossa. No original: “les mots, expressions, propositions, etc., changent de sens selon les 

positions tenues par ceux que les emploient, ce qui signifie qu’ils prennent leur sens en référence à ces 

positions, c’est-à-dire en référence aux formations idéologiques (...) dans lesquelles ces positions 

s’inscrivent”. 
49 Tradução nossa. No original: “that the intersubjective and collective experiences of nationness, 

community interest, or cultural value are negociated”. 
50 Tradução nossa. No original: “the discursive conditions of enunciation that ensure that the meaning and 

symbols of culture have no primordial unity or fixity, that even the same signs can be appropriated, 

translated, rehistorisized and read anew”. 
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Os usuários, por sua vez, em cada situação de contato, negociam a admissão de signos 

trazidos de outros sistemas linguísticos que cada um domina assim como novas 

atribuições de sentido aos signos disponíveis. As consequências são análogas àquelas 

apontadas por Certeau (1984) como maneiras subversivas de resistir à assimilação e às 

legitimações dogmáticas das leis históricas jogando com a ordem imposta: 

Inúmeras maneiras de brincar e frustrar o jogo do outro (jouer / dejouer le jeu de l'autre), 

ou seja, o espaço instituído por outros, caracterizam a atividade sutil, teimosa e resistente 

de grupos que, por falta de espaço próprio, têm que lidar com uma rede de forças e 

representações já estabelecidas. As pessoas têm que se virar com o que têm51 (p. 18). 

Buscando projetar essa visão sobre a comunicação transcultural em língua de encontro, 

cabe nos apropriarmos da interpretação de Kramsch (2011) para o que Certeau aborda ao 

mesmo tempo como improviso e estratagema (“se virar”, “making do”, “bricolage”), 

como a capoeira que ao mesmo tempo é luta, dança e jogo: “construir o nosso espaço 

dentro de e contra o espaço deles, ao expressarmos nossos sentidos com a língua deles.”52 

(p. 238). 

 

2.5.2 Desafios e implicações da desregulamentação na ensino-aprendizagem de L2 

Uma vez que nos livramos de metas anacrônicas para o ensino de L2, que posicionava no 

centro o falante nativo monolíngue e monolítico circundado por um meio cultural 

idealizado e estigmatizado, já podemos assumir objetivos mais condizentes com as 

necessidades e condições de um mundo culturalmente interconectado e definir como 

espaço de aprendizagem um ambiente em que o sujeito transcultural plurilíngue não é 

caso extraordinário, mas sim percebido como uma “forma não marcada” ou “infinitiva”. 

Nesse novo ambiente, que hesito em rotular como “sala de aula”, para não correr o risco 

de banalizar outros velhos vícios, não há mais lugar para uma interculturalidade que 

apenas se ocupava de contemplar a cultura-alvo à distância. Quase sempre, uma 

abordagem dita intercultural terceiriza até mesmo o olhar, se servindo exclusivamente de 

material midiático produzido por lentes selecionadas pelo próprio país de referência da 

                                                           
51 Tradução nossa. No original: “Innumerable ways of playing and foiling the other's game (jouer/dejouer 

le jeu de l'autre), that is, the space instituted by others, characterize the subtle, stubborn, resistant activity 

of groups which, since they lack their own space, have to get along in a network of already established 

forces and representations. People have to make do with what they have”. 
52 Tradução nossa, grifos da autora: “constructing our space within and against their place, of speaking our 

meaning with their language”. 
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língua-alvo para esse fim. No caso do alemão, o Instituto Goethe e as editoras alemãs de 

material didático para ensino de alemão como língua adicional são as fontes da maior 

parte desse material utilizado em cursos e escolas do mundo inteiro. Dos congressos 

regionais aos internacionais da área, o desenvolvimento da competência intercultural é 

geralmente tematizado através de exemplos de práticas pedagógicas que não priorizam 

um olhar multidirecional sobre a cultura e a linguagem ou uma dinâmica que atravesse 

territórios e culturas além dos limites dos países em que o alemão é língua oficial53.  

Propostas e rotinas pedagógicas que ousam ir além da contemplação unicamente 

receptiva de aspectos da cultura-alvo consistem muitas vezes na reprodução acrítica de 

costumes atribuídos à cultura-alvo. Um exemplo mais ou menos comum que ocorre em 

escolas bilíngues é a pintura de ovos de galinha soprados para a Páscoa, proposta que 

apenas arremeda um modelo de cultura prescrito, que é apresentado aos alunos num 

retrato anacrônico e descontextualizado. Savedra, Liberto e Carapeto-Conceição (2010) 

relatam que, dada a dificuldade das famílias brasileiras em soprar os ovos de galinha sem 

quebra-los, para que os alunos os levassem já vazios para a atividade de confecção de 

ovos pintados em uma escola bilíngue brasileira, foi necessário que os professores os 

substituíssem por ovos de gesso. Esse ajuste teve que ser feito por conta de uma demanda 

espontânea que é indício de influências culturais locais que se fazem presentes em todas 

as interações apesar de um esforço no sentido de delimitar os espaços curriculares de uma 

e de outra cultura, tratando como unidades estanques. E se esses ovinhos fossem pintados 

com motivos indígenas brasileiros, integrando também a comemoração do dia do índio? 

E se fizessem parte de uma brincadeira brasileira de amigo oculto? E se a música 

brasileira do coelho da páscoa fosse cantada em alemão?  

O que se verifica nessa abordagem da cultura-alvo é que se trata da mesma postura tomada 

habitualmente diante da língua propriamente dita. É preciso lembrar que a ideologia que 

categoriza a diversidade linguística em termos de um e muitos, isto é, que reifica as 

línguas como unidades separadas e contáveis, ajuda a organizar o conhecimento sobre as 

línguas, possibilita sua metadiscursividade e estandardização, mas não encontra lastro de 

sustentação empírica nas práticas comunicativas (Romaine 1994: 12; Makoni/Pennycook 

2005: 138; Sakai 2009: 73; Otheguy 2016: 65). Tendo em vista que, na realidade, as 

                                                           
53 Conforme o princípio DACHL que assegura a integração, nas aulas de alemão como língua adicional, de 

aspectos culturais e linguísticos da Alemanha (D), Áustria (A), Suíça (CH) e Liechtenstein (L) (cf. Ammon 

1995; Shafer 2016; Nicolaescu 2017). 
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línguas não possuem estruturas fixas além da ilusão produzida pela sedimentação parcial 

de determinadas formas em sistemas provisórios (Hopper 1998: 157-158), seria mais 

proveitoso que os programas de ensino reavaliassem o espaço e a importância atribuídas 

a modelos normativos superestimados e pedagogias essencialmente estruturalistas. No 

sentido de uma educação linguística voltada para a autonomia, Edmonson (2003: 69) 

prioriza que aos educandos sejam oferecidas condições curriculares para se familiarizar 

com a diversidade linguística e as mais diferentes convenções comunicativas do mundo. 

Na contramão desse plano, é imposto à L2, assim como ocorre no ensino da L1, um 

patrulhamento de correção gramatical para que sejam respeitadas fronteiras estabelecidas 

artificialmente que se confundem com a proficiência e o domínio linguístico de um 

‘falante nativo’, sobretudo quando seu comportamento linguístico é tantas vezes tomado 

como parâmetro para definir níveis de proficiência, até mesmo em modelos que procuram 

se fundamentar no desenvolvimento de um repertório diversificado e na abordagem 

comunicativa. Essencialmente pautado em contemplar o desempenho do falante aprendiz 

em ações comunicativas com a língua-alvo, o Quadro, em sua escala global de 

proficiência (p. 35), leva em conta, por exemplo, se o aprendiz ou falante bilíngue da L2 

é capaz de se comunicar ou fazer entender por um ‘falante nativo’ sem que isso exija 

grande esforço das duas partes.  

Como no third place, a realidade linguística é concebida pelo indivíduo em termos de 

“um pool de recursos linguísticos” (Grace 1981: 263-264) e não como língua em estado 

finito completo, não se encaixando, assim “no formato estruturalista de línguas totais 

como sistemas coerentes de partes independentes” (Milroy 2011: 65-66). Essa noção 

confirma o anacronismo de uma meta fixa, conclusiva e homogênea para o 

desenvolvimento da linguagem: 

Não existe um ‘estado final’ para processos que estão sempre em curso no aprendizado e 

desenvolvimento de idiomas. (...) Estou usando deliberadamente a expressão 

‘desenvolvimento da linguagem’ aqui, contrariando a linha das distinções aprendizagem/ 

aquisição/desenvolvimento e L1/L2. O fenômeno que realmente ocorre é que as pessoas 

adicionam elementos de um novo sistema de recursos linguísticos aos seus repertórios 

comunicativos e semânticos. O uso da linguagem é essencial para o desenvolvimento 

pessoal e social, parte dos processos de desenvolvimento a curto e longo prazo de pessoas 

e comunidades54 (Lemke 2002: 84). 

                                                           
54 Tradução nossa. No original: “There is no ‘final state’ for processes that are always still on-going in 

language learning and development. (…) I am deliberately using the phrase ‘language development’ here 

against the grain of the learning/acquisition/development and L1/L2 distinctions. The phenomenon which 
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De fato, os métodos e parâmetros reguladores apresentam, de modo geral, edições 

pasteurizadas, bem arrumadas, dos recursos linguísticos como se fossem pratos discretos 

de um buffet de que o aprendiz deve se servir efetuando o balanceamento nutricional 

adequado para cada situação de uso. Uma abordagem apropriada não deveria tratar o 

falante e a língua como entes separados, pois um não está completo sem o outro. O falante 

impulsiona e incorpora a transformação da língua e vice-versa. Segundo Donato (2000: 

46), a língua não é um molde ao qual o educando aprende a se conformar. Pelo contrário, 

é ele que transforma ativamente seu mundo linguístico. A língua muda no falante à 

medida que ele muda o mundo ao seu redor através de sua prática linguageira e de seu 

discurso. 

Isso não significa desprezar o ensino e o conhecimento das normas que pautam o uso 

sistemático do léxico e da gramática. Fossilizadas pelos linguistas e/ou passadas entre 

gerações dando continuidade à língua e sua manutenção, essas normas norteiam o diálogo 

com um interlocutor desconhecido, apenas identificado como pertencente à mesma 

comunidade linguística (Jungbluth 2015: 213). 

No entanto, um padrão normativo configurado conforme a crença do instrutor de língua 

“estrangeira” e do método ou material didático utilizado usurpa, exagera e banaliza o 

ideal platônico da língua, menosprezando a bilingualidade do aprendiz e a 

heterogeneidade dos encontros. Essa perspectiva e essa ordem são impostas através do 

aparato institucional, inclusive escolar, que promove “inculcação, legitimação e 

monitoramento das fronteiras linguísticas” (Signorini 2002: 97), distribuindo de antemão 

os papeis de alter e alius, pré-determinando quem convém estar de cada lado dos limites 

do third place. 

Dado que, desde a origem, toda língua evolui através de processos de hibridização – “uma 

mistura de várias ‘línguas’ que coexistem dentro dos limites de um único dialeto, uma 

única língua nacional, um único ramo, um único grupo de diferentes ramos ou diferentes 

grupos de ramos”55 (Bakhtin 1981: 358) –, é compreensível que o empenho de 

preservação do padrão e a prática estoica da correção visam a ‘proteger’ a língua de 

                                                           
actually occurs is that people add elements of a new linguistic resource system to their communicative and 

semantic repertories. Language use is integral to personal and social development, part of the short- and 

long-term developmental processes of both persons and communities”. 
55 Tradução nossa. No original: “(...) a mixing of various “languages” co-existing within the boundaries of 

a single dialect, a single national language, a single branch, a single group of different branches or different 

groups of such branches (...)”. 
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mudanças (Monteagudo 2011: 43-44). Em contrapartida, seria descabido ignorar – e, pior 

ainda, lamentar – que tais mudanças ocorram, já que têm sido especialmente 

desencadeadas por processos de inclusão, apropriação e trocas transculturais propiciadas 

não só por novos contextos de aprendizagem, mas sobretudo pela intensificação de fluxos 

migratórios, mobilidade socioeconômica, diálogos transdisciplinares e políticas para 

redução das desigualdades. Aqui nos cabe refletir sobre o lugar que todos esses fatores 

ocupam nas propostas educacionais de instituições de ensino binacionais, que têm como 

ênfase o ensino de uma determinada língua adicional. Como esses projetos pedagógicos 

conciliam e equilibram o intercâmbio cultural de mão dupla com um sempre iminente 

monitoramento de fronteiras nacionais, linguísticas e ideológicas? 

Signorini (2002) desenvolve essa discussão no âmbito das variedades e da identidade 

linguística do falante de L1. Por isso, no artigo intitulado “Por uma teoria da 

desregulamentação linguística”, a autora também considera decisivos fatores como a 

separação dos domínios de uso e a elevação do status e da legitimidade de uma única 

variedade a padrão nacional em detrimento de outras variedades vernaculares, 

intermediárias ou mistas. Os dois últimos se mostram também relevantes para a nossa 

abordagem, já que mesmo o sujeito a que se atribui convencionalmente o rótulo de falante 

‘nativo’ de alemão, seja ele habitante de uma grande cidade ou do meio rural, no Tirol ou 

no mar do Norte, possui uma identidade complexa moldada por influência de culturas 

regionais e adjacentes e pelo contato constante com culturas dos imigrantes de todas as 

partes do mundo que se fazem presentes em todas as esferas de convívio dos cidadãos da 

União Europeia. 

Em seu artigo, Signorini explicita objetivamente que condutas se fazem necessárias e o 

que não cabe mais nesse novo cenário. Não nos interessa abordar um modelo de língua 

abstrato e estável que, segundo Corbeil (1983: 300) “seja adaptável a todos os falantes, 

mas a nenhum uso”56. O que importa, na nossa perspectiva, é justamente a variação, que 

abre espaço a infinitas possibilidades de novas combinações e engenhos linguísticos, a 

partir da criação, reprodução e subversão livre de formas e sentidos, papéis e identidades. 

Nos termos em que García e Kleifgen definem o que chamam de “bilinguismo dinâmico”, 

                                                           
56 Tradução nossa. No contexto original: “La ‘langue’ serait alors le plus haut niveau d’abstraction atteint, 

dont les résultats s’adapteraient à tous les locuteurs, mais aussi à aucun usage”. 



98 

 

 

isso significa desenvolver diferentes práticas linguísticas para propósitos diversificados e 

a fim de interagir com comunidades cada vez mais plurilíngues: 

a diferença é que dentro de uma perspectiva bilíngue dinâmica, as línguas não são vistas 

como sistemas autônomos que as pessoas “têm”, mas sim como práticas que as pessoas 

“usam”. Assim, educar para o bilinguismo dinâmico para todos os alunos se baseia nas 

complexas e múltiplas práticas linguísticas de alunos e professores. Ao contrário dos 

modelos aditivos e substrativos do bilinguismo, um modelo dinâmico de bilinguismo 

propõe que práticas bilíngues complexas são o cerne de como a linguagem se dá e o 

objetivo da comunicação em um mundo cada vez mais multilíngue57 (García/Kleifgen 

2010: 42; ênfase no original) 

Posto dessa forma, não só a ideia de uma competência linguística integrada e indivisível 

se vê fortalecida e as fronteiras linguísticas obviamente desconstruídas, como também os 

pressupostos que davam sentido à diferenciação entre bilinguismo e plurilinguismo são 

diluídos (cf. Otheguy 2016: 66). Tal como justifica García (2009a: 11), faço aqui a opção 

de seguir utilizando o primeiro termo assim como educação “bilíngue”, ainda que o 

significado atribuído se mostre pouco fiel à etimologia da palavra, pois ele torna mais 

direto diálogo com os estudos, políticas e práticas dos últimos 60 anos, além de ainda ser 

o termo que representa melhor a visão dos currículos e propostas escolares da atualidade. 

É comum que mesmo a escolarização segundo planos pedagógicos de orientação 

heteroglóssica se inicie com duas línguas, a partir das quais seja desenvolvida a 

competência plurilíngue. Analogamente, os objetivos que compõem o escopo da presente 

pesquisa configuram aspectos desse desenvolvimento apoiado na perspectiva dos 

bilinguismos português-alemão, espanhol-alemão e romeno-alemão, sendo consideradas 

e explicitadas eventuais ressalvas em casos que se mostrem excepcionais.

                                                           
57 Tradução nossa. No original: “the difference is that within a dynamic bilingual perspective, languages 

are not seen as autonomous systems that people “have,” but rather as practices that people “use.” Thus, 

educating for dynamic bilingualism for all students builds on the complex and multiple language practices 

of students and teachers. Unlike additive and substractive models of bilingualism, a dynamic bilingualism 

model proposes that complex bilingual language practices are both the center of how languaging occurs 

and the goal of communication in an increasingly multilingual world”. 



 

 

3 

Quadro metodológico 

 

3.1. Organização do instrumental etnográfico · O presente estudo utiliza como pretexto 

e pano de fundo de sua ação a implantação de um projeto de troca de cartas entre turmas 

do segundo segmento do ensino fundamental (ou equivalente, segundo o sistema de 

educação de cada país) em cinco escolas bilíngues de língua alemã, situadas em três 

grandes centros urbanos, respectivamente, uma no Brasil, três na Romênia e uma na 

Venezuela. Inicialmente pretendia-se estudar apenas escolas alemãs oficialmente 

binacionais e uma escola em cada um desses três países responderam positivamente aos 

pedidos de parceria do autor do presente estudo. Mudanças no quadro diretivo na escola 

romena que fragilizaram o contato e o acesso do pesquisador à instituição e características 

desta escola que divergiam fortemente em relação ao perfil das escolas sul-americanas 

motivaram a abertura tardia da parceria com outras duas escolas bilíngues na Romênia e 

a integração das mesmas ao projeto.  

Tendo em vista o caráter predominantemente intercultural das propostas pedagógicas das 

escolas participantes, foi proposto e desenvolvido, entre 2015 e 2018, um plano integrado 

de intercâmbio de cartas e outros gêneros textuais em língua alemã e entre alunos cujas 

L1 são distintas, mas que compartilham a mesma L2, processos de aprendizagem de 

características semelhantes e a filiação a escolas cujo trabalho é pautado num mesmo 

projeto de política linguística. A experiência proposta por esse estudo a professores, 

coordenadores e turmas destoa substancialmente dos objetivos principais das instituições 

de ensino e seus parceiros que vinculam o ensino da língua alemã primordialmente ao 

intercâmbio cultural com a Alemanha. A presente investigação examina os processos, as 

mudanças, as reações, os conflitos e os ajustes provocados pela implantação desse 

elemento estranho no fazer pedagógico dessas escolas. 

Esse design metodológico foi planificado tendo como referência o formato e os resultados 

obtidos pelo estudo realizado em 2010/2011 por Carapeto-Conceição (2011), em que uma 

rotina semelhante de intercâmbio ou tandem postal foi posta em prática no mesmo 

contexto de educação bilíngue no Brasil. Naquela ocasião, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com alunos brasileiros participantes do tandem e, a partir delas, foram 
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analisadas e comparadas as representações linguísticas de aprendizes cujos parceiros se 

encontravam na Alemanha e de outros cujos parceiros eram de uma escola parceira na 

Eslováquia e aprendiam alemão também como L2. 

O presente trabalho trata de desenvolver e ampliar o alcance do olhar sobre o método em 

si para o ensino de L2 e sobre a dinâmica interpessoal entre os alunos e professores 

envolvidos e seus interlocutores. Isso se dá a partir da mobilização dos resultados obtidos 

no âmbito daquela pesquisa, do uso dos conceitos ali desenvolvidos e pela testagem das 

hipóteses que foram formuladas, no sentido a que aponta Geertz (1989: 35) em “Por uma 

teoria interpretativa da cultura”, quando discute sobre a natureza dos estudos 

etnográficos. No entanto, o mesmo autor salienta que “o movimento não parte de 

teoremas já comprovados para outros recém-comprovados, ele parte de tateio desajeitado 

pela compreensão mais elementar para uma alegação comprovada de que alguém a 

alcançou e a superou” (ibid.). Temos ao final, como objetivo alcançado, o próprio tateio 

desajeitado a ser reaplicado, confrontado e atualizado em releituras permanentemente 

latentes num ciclo interminável, dado que “quanto mais profunda [a análise cultural], 

menos completa” (id., p. 39). 

Na qualidade de pesquisa qualitativa, esse trabalho se propõe a analisar os dados sem 

buscar evidências que comprovem ou não hipóteses previamente estabelecidas, mas 

significados construídos pelos sujeitos da pesquisa, fazendo prevalecer um caráter 

naturalista, descritivo e processual, conforme as características enumeradas por Vieira 

Abrahão (2006: 220)58. A coleta de dados é realizada partindo do contato direto e 

prolongado com os sujeitos de pesquisa nas circunstâncias em que eles normalmente 

passam seu tempo e realizam atividades cotidianas (Bogdan/Biklen 1998: 2). Nesse caso, 

o pesquisador não tem muito poder de controle dos estímulos e das variáveis do ambiente 

em que ocorre seu contato com o participante, pois é este quem se encontra em condição 

mais cômoda e domina as especificidades do contexto de interação. A forma como os 

sujeitos interferem na estrutura do mundo social em que vivem e a maneira como 

interpretam esse espaço e as suas experiências são os fatos de interesse do pesquisador 

qualitativo. Em vista disso, Bogdan e Biklen (1998: 2) ressaltam que os dados coletados 

em pesquisas qualitativas são ricos em descrições de indivíduos, lugares e interações que 

                                                           
58 Para a apresentação e cotejamento de alguns dados foram utilizados métodos quantitativos 

complementares, o que possibilitou sobretudo a visualização da frequência de algumas estratégias e a 

mudança em função da faixa etária/série escolar. 
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não podem ser compilados através de modelos estatísticos. Além disso, as perguntas 

formuladas para orientar o pesquisador visam contemplar a realidade investigada em toda 

sua complexidade e compreender o comportamento dos indivíduos conforme seus 

próprios referenciais. Por essa razão, não cabe relacionar de forma categórica dados 

recortados do contexto, em termos, por exemplo, de presença/ausência. Ao invés disso, 

os comportamentos observados devem ser organizados em torno de categorias 

prototípicas que se revelam à medida que os dados vão sendo interpretados, e não a priori, 

conforme feixes de traços se convergem (Berruto 1995: 152-158). 

Como já mencionado, os fenômenos examinados nesse trabalho, tais como o 

desenvolvimento da identidade bilíngue, as representações linguísticas e a comunicação 

transcultural, serão tratados como partes integrantes de um sistema complexo. Larsen-

Freeman e Cameron (2008) definem um sistema complexo a partir dos diferentes tipos de 

agentes e elementos que nele interagem de diversas maneiras ao longo do tempo e 

ressaltam sua natureza dinâmica, aberta, não linear e autoajustável. Uma vez que sistemas 

complexos são interconectados e coordenados, não é possível explicar o comportamento 

e suas mudanças meramente detalhando a ação de cada um dos seus diversos 

componentes. Mesmo com o olhar atento sobre os pequenos detalhes desordenados, o 

interesse do investigador repousa sobre o entendimento da interação entre as partes, a 

partir da qual emergem novos modos de comportamento (p. 229-232): 

quando uma pilha de areia despenca, nunca poderemos saber qual grão particular de areia 

produzirá a avalanche que colapsa a pilha. O que sabemos é que, se continuar sendo 

adicionada areia à pilha, eventualmente uma grande avalanche ocorrerá. Também 

sabemos sobre padrões de avalanche. Como sabemos essas coisas, podemos articular uma 

explicação em um nível mais alto, ou seja, nossa explicação sobre as avalanches de areia 

é expressa em termos da estrutura e estabilidade da pilha de areia, e não sobre o 

comportamento de grãos individuais de areia59 (ibid., p. 231). 

A descontinuidade e a mudança auto-organizada fundamentam a imprevisibilidade dos 

sistemas complexos. Descrever seu funcionamento retrospectivamente, depois de analisar 

as mudanças decorrentes, é no que consiste a tarefa do pesquisador que se propõe a 

estudar esses sistemas (p. 232), porém reconhecer a relevância dessas análises não implica 

                                                           
59 Tradução nossa. No original: “when a sand pile avalanches, we can never know which particular grain 

of sand will produce the avalanche that collapses the pile. What we know is that if sand keeps being added 

to the pile, eventually a large avalanche will occur. We also know about avalanche patterns. Because we 

know these things, we can articulate an explanation at a higher level, i.e. our explanation of sand pile 

avalanches is expressed in terms of the structure and stability of the sand pile, rather than about behavior 

of individual grains of sand”. 
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em assumir que os mesmos efeitos serão produzidos cada vez que se verificarem as 

mesmas condições e configurações entre as partes em um momento posterior ou em outro 

contexto. Na realidade, o que torna os diferentes contextos de investigação inter-

relacionados não é a possibilidade de generalização dos resultados, mas a necessidade de 

observar as interações dinâmicas entre seus elementos constituintes e o surgimento 

potencial de novas conexões internas e com outros sistemas complexos (p. 236). Em vez 

de seguir a tradição das ciências naturais em busca de leis e regras estáticas, essa pesquisa 

se ocupa, conforme o que propõem Larsen-Freeman e Cameron, em identificar 

tendências, padrões e contingências (p. 237). 

Outra característica importante dessa forma de olhar analítico é a atenção dada a outros 

aspectos ou sistemas que compõem o meio ou o plano de fundo das interações complexas 

em análise. Desse modo é assegurada uma abordagem ecológica, uma vez que o recorte 

não esteriliza o dinamismo do contexto que as envolve (p. 230). Por isso, no que diz 

respeito à pesquisa qualitativa em educação,  

[n]ós precisamos levar em conta as orientações e intenções, pensamentos e sentimentos 

das histórias dos alunos. Precisamos considerar as tarefas que os alunos desempenham e 

considerar cada desempenho novamente - estável e previsível em parte, mas ao mesmo 

tempo, variável, flexível e adaptada dinamicamente para se adequar à situação de 

mudança. Os alunos transformam ativamente seu mundo linguístico; eles não apenas se 

conformam a ele60 (ibid., p. 159).  

Assim como Larsen-Freeman e Cameron, o presente estudo propõe uma concepção de 

desenvolvimento alinhada à noção de aprendente transformador, de forma alguma inerte 

às condições que lhe são impostas. Como alternativa, portanto, aos degraus de uma escada 

que o indivíduo, em seu desenvolvimento, percorre em uma só direção através de passos 

bidimensionalmente equidistantes, recorremos à imagem da teia evocada por Fischer e 

Bidell para representar o sistema complexo multidirecional da aprendizagem em diálogo 

com o meio (cf. seção 2.2.2). 

Desse modo, é fundamental que o professor compreenda sua posição de influência, mas 

também de vulnerabilidade nesse sistema, seja em relação ao aluno, ao método ou aos 

obstáculos que se tornam suportes para a construção da teia. Analogamente, o pesquisador 

                                                           
60 Tradução nossa. No original: “We need to take into account learners' histories orientations and intentions, 

thoughts and feelings. We need to consider the tasks that learners perform and to consider each performance 

anew - stable and predictable in part, but at the same time, variable, flexible, and dynamically adapted to 

fit the changing situation. Learners actively transform their linguistic world; they do not just conform to 

it”. 
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de forma alguma pode ignorar aspectos gerais da cultura que está sendo analisada e que 

passa a integrá-la ao se embrenhar no sistema, não sendo visto pelos seus sujeitos de 

pesquisa apenas como pesquisador. É preciso considerar que suas características pessoais 

e seu status podem afetar os encontros e as relações que vem a travar com os sujeitos de 

pesquisa em seu trabalho de campo (Bogdan/Biklen 1998: 84). Dessa forma, o 

pesquisador qualitativo procura se livrar de preconcepções relacionadas à realidade com 

que vai se deparar em seu trabalho de campo (p. 49). Tal esforço se mostrou, no âmbito 

dessa pesquisa, especialmente difícil de ser mantido de maneira consequente, dado que 

foi em sua condição de educador que o autor deu forma à pesquisa etnográfica a partir de 

sua prática exploratória. Por outro lado, Bogdan e Biklen especificam que não se trata de 

um esforço de alienação prévia, mas do esquive à construção de hipóteses a serem testadas 

ou à busca de respostas para questões pré-formuladas61. Em tempo, as questões de 

pesquisa tomam forma ao longo do processo de coleta de dados, como produto direto do 

contato do pesquisador com os indivíduos e o seu meio. Assim também a própria 

metodologia vai se ajustando de forma indutiva no transcorrer da investigação, conforme 

as relações, as condições de trabalho e as fontes de dados vão se (re)configurando. Por 

essa razão, “um relato completo dos procedimentos é melhor descrito em retrospecto, 

uma narrativa do que realmente aconteceu, escrita após a conclusão do estudo” (ibid.).  

Também não se pode perder de vista que cada indivíduo envolve um conjunto diferente 

de sistemas em seu processo de aprendizagem, apresentando contextos muito particulares 

de aprendizagem a serem examinados. Tais particularidades devem prevalecer sobre as 

constatações generalizantes ou serão perdidas informações importantes sobre a maneira 

como esses sistemas mudam em reação a mudanças de contexto (Larsen-

Freeman/Cameron 2008: 240). Esses traços de personalidade e as referências que 

compõem cada contexto individual não têm como ser considerados a priori na elaboração 

do design metodológico e na proposição de hipóteses ou questões orientadoras. Essa 

imprevisibilidade e o caráter essencialmente interpretativo das análises demanda, por 

conseguinte, que o pesquisador se equipe com um instrumental metodológico 

diversificado que lhe permita combinar estratégias e contrapor dados de naturezas 

distintas para confirmar ou relativizar constatações. De acordo com Vieira Abrahão 

                                                           
61 Esse tipo de investigação demanda do pesquisador uma atitude fenomenológica também ao lidar com o 

corpus escrito ou transcrito, isto é, “um esforço de colocar entre parênteses as próprias idéias e teorias e 

exercitar uma leitura a partir da perspectiva do outro” (Moraes 2003: 193). 
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(2006: 221), “dentro do paradigma qualitativo e da pesquisa de base etnográfica, nenhum 

instrumento é suficiente por si só, mas a combinação de vários instrumentos se faz 

necessária para promover a triangulação de dados e perspectivas”. 

Além disso, é importante que o pesquisador esteja preparado para lançar mão de métodos 

alternativos no caso de alterações no processo que escapam ao seu controle, como a 

descontinuidade da participação de uma parcela dos sujeitos de pesquisa, mudança na 

gestão das instituições parceiras ou remanejamento de colaboradores internos.  

Por se tratar de uma pesquisa na área de Educação, a produção científica de referência e 

o conhecimento produzido por essa investigação lidam com o mundo social, cultural, 

econômico, político, relacional e subjetivo, pelo qual se torna inconcebível homogeneizar 

quaisquer práticas metodológicas (Medeiros/Amorim 2017: 255). No caso do presente 

estudo, foram necessários ajustes dessa ordem no design metodológico, o que somente 

foi possível por já haver um arcabouço metodológico eclético organizado 

hierarquicamente, desde o princípio, ao redor da triangulação metodológica principal, 

como discriminado a seguir e pormenorizado nas seções subsequentes. Inicialmente, foi 

prevista a realização de entrevistas com alunos do 7º ano do ensino fundamental e do 1º 

ano do ensino médio (doravante 7ª e 10ª série)62, tanto no início da investigação quanto 

na fase final do projeto de troca de cartas, a fim de contrapor os dados obtidos e assim 

medir mudanças e efeitos nas representações linguísticas dos aprendizes e a atitude do 

corpo docente diante de novas referências para a aprendizagem da L2. No entanto, esse 

plano foi alterado, tendo em vista o arrefecimento da participação de uma das escolas no 

projeto, a entrada tardia de outras duas instituições ao escopo da pesquisa e o êxodo de 

alunos, decorrente do agravamento de crises políticas e socioeconômicas no Brasil e na 

Venezuela. Optou-se, por essa razão, pela seleção e análise de uma amostra das cartas em 

busca de sinais que indiquem mudanças nas representações e significados em relação à 

língua e à cultura, acarretados pelo contato intercultural em alemão como língua de 

encontro. 

                                                           
62 Para simplificar e uniformizar as diferentes nomenclaturas dos sistemas de educação locais, praticadas 

nas instituições envolvidas nessa investigação, nos referiremos neste trabalho aos anos escolares como 

“séries”, para não confundir com os anos de desenvolvimento da pesquisa, e consequentemente ao 1º ano 

do ensino médio brasileiro, isto é, ao 10º ano de escolarização básica em todas as escolas participantes, 

como “10ª série”. 



105 

 

 

Em sua natureza qualitativa e multifacetada, a metodologia aplicada se organiza, 

finalmente, em torno de três focos principais. Para cada um, foram reunidos diferentes 

subsídios teóricos metodológicos que compõem a triangulação metodológica principal 

desse estudo: 

a) textos oficiais sobre a proposta pedagógica das escolas, assim como outros 

conteúdos desta natureza publicados no site de cada escola e em outros meios 

constituem o corpus do eixo de investigação político-institucional e serão 

submetidos à Análise Crítica do Discurso segundo metodologia proposta por 

Fairclough (2004); 

b) cartas selecionadas63, enquanto manifestações identitárias em diálogo 

inter/transcultural, integram o eixo intersubjetivo desse estudo e serão analisadas 

à luz da Análise Textual Discursiva, conforme Moraes e Galiazzi (2011). 

A Análise Textual Discursiva, tendo sido inspirada na Análise de Conteúdo (Mayring 

2014), com que guarda inúmeras semelhanças, foi escolhida por ceder maior espaço à 

interpretação livre do material linguístico estrito, uma vez que, nas cartas, grande parte 

da expressão se dá por meio de recursos paralinguísticos. Além disso, como se trata de 

um corpus pré-selecionado, segundo o critério de carga transcultural, e os textos são 

comparativamente mais curtos do que seriam entrevistas ou narrativas transcritas, essa 

abordagem favorece o movimento cíclico hermenêutico de reconstrução de significados 

que interessa especialmente ao eixo intersubjetivo da pesquisa.  

Como sustentação transversal dessas abordagens qualitativas, foi definido o terceiro 

ponto de apoio dessa metodologia: 

c) observação participante, pela qual foram obtidas informações sobre os contextos 

de interação e aprendizagem, essenciais para a construção dos roteiros de 

entrevista e a utilização adequada do instrumental de apoio.  

Os dados obtidos através da observação participante constituem notas de campo e 

registros fotográficos que não serão apresentados e discutidos em uma seção dedicada 

                                                           
63 O tamanho do corpus de pesquisa e a necessidade de anonimização do material manuscrito inviabilizou 

que os textos integrais analisados fossem anexados à documentação da tese. O conjunto de cartas será 

futuramente desidentificado e disponibilizado em formato digital (CD) para integrar o acervo do 

Laboratório de Estudos de Contato Linguístico (LABPEC/UFF). 



106 

 

 

para este fim, mas serão evocados sempre que for oportuno para a análise dos textos 

oficiais e das cartas e ensejarão publicações futuras, como desdobramentos deste trabalho. 

Bogdan e Biklen (1998) consideram ser a observação participante, ao lado da entrevista 

semiestruturada64, o método mais representativo dos estudos qualitativos, em que  

o pesquisador entra no mundo das pessoas que planeja estudar, consegue conhecê-las e 

ganha sua confiança, e sistematicamente mantém um registro detalhado do que é ouvido 

e observado. Este material é complementado por outros dados, como memorandos e 

registros escolares, artigos de jornais e fotografias65 (p. 2). 

A observação participante, enquanto recurso basilar em ligação permanente com todas as 

outras estratégias do quadro metodológico, foi empreendida em visitas anuais a cada 

escola66, com duração de uma a três semanas. À parte das interações espontâneas com 

alunos, seus familiares, professores, membros da direção escolar, demais funcionários e 

ex-alunos, fizeram parte da agenda de trabalho entrevistas semiestruturadas de dois tipos: 

 interações multidirecionais, guiadas pelo roteiro preconcebido, com 

duplas e trios de alunos de 6ª e 7ª série não participantes ou em fase de 

implementação do projeto de troca de cartas; 

 entrevistas em profundidade com professores parceiros no segundo ano do 

projeto 

Os roteiros foram elaborados de modo a oferecer estímulos que levassem os informantes 

a se posicionarem acerca do plurilinguismo, da aprendizagem de línguas, da prática 

comunicativa em L2 e de critérios para seleção do código a ser utilizado em uma situação 

de comunicação com um interlocutor de origem desconhecida. Os professores foram 

perguntados a respeito dos objetivos e da metodologia para o ensino de alemão e sobre o 

desenvolvimento de competência intercultural. Os diálogos foram conduzidos na L1 dos 

alunos (espanhol, português e romeno), já com os docentes, as entrevistas ocorreram em 

                                                           
64 Chamada pelos autores como “entrevista em profundidade” (in-depth interviewing). 
65 Tradução nossa. No original: “the researcher enters the world of the people he or she plans to study, gets 

to know them and earns their trust, and sistematically keeps a detailed written record of what is heard and 

observed. This material is supplemented by other data such as school memos and records, newspaper 

articles, and photographs”. 
66 As duas escolas romenas que passaram a integrar o escopo do projeto em 2017 tiveram o mesmo número 

de visitas, porém mais frequentes, uma vez que houve menos tempo para que fossem cumpridas todas as 

fases de trabalho pelas quais passaram as outras três escolas. Diferenças pontuais serão elucidadas 

oportunamente no capítulo seguinte. 
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português, espanhol e alemão, conforme escolha de cada informante. Os roteiros estão 

disponibilizados ao final desta tese, como documentos anexos. 

As entrevistas foram, inicialmente, planejadas para constituir o principal conjunto de 

dados a ser analisado, em busca das representações e predisposições dos sujeitos de 

pesquisa em relação à comunicação transcultural. No entanto, à medida que as cartas 

foram se revelando ricas em inferências e sua análise abriu novas questões importantes, 

a arrumação da hierarquia dos corpora foi alterada e as conversas gravadas passaram se 

mostrar um recurso valioso para o refinamento da interpretação dos outros dados 

coletados. Seu processo de transcrição significou uma estratégia para o pesquisador 

equilibrar a distância de observador com a de participante mesmo quando recluso, fora 

do contexto das enunciações, dedicado ao trabalho das análises discursivas. 

 

3.1.1. Troca de cartas em alemão como língua de encontro (Prática exploratória) 

A troca de cartas entre alunos da 5ª à 10ª série de três escolas alemãs no exterior foi 

definida primordialmente como instrumento de prática exploratória nas aulas de alemão 

visando a diagnose e o desenvolvimento de competências transculturais.  

Allwright (2001) chama de prática exploratória uma rotina de trabalho conduzida pelo 

professor com o intuito de ampliar sua autonomia sobre o fazer pedagógico a partir de 

observação crítica, da reflexão sobre as dinâmicas envolvidas e a compreensão de 

prováveis problemas ou desafios, para planejar e encaminhar ações de mudança. Essa 

prática pressupõe claramente que o professor de L2 seja essencialmente também um 

pesquisador que investiga, avalia e modifica conscientemente a própria prática lançando 

mão de métodos e critérios. 

Essa investigação não segue à risca todos os passos do conceito de prática exploratória, 

mais vale dizer que ele foi tomado como inspiração para a condução desse estudo, pois 

assumi sozinho o papel de observador, apesar de não ser sempre nem continuamente o 

professor das turmas participantes da pesquisa. Procurei não envolver os professores 

parceiros, num primeiro momento, para que pudesse observar, primeiramente, como as 

dinâmicas e as interações se apresentam na forma mais espontânea e próxima da realidade 

cotidiana. Por essa razão, inicialmente não houve intenção de que os professores parceiros 
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fossem iniciados ao método de prática exploratória e não foram atribuídos a eles outro 

papel que o de mediadores do projeto de troca de cartas. No decorrer da pesquisa, alguns 

professores foram conscientizados de seu propósito e chamados a propor planos de ação 

para a compreensão dos processos resultantes do tandem postal e dos possíveis desafios 

encontrados para o desenvolvimento de novas competências. No entanto esses docentes 

colaboradores não demonstraram envolvimento significativamente maior com a questão 

pedagógica e metodológica. Sua ação, em linhas gerais, se limitou a ceder tempo de suas 

aulas para a escrita de cartas desvinculada com os demais objetivos de seu planejamento 

e a progressão curricular. Suas reflexões e representações acerca do projeto e de sua 

influência para a aprendizagem da L2 quase não são tematizadas em outras interações e 

manifestações que não nos momentos das entrevistas gravadas em que o assunto era 

introduzido. 

É importante salientar que a proposta de troca de cartas não consiste, inicialmente, em 

uma proposta de solução para um problema ou deficiência identificado ou pressuposto na 

prática pedagógica dos professores e das instituições estudadas. Sua função aqui antecede 

a planificação de possíveis mudanças, pois se propõe a expor processos mentais que 

ocorrem continuamente, mas costumam estar ocultos ou raramente se detêm para serem 

registrados e observados criteriosamente. Segundo Allwright (2001: 118), o fator 

motivador dessa prática reflexiva deve ser identificado e tratado como algo positivo em 

si mesmo, que desafia e proporciona a oportunidade da reflexão, do amadurecimento e 

do aperfeiçoamento. Trata-se de compreender o problema não mais como empecilho, mas 

como desafio. Desse modo, como parte mais importante e mais enriquecedora da prática 

exploratória, uma vez que não se trata mais de um problema, a compreensão do fenômeno 

não deve se pautar na busca de uma “solução”, como tampouco faz sentido o alcance de 

uma “meta” pré-determinada: “Observar uma situação no intuito de compreender melhor 

e então talvez fazer algo mais concreto para melhorar ainda mais essa compreensão, pode 

muito bem, mas não necessariamente, levar à conclusão de que a mudança é de fato 

desejável, (...)”67 (p. 4). 

                                                           
67 Tradução nossa. No original: “Contemplating a situation in order to understand it better, and then perhaps 

doing something more concrete to further enhance that understanding, may well, but not necessarily, lead 

to the conclusion that change is indeed desirable, (…)” 
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A proposta desse estudo busca seguir os seis critérios de Allwright (2001: 109-114) 

sintetizados a seguir: 

a) O trabalho de compreensão deve ser priorizado em relação à ação para a mudança; 

b) A pesquisa não deve dificultar o ensino e a aprendizagem da língua; 

c) O objeto da pesquisa deve ser relevante para todos os envolvidos; 

d) Todo trabalho envolvido deve ser indefinidamente sustentável, não fadado ao 

esgotamento precoce; 

e) Todas as atividades devem aproximar as pessoas; 

f) Todas as atividades devem proporcionar o desenvolvimento de todos os 

envolvidos. 

A pesquisa se deparou com fatores que desfavorecem o cumprimento de alguns desses 

propósitos, sobretudo porque a maior parte dos docentes que iniciaram o projeto não 

acompanharam durante todo o tempo em que ele se desenvolveu. Conforme as turmas 

iniciavam um novo ano letivo, outros professores assumiam a mediação da parceria e nem 

sempre foi possível garantir que eles se apropriassem dos objetivos do projeto. O interesse 

de alguns alunos tampouco se mostrou sustentável à medida que mudanças na 

composição das turmas em cada escola provocava a substituição de parceiros, com a 

interrupção de relações já estabelecidas e a necessidade de construir um novo vínculo. 

Por outro lado, o propósito de explorar a prática para desvendar seus sistemas e dominar 

seus processos se revela intrínseco à comunicação em L2, como observa empiricamente 

Behrent (2007). Os pares de interlocutores do tandem postal se veem confrontados com 

tarefas de um desafio que devem enfrentar juntos, que implica esforços para prevenir 

problemas de comunicação e negociar entendimento. Juntos, eles têm o intuito de praticar 

e melhorar sua competência na língua-alvo. 

Uma pressuposta simetria que possa haver entre esses interlocutores, por serem ambos 

falantes não nativos e aprendizes de nível semelhante, ainda assim não é realista nem 

possível, conforme a natureza das situações de comunicação exolíngues, isto é, entre 

falantes de identidades línguisticas diferentes. O que diferencia aqui é uma consciência 

de aprendiz, que está ligada à sua autonomia e a uma competência linguística especial, 

destacada por Behrent (2007: 58), manifestada em situação de interação entre falantes de 

L1 diferentes. Trata-se de “saber que não sabe” (knowing not to know), um conhecimento 
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ou sensibilidade que empodera o usuário, que se torna capaz de refletir e fazer escolhas 

em relação a formas e significados, à dinâmica conversacional e à situação de 

comunicação em que se encontra, em vista também do seu próprio grau de proficiência e 

habilidades já desenvolvidas. Dentro do enquadre traçado pela fundamentação teórica 

apresentada, vemos nessa configuração de troca de cartas o atendimento aos pressupostos 

levantados por Oomen-Welke e Rösch (2013) para uma aprendizagem de L2 voltada para 

a comunicação global plurilíngue (p. 180), correspondendo a uma das sugestões 

metodológicas elencadas pelas autoras (p. 186). Finalmente, espera-se com esse método, 

satisfazer o objetivo apontado por Motta-Roth (2006: 194) para a educação intercultural, 

fortalecendo o senso de identidade dos envolvidos na comunidade de aprendizagem e 

“predispô-los a uma curiosidade saudável sobre o Outro”. 

A proposta de tandem postal adotada para levar a cabo essa experiência foi adaptada do 

projeto “Das Bild der Anderen”68 (Hagen/Knudsen/Peters 2006), promovido pelo 

Instituto Goethe. A iniciativa se define como uma oportunidade oferecida a aprendizes de 

língua alemã em qualquer nível de proficiência de comunicar-se com outros aprendizes 

de mesma faixa etária e de culturas distintas e construir, através desse contato, uma 

imagem (Bild) do seu interlocutor e de si mesmo. Os idealizadores consideram, 

sobretudo, que a competência na L2 escrita deve ser desenvolvida num contexto 

personalizado e que faça sentido na perspectiva do aluno.  

O conceito surgiu na ocasião da conferência dos European School Projects, realizada em 

Amsterdã em 1989, que visava a reflexão acerca da educação e da sala de aula, e a 

proposição de soluções que trouxessem a realidade externa para dentro da aula, 

“derrubando as paredes da sala de aula”. Na época, o acesso à rede mundial de 

computadores e a comunicação via e-mail começava ainda a ser experimentada nas 

primeiras escolas. Os professores Lone Hagen e Thomas Peters planejaram juntos o 

primeiro projeto de intercâmbio postal, nos moldes do futuro Das Bild der Anderen, e o 

colocaram em prática com seus grupos de alunos na Dinamarca e na Holanda, 

respectivamente. Os resultados desta troca foram avaliados em 1990, quando a professora 

dinamarquesa Annie Ring Knudsen se juntou ao grupo, e serviram de base para o 

desenvolvimento de uma estrutura ou um sistema de correspondência entre aprendizes 

principiantes de alemão como L2 nos dois países. O primeiro material para professores 

                                                           
68 Em tradução livre, “A imagem dos outros”. 
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com instruções e fichas de orientação para os alunos foi publicado em holandês (Bild - 

een Teleprojekt, 1993) e em dinamarquês (På Net med Verden, 1995), porém o interesse 

de professores em outros países fez necessárias a abertura de um website69 e a elaboração 

de uma versão internacional em alemão do material de apoio, chamada “Das Bild der 

Anderen – Ein Kochbuch für E-Mail-Anfänger”70, que foi editada em 1999 e cuja venda 

possibilitou o financiamento do projeto como empreendimento sem fins lucrativos. 

Através do website tornou-se mais fácil a comunicação entre os professores participantes 

e a procura de parceiros em outros países. Em 2002 constituiu-se a parceria com o 

Instituto Goethe que quatro anos depois, em 2006, incorporou o projeto, assumiu sua 

gestão e lhe conferiu uma nova imagem, com a elaboração de uma nova logomarca e um 

novo website. Através dele é possível, atualmente, a procura de turmas parceiras e o 

download do material de apoio. 

De acordo com o levantamento do ano letivo europeu de 2017/2018, cerca de 120 turmas 

desenvolveram parcerias através da plataforma online, a maioria das quais provenientes 

da Polônia (27,6%), da Dinamarca (18,1%) e da Itália (9,5%). Quando são apresentadas 

as principais razões para a implementação do projeto em turmas de alemão como L2, os 

autores do material de apoio, no volume voltado para a orientação dos professores, dão 

ênfase às vantagens do e-mail sobre o correio convencional: a compatibilidade com a 

atual demanda de aulas de Informática prescritas pelos currículos escolares, a alta 

velocidade de envio e recebimento que abrevia o tempo de espera, a facilidade de redação 

e correção através do processador de textos, a simplificação do arquivamento e controle 

pelo professor e o baixo custo em relação ao correio tradicional. O material associa, além 

disso, a motivação dos alunos e a percepção da língua alemã como uma língua “moderna” 

ao uso do e-mail como canal de comunicação. 

Como último de dez motivos que justificariam a implantação desse projeto em escolas e 

cursos de alemão, é apontada a necessidade de um aprendizado intercultural que, com a 

ajuda do correio eletrônico, possibilita estabelecer contatos em todo o mundo e interagir 

com diferentes culturas. O aprendiz vivencia, dessa forma, a língua alemã como 

internationale Kultursprache (língua internacional de cultura). 

                                                           
69 www.goethe.de/bild 
70 Em português: “Um livro de receitas para principiantes de e-mail”. 
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Da perspectiva deste trabalho, consideramos este aspecto como ponto central e razão 

principal pela qual projetos de intercâmbio postal devam fazer parte do processo de 

desenvolvimento de competências em L2, independentemente da modalidade de envio – 

eletrônico ou por correio tradicional – e mesmo do gênero textual. O conceito foi adaptado 

de forma a diversificar a experiência do aprendiz com um interlocutor real, variando não 

somente os temas tratados nas correspondências, como também os gêneros utilizados e 

os canais de comunicação. 

Em razão da diferença de foco entre o método de intercâmbio postal proposto por Hagen, 

Knudsen e Peters e o escopo desta pesquisa, foram realizadas as adaptações evidenciadas 

acima a fim de adequar a aplicação do conceito Das Bild der Anderen às nossas 

prioridades.  

Entre os critérios para a escolha dos parceiros, os autores aconselham levar em conta que 

os níveis de proficiência de ambas as turmas devem ser equivalentes ou muito 

aproximados, assim como a idade dos alunos correspondentes e o número de alunos em 

cada grupo. A troca sistemática de e-mails entre os colegas professores desde o 

planejamento do intercâmbio e durante todo o transcorrer do projeto faz com que ambos 

conheçam bem seu parceiro, suas expectativas em relação ao projeto e a realidade da 

escola em que trabalha (número de alunos e professores, estrutura da escola, 

disponibilidade de infraestrutura, status da língua alemã na escola e na comunidade, 

métodos e materiais didáticos, calendário de festas e férias etc.). Essa aproximação dos 

professores determina também a motivação dos alunos e o sucesso do empreendimento 

intercultural. Também se aconselha que não somente as listas de nomes dos alunos de 

cada turma sejam enviadas para o professor parceiro, mas também informações 

individuais sobre cada aluno, para que sejam formadas duplas compatíveis e se evitem 

frustrações futuras consequentes de combinações entre alunos com interesses muito 

díspares ou de remetentes que escrevem muito com destinatários que não gostam tanto de 

escrever. 

Os professores foram orientados a aproveitar a disponibilidade de leitores reais para que 

as tradicionais produções textuais escritas pelos alunos na aula de alemão fossem, na 

medida do possível, transformadas em textos orientados a um interlocutor autêntico, de 

modo que os temas trabalhados nas cartas pudessem acompanhar, inclusive, a progressão 

temática e atender ao plano de trabalho dos professores parceiros. No âmbito desse 
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estudo, sugerimos aos docentes, no entanto, que não corrigissem os textos dos alunos que 

fossem enviados aos parceiros, a menos que algum aluno manifestasse espontaneamente 

esse desejo e a correção fosse realizada em conjunto com esse aluno. Essa decisão foi 

tomada visando que o aluno destinatário, ao perceber nas cartas que recebe “erros” ou 

“desvios” em relação à norma prescrita, obtenha com isso uma prova da autenticidade do 

material linguístico que lhe chega às mãos e a experiência de comunicação através de 

uma língua tão acessível, plural e flexível como a sua própria L1 – na qual incorreções 

gramaticais e desvios ortográficos não comprometem essencialmente a comunicação nem 

põe em dúvida seu domínio do código.  

No que se refere à interferência do professor na redação das cartas, decidimos nos limitar 

às seguintes orientações gerais: as perguntas dos remetentes devem ser respondidas, a 

essas respostas devem seguir novas perguntas ao parceiro, as cartas devem ser iniciadas 

e encerradas adequadamente – o que entendemos como o respeito às características 

estruturais do gênero textual em questão. 

Em geral, os alunos compõem cartas com texto e imagens digitalmente pelo processador 

Microsoft Word ou manuscritas em papeis que muitas vezes são decorados com desenhos 

e adesivos. Alunos em séries mais avançadas escrevem textos mais densos e utilizam 

menos elementos extralinguísticos. O envio e recebimento das cartas é centralizado nos 

professores e muitas vezes mediado pelo pesquisador. Uma vez escritas as cartas, as 

manuscritas são digitalizadas pelo professor e são enviadas por e-mail ao colaborador 

responsável no colégio de destino em encaminhar aos respectivos professores dos 

diferentes destinatários. Eventualmente, eu mesmo, nas missões de pesquisa de campo, e 

uma professora parceira, que viajava por razões pessoais regularmente entre duas das 

cidades-sede do projeto, recolhemos e entregamos pessoalmente as correspondências 

escritas. Nessas ocasiões, as cartas são especialmente decoradas e guardadas em 

envelopes feitos pelos próprios alunos. Não raro, os envelopes contêm pequenas 

lembranças, como pulseiras, doces, miniaturas, fotos, moedas e, com destacada 

frequência, cédulas de dinheiro. 

Cerca de duas a quatro rodadas de envios e recebimentos são registradas por ano por 

turma. A variação e períodos longos de silêncio se devem a trocas de professores, 

mudanças de turno, cronogramas intensos e incompatíveis de provas, programação de 

excursões e calendários desencontrados de férias – trabalhamos com escolas parceiras nos 
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dois hemisférios do globo. A redistribuição dos alunos em novas composições de classes 

a cada final de ano letivo – que ocorrem em semestres intercalados – e a evasão de alunos 

por motivo de migração torna complexa a monitoração do fluxo individual de envios e 

recebimentos e várias vezes leva a troca de parceiros mais de uma vez no mesmo ano 

letivo. Apesar de isso causar frustração em alguns casos, em geral se inicia um novo 

contato que, a depender da motivação de ambos os interlocutores, chega a durar mais de 

um ano letivo. Há contatos que perduram mais de três anos, apesar dos fatores 

desfavoráveis elencados acima.  

Nenhum aluno é forçado a participar do projeto, de modo que alguns alunos que, por 

algum motivo, deixam de receber cartas de seus parceiros abandonam o projeto sem 

nenhuma sanção, mas felizmente, na maioria dos casos, esses alunos assumem logo 

adiante um novo parceiro e reiniciam com nova motivação. 

 

3.1.2. Estudo preliminar com grupo controle 

Uma investigação completa, mas de escopo mais limitado, foi realizada por Carapeto-

Conceição (2011) envolvendo projetos de troca de cartas. A fim de avaliar os ganhos da 

comunicação em alemão como língua de encontro para o desenvolvimento de 

competências linguísticas, o incremento da motivação e da autoestima do aprendiz, foi 

proposto a turmas de sexto ano de um Gymnasium alemão e de uma escola eslovaca o 

intercâmbio de cartas e e-mails com duas turmas parceiras em uma escola bilíngue no 

Brasil. Além dessas, participou do estudo uma terceira turma dessa escola brasileira, 

também do sexto ano, como grupo controle, ou seja, não travando contato com nenhuma 

escola parceira. Nenhum dos cinco grupos envolvidos tinha participado antes de um 

projeto dessa natureza, nem feito parcerias de nenhum tipo com escolas de outros países. 

Ao longo de quatro meses, dois dos grupos brasileiros se corresponderam com seus 

respectivos parceiros no exterior. Esse período se refere à duração de um semestre letivo 

em cada uma das escolas e possibilitou cinco a seis envios e recebimentos de cartas, que 

eram digitalizadas e encaminhadas pelas professoras diretamente por e-mail às 

professoras parceiras. 

De cada uma das três turmas brasileiras, foi pedido às respectivas professoras de alemão 

que indicassem como informantes para a pesquisa seis alunos (ao todo 18 informantes) 
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que apresentassem notável motivação na aprendizagem da língua alemã e cujo 

desempenhos nas duas últimas avaliações estivessem entre 70 e 80%. Com os alunos 

selecionados foram realizadas entrevistas semiestruturadas que abordavam sua identidade 

plurilíngue, sua opinião sobre as consequências da aprendizagem de línguas, suas 

representações sobre a língua alemã e sua definição pessoal de comunicação e língua. Ao 

final, refletiram sobre situações em que falantes de L1 diferentes precisam se comunicar 

uns com os outros fora de seus respectivos territórios linguísticos de origem. Não foram 

colocadas perguntas diretas aos alunos sobre o intercâmbio postal, de modo que os alunos 

não sabiam a priori que ambos os eventos estavam relacionados. 

Quando perguntados sobre o seu contato com a língua alemã e o uso da mesma em seu 

cotidiano, muito poucos alunos citaram a experiência com o tandem postal. A língua 

alemã está geralmente confinada ao cotidiano escolar e não é empregada com outros 

objetivos que não o de sua aprendizagem. Normalmente, nos textos que escreve na/para 

a aula de alemão, o aluno assume uma persona neutra e hipotética – via de regra alemão 

e falante de alemão como L1 – e se coloca em uma situação cotidiana (por exemplo, no 

restaurante, no supermercado, no parque de diversões etc.) ou como observador/narrador 

onisciente. A partir daí, podemos compreender uma razão pela qual alguns alunos 

duvidaram e professoras foram com frequência questionadas se os parceiros eram reais. 

Além disso, as professoras relataram que os alunos às vezes se mostravam frustrados 

quando as cartas recebidas não pareciam ser dirigidas a eles pessoalmente. Isso porque os 

textos muitas vezes se pareciam realmente às redações escolares usuais, escritas sem o 

direcionamento a um leitor determinado que não fosse a professora, que não é vista, 

nesses casos, como destinatária interessada na mensagem, mas como alguém que apenas 

corrige e avalia. 

As representações apresentadas pelo grupo-controle podem dar pistas sobre as 

representações linguísticas que tinham os alunos das outras duas turmas antes de 

participarem do projeto. Eles veem o alemão como uma língua excepcional, que 

raramente é aprendida como língua adicional. Em consequência disso, o seu interlocutor 

potencial, assim como a meta da aprendizagem da língua alemã, é representado pelo 

chamado “falante nativo”. Essa meta, no entanto, é percebida pelos alunos como 

inalcançável, pois para atingi-la seria preciso que adquirissem todo o conhecimento 

linguístico que possui o “falante nativo” e que não estaria à disposição deles. Por isso, 

para os alunos que não vivenciaram a comunicação por língua de encontro, a 
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aprendizagem de alemão significa apenas o entendimento das estruturas linguísticas e do 

vocabulário. Nos discursos desse grupo, a comunidade de falantes de alemão é 

confundida com o país ou os países onde alemão é língua oficial, portanto, imaginam que 

essas sejam sociedades compostas exclusivamente por seus falantes nativos e por aqueles 

agraciados com a sua aceitação ou “convite”. O aluno desse grupo pensa que o fato de 

aprender e falar alemão o destaca da maioria, pois se trata de uma língua falada por poucas 

pessoas fora dos países germanófonos. Como as representações feitas dos habitantes 

destes territórios são as de indivíduos monolíngues, esses aprendizes se sentem 

privilegiados em poder se comunicar com eles e ter acesso à sua cultura. Como “língua 

global”, eles consideram que o inglês seja a língua mais adequada para contatos 

internacionais. 

O contato com a turma parceira na Alemanha, pelo contrário, possibilitou que os alunos 

brasileiros do segundo grupo de pesquisa trabalhassem com as representações que tinham 

sobre o falante de alemão como L1. No entanto, os aprendizes de L2 sentiram que não 

dispunham dos recursos linguísticos para modalizar seu discurso, para expressar nuances 

de sentido, enfim para reagir às mensagens de seus parceiros com a mesma 

espontaneidade e conforto que eles. Finalmente, os parceiros brasileiros desse grupo 

seguiam tendo a imagem de um “falante nativo” ideal, exemplar, monolíngue e unificado. 

Portanto, as representações prévias se deixaram endossar pelas impressões que os alunos 

tiveram no decorrer desse contato. Em relação ao falante de alemão como L1 vindo da 

Alemanha, os sujeitos entrevistados desse grupo se veem como linguisticamente 

inferiores. Ao tentarem definir a si mesmos em relação à língua alemã, se posicionam 

mais convictos como estrangeiros do que partilhando uma língua em comum com outros 

falantes. Enfim, confinados em seus espaços de pretensa hegemonia, observam o outro 

conforme o padrão intercultural de contemplação distanciada e de troca sem trânsito de 

identidades. Nesse caso, os sujeitos demarcam claramente o limite entre sua identidade e 

cultura e a identidade e a cultura alemã, não reconhecendo sobreposições. 

Para os alunos do terceiro grupo o falante de alemão como L1 vindo da Alemanha também 

representa o modelo a ser seguido para o desenvolvimento de sua competência linguística 

na língua-alvo. No entanto, por conta das trocas com os pares da escola colaboradora na 

Eslováquia, esse grupo mostrou compreender que a L2 oferece a eles um espaço mais 

amplo de possibilidades de interação do que o território restrito em que ela é língua oficial 

e hegemônica. Identificamos como indício claro dessa visão a baixíssima taxa de 
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frequência (em alguns casos, absoluta ausência) do “falante nativo” no discurso dos 

alunos desse grupo, em comparação com as falas dos outros dois grupos. Nesse caso, ele 

não está posicionado no centro da aprendizagem da língua alemã e não incorpora o 

objetivo principal dessa aprendizagem. O emprego do alemão como ponte para uma 

terceira cultura acarretou que esses jovens aprendizes se sentissem pertencentes a uma 

rede de contatos transcultural e a uma comunidade internacional germanófona. E isso se 

deu independentemente de uma licença moral ou da aceitação virtual do “falante nativo”. 

Isso ocorreu em um espaço de interação neutro (third place) em que o aprendiz ganhou 

novos parâmetros para sua aprendizagem e se permitiu reconhecer como usuário legítimo 

da língua. Fazendo uma analogia com o funcionamento do Sistema Solar, é como se o 

Sol se tornasse um grande planeta e cada planeta, inclusive os menores, passasse a emitir 

a própria luz e a se beneficiar da luz emitida pelo outro – um modelo mais democrático 

do que a dependência direta de uma única fonte de transmissão de mão única 

(representação do grupo de parceiros dos alunos alemães) e mais interativa do que a 

condição individualmente autossuficiente de “micro-sol” portador de uma centelha de luz 

do original, que o sujeito do grupo controle, em suas representações, se atribui. 

Enquanto estas e outras turmas de aprendizes de alemão ao redor do mundo também 

aprendem a língua visando poder se comunicar com o falante nativo e (conquistar a 

licença destes para) interagir com a sua cultura, aqueles que a utilizam, durante o processo 

de aquisição, em trocas comunicativas com outros aprendizes de origens linguístico-

culturais diferentes enxergam outras possibilidades de ganhos culturais e constroem 

outras representações acerca da língua-alvo, do falante nativo e de si mesmos enquanto 

sujeitos bilíngues.  

A análise das entrevistas revelou que algumas atitudes estão presentes nas representações 

de todos os grupos de investigação. A primeira que merece destaque é que o falante de 

alemão como L1 é quase sempre idealizado, embora de maneira diferenciada em cada um 

dos grupos. A troca comunicativa regular com esse falante faz dele uma referência mais 

concreta, mas nos casos dos dois grupos de pesquisa que não tiveram esse contato, 

predomina a representação de um falante que tem o domínio sobre a estrutura da sua 

língua e o controle do acesso à sua cultura. Apesar disso, para aqueles que utilizam o 

alemão como língua de encontro, esse falante ideal não constitui um modelo a ser seguido 

para que a troca comunicativa na língua-alvo seja bem-sucedida. Concluímos, portanto, 

que, no tempo em que se levou a cabo o projeto preliminar, o mito da natividade 
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(Rajagopalan 1997) não pôde ser superado nem através da interação direta com o falante 

de alemão como L1, nem pelo surgimento de novas referências e de conteúdos alheios à 

cultura-alvo. 

Outro ponto em comum no discurso dos três grupos de informantes foi a representação 

da escola como “sede” da língua alemã, ao lado da Alemanha, e da língua alemã como 

língua da Alemanha e da escola. No processo pedagógico, o livro didático e os limites 

físicos e conceituais da sala de aula oferecem ao aluno de alemão como L2 representações 

da realidade veiculadas através de situações de comunicação simuladas e por textos orais 

e escritos elaborados artificialmente visando unicamente o aprendizado do código e o 

desenvolvimento de competências linguísticas. A intencionalidade dos mesmos não é 

verdadeiramente comunicativa, assim como boa parte do que os alunos produzem por 

escrito nas aulas de alemão. De acordo com a observação empírica, para o puro exercício 

de gêneros textuais como carta pessoal e cartão postal, que demandam a pressuposição 

de um destinatário para a mensagem, o aluno cria automaticamente um interlocutor 

fictício, via de regra alemão, para o qual inventa um nome, mas que não possui identidade, 

gostos, hábitos, interesses ou sequer está inserido em um meio social. Ao transformar este 

interlocutor hipotético em uma personalidade individual e autêntica, que provoca e que 

reage a estímulos, também a língua aprendida se torna palpável, ganha um contorno mais 

nítido, cores vivas e movimento. O aprendiz percebe que ela é viva e plural como a sua 

própria L1 e tem a chance de se apropriar dela em favor da expressão dos próprios 

pensamentos. Se a mesma puder ser posta em prática na comunicação com aprendizes 

inseridos em outros contextos linguístico-culturais, o aluno obterá uma dimensão mais 

expandida do alcance da L2 e se reconhecerá como usuário competente da língua-alvo, 

independentemente do seu nível de proficiência. Além disso, se o professor, nesta 

situação, abrir mão do papel de corretor gramatical, privilegiar o conteúdo sobre a forma 

e atuar valorizando o ato comunicativo e a troca intercultural, o aluno passa a fazer a 

representação da língua-alvo como um instrumento disponível e eficaz para a expressão 

de sua identidade e de sua própria cultura. 

Os resultados apresentados acima servem de ponto de partida para o design desse novo 

projeto de investigação, que pretende se concentrar no modelo de interação transcultural, 

em que a língua de comunicação é L2 para ambos os interlocutores, expandir o universo 

de participantes da pesquisa, enriquecer o debate e as reflexões com informações 

procedentes de intensa observação participante e examinar a compatibilidade e a 
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predisposição de políticas educacionais como as escolas alemãs internacionais de 

encontro bicultural para práticas transculturais. 

 

3.1.3. Análise Textual Discursiva aplicada às cartas 

A maior parte das cartas escritas pelos alunos entre 2015 e 2018 nas escolas BR, VE, RO, 

RP e RQ foram encaminhadas por docentes colaboradores de cada instituição ao 

pesquisador para a formação do corpus de pesquisa composto por 724 textos. Esse 

material foi examinado à luz da Análise Textual Discursiva (Moraes 2003; 

Moraes/Galiazzi 2011), abordagem metodológica de caráter fundamentalmente 

fenomenológico e hermenêutico. Em um esforço de construção e reconstrução de 

compreensões sociais e culturais, a Análise Textual Discursiva desenvolvida nessa parte 

do nosso estudo também consiste em uma compreensão indutiva, ou seja, a partir do 

exame empírico. Fazendo uma comparação com a Análise de Conteúdo (Mayring 2014), 

é possível chegar a dois pontos de contraposição que sintetizam uma definição 

(Medeiros/Amorim 2017: 250-252): 

a) enquanto na Análise de Conteúdo o trabalho descritivo do corpus antecede a sua 

interpretação, prevalecendo a materialidade linguística e o distanciamento até a 

fase de categorização, a Análise Textual Discursiva admite que a descrição inicial 

já implica um processo interpretativo, uma vez que “toda leitura já é uma 

interpretação e que não existe uma leitura única e objetiva” (Moraes 2003: 192-

193) e admitindo de antemão a influência da perspectiva subjetiva do analista; 

b) tendencialmente objetiva, a Análise de Conteúdo se circunscreve no manifesto 

(mesmo que, com o tempo, tenha se desenvolvido abrangendo cada vez mais o 

latente, o subentendido e o não-dito no campo da Educação) e, em contrapartida, 

o desenvolvimento de sentidos mais distantes, complexos e aprofundados se 

apresenta como uma meta integrante do escopo da Análise Textual Discursiva, 

que se envolve em movimentos de constante reconstrução de significados 

(Medeiros/Amorim 2017: op. cit.; Moraes 2003: 194). 

Seguindo o caminho apontado por Moraes (ibid.), foi selecionada para o corpus de 

pesquisa uma amostra de textos capaz de produzir resultados válidos e representativos em 

relação aos fenômenos investigados. Foram observadas, nesse processo, o teor 
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intercultural e transcultural das cartas a que o pesquisador teve acesso. Via de regra, as 

próprias cartas ou suas cópias digitalizadas eram encaminhadas ao pesquisador 

anteriormente ou paralelamente ao seu envio para os respectivos professores 

colaboradores e turmas de destinatários parceiros. Nesse momento, os textos foram pré-

selecionados para integrar o banco de dados da pesquisa segundo o critério mencionado 

acima.  

Tendo sido estabelecido o corpus de análise, submetemos o material às três fases 

procedimentais básicas da Análise Textual Discursiva: a desmontagem dos textos ou 

unitarização, o estabelecimento de relações ou categorização e a emergência de uma 

compreensão renovada do todo através da construção de um metatexto (Moraes 2003: 

191).  

Estratégias como a paráfrase, a redução através da generalização e a reunião de paráfrases 

em grupos de afinidade auxiliam o desenvolvimento de categorias de análise apoiado no 

próprio corpus como alicerce. Esse desenvolvimento é dinâmico, aberto e inacabado, isto 

é, não se busca ainda nessa fase que tais categorias se estabeleçam definitivamente. Pelo 

contrário, elas devem ser constantemente postas à prova, confrontadas umas com as 

outras e redefinidas conforme novas representações e novos posicionamentos vão sendo 

descobertos na depuração do material. O procedimento visa a obtenção de um olhar 

holístico sobre o corpus. A partir das categorias, procura-se reduzir o material de modo a 

manter seus sentidos fundamentais, construindo uma abstração análoga a uma 

representação holográfica do material (Mayring 2014: 64), mas a categorização não deve 

significar a fragmentação do discurso em partes estéreis nem deve impedir o “movimento 

dialético entre o todo e as partes, de maneira que cheguemos a uma compreensão mais 

próxima e uniforme do todo em análise” (Medeiros/Amorim 2017: 253).  

Nesse processo de construção de sentidos auto-organizado, os materiais analisados 

constituem um conjunto de significantes a que o pesquisador atribui significados a partir 

do entrelaçamento de seus conhecimentos e teorias com os conhecimentos e teorias que 

se formam através de novas relações estabelecidas entre os fragmentos do material. 

Partindo da desordem produzida na desmontagem dos textos, “esse processo consiste em 

levar o sistema semântico ao limite do caos” (p. 196), possibilitando o estabelecimento 

de novas relações que antes eram apenas latentes no material e oportunizando “a 

construção de uma nova ordem, representando uma nova compreensão em relação aos 
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fenômenos investigados” (ibid.). O objetivo da análise é a emergência e comunicação 

desses novos sentidos e significados (p. 192-193).  

Isso acontece à medida que as unidades de texto definidas na desmontagem dos textos 

originais são comparadas e agrupadas em categorias e subcategorias de elementos 

semelhantes. Moraes e Galiazzi (2011: 125) definem as categorias, no âmbito da Análise 

Textual Discursiva, como representações de “um conceito dentro de uma rede de 

conceitos que pretende expressar novas compreensões”. O surgimento de cada nova 

categoria implica na revisão das já existentes e no refinamento dos significados atribuídos 

a cada uma. Moraes (2003: 199) chama à atenção para a função que as categorias devem 

cumprir de facilitar o exercício dialético entre o todo e as partes, representando diferentes 

perspectivas de observação holística do material analisado. O analista deve moldar suas 

categorias expressando as teorias depreendidas da análise em forma de argumentos 

aglutinadores das subcategorias, para que elas possam servir, ao final, como estrutura para 

a construção do metatexto descritivo-interpretativo (p. 200-201). 

Segundo essa visão, o movimento descrito é cíclico, de modo que tanto as categorias e as 

relações quanto o próprio metatexto produzido como resultado se tornam perpetuamente 

dados prontos a serem submetidos a uma nova desmontagem, em um processo analítico 

jamais concluso, em busca de novos sentidos. Segundo Moraes e Galiazzi (2011: 149), o 

pesquisador se envolve em movimentos de constante reconstrução de significados e dos 

discursos que investiga:  

Costuma-se denominar ‘dados’ o corpus textual da análise. Entretanto, assumindo que 

todo dado torna-se informação a partir de uma teoria, podemos afirmar que ‘nada é 

realmente dado’, mas tudo é construído (Moraes 2003: 194). 

Visto dessa forma, entende-se que o analista se reconheça comprometido com essa 

construção como legítimo autor das interpretações que constrói, sem perder de vista o 

autor do texto original no outro polo dessa dinâmica (ibid.). 

Com base no produto desses processamentos, retomaremos os objetivos específicos da 

investigação. À medida que cada caso é submetido a interpretações mais aprofundadas, a 

tese inicial pode ser ampliada e modificada e novas hipóteses ainda podem ser 

estabelecidas. 
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3.1.4. Entrevistas semiestruturadas com aprendizes e docentes 

A atividade de pesquisa etnográfica deve procurar entender as expectativas dos sujeitos 

de pesquisa e as suas representações em relação ao trabalho científico e ao papel do 

pesquisador. Bogdan e Biklen (1998: 84) chamam a atenção para os diferentes 

significados que adquire a pesquisa moldados por fatores culturais, podendo ser 

imaginado como trabalho em laboratório, mas também como instrumento repressivo de 

controle estatal. É importante, portanto, que o pesquisador tenha em mente como os 

indivíduos em questão o veem e como eles definem a sua relação que está se construindo. 

Observar como se comportam as pessoas diante de uma figura a quem atribuem 

autoridade e que grau de confiança é possível ser alcançado a ponto de crenças e opiniões 

particulares serem compartilhadas com um desconhecido é crucial para fazer as escolhas 

metodológicas mais adequadas. Uma vez que esse trabalho foi realizado em comunidades 

escolares de três países diferentes, foi necessário adaptar o roteiro de trabalho caso a caso, 

a partir de impressões e experiências acumuladas nos primeiros contatos, como explicarei 

mais adiante. 

A chamada entrevista em profundidade ou entrevista semiestruturada tem por objetivo 

levar o pesquisador a compreender como os sujeitos de pesquisa pensam e como suas 

perspectivas são construídas. Para tanto, o pesquisador formula questões abertas sobre 

suas condições de vida, seu cotidiano e seu trabalho, por exemplo. Essa forma de 

abordagem permite que cada indivíduo descreva o mundo e os fatos em seu entorno a 

partir de seu ponto de vista, livre de um enquadre pré-estruturado imposto por perguntas 

assertivas. A maior preocupação do pesquisador é de que o sujeito expresse livremente 

seus pensamentos (p. 2-3). Por isso, o uso de um roteiro de perguntas pré-formuladas é 

acessório e, no caso desse estudo, responsável apenas por manter a orientação dos 

diálogos em linha com os tópicos relevantes para a pesquisa.  

Essa investigação conta com material obtido em entrevistas dessa natureza realizadas com 

alunos envolvidos com o projeto de troca de cartas – a maioria da 6ª e da 7ª série – e com 

os professores parceiros que conduziam o projeto em suas turmas.  

O encontro dos alunos com o pesquisador ocorreu quase sempre em duplas, tendo havido 

ocasiões de entrevista individual e em grupos maiores, conforme circunstâncias adversas 

que impuseram tais ajustes. Com isso, pretendia-se que os sujeitos de pesquisa tivessem 
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à disposição um interlocutor familiar, com que fosse possível interagir também a partir 

de conhecimentos e perspectivas mais ou menos compartilhados e ao mesmo tempo 

pudessem ser colocadas contradições que os indivíduos solucionassem na tessitura do 

diálogo. A língua de interação era sempre a L1 dos alunos, salvo quando o próprio aluno 

optava por interagir em alemão. Para tanto, foram preparados materiais de apoio nas 

quatro línguas: português, espanhol, romeno e alemão.  

Via de regra, as entrevistas foram realizadas em horário de aula, de modo que os sujeitos 

eram afastados temporariamente das atividades regulares e encaminhados à biblioteca 

escolar ou a uma sala de reuniões onde o pesquisador os recebia. Ocasionalmente os 

encontros ocorreram em locais de alta circulação de pessoas, como o pátio escolar ou um 

corredor. Algumas vezes, os diálogos foram realizados dentro da própria sala de aula 

enquanto os demais alunos se ocupavam de outras atividades. Nas escolas investigadas 

na Romênia, foram especialmente diversas as situações em que cada conversa se 

desenrolou, dadas as especificidades de cada escola e a preocupação aparente de alguns 

docentes de prestar supervisão à atividade de pesquisa. Dado que o pesquisador somente 

desenvolveu proficiência relativa na língua romena ao longo da pesquisa, foi necessário 

que as entrevistas fossem acompanhadas por uma pesquisadora auxiliar proficiente em 

português e romeno que garantiu uma moderação atenta e uma aplicação suficientemente 

aberta do roteiro de perguntas nas entrevistas. 

Considerando pesquisas qualitativas realizadas especificamente no ambiente escolar, 

Bogdan e Biklen (1998: 85) trazem à reflexão a interação entre adulto e criança 

projetando nessa relação o pesquisador e o aluno enquanto sujeito de pesquisa. Segundo 

esses estudiosos, adultos tendem a direcionar o diálogo, brincar de formas específicas, 

avaliar o comportamento do interlocutor infantil e a mostrar-se responsável pela criança 

muito mais do que ocorre quando o parceiro de conversa é um outro adulto. Por outro 

lado, as crianças sustentam uma expectativa baseada em suas experiências interagindo 

com outros adultos e estão habituadas à postura descrita acima. De fato, dificilmente o 

pesquisador seria aceito como um igual, mas ele pode agir de modo a ser visto como uma 

presença amigável, um “quase amigo”, dentro daquele grupo social juvenil (ibid.). Para 

que a interação seja bem-sucedida em relação aos fins da pesquisa etnográfica, é preciso 

que o pesquisador, de qualquer forma, se conscientize e reveja seus padrões de 

comportamento em vista de neutralizar ao máximo o desequilíbrio tendente ocasionado 

pela diferença geracional.  
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As entrevistas feitas com alunos seguiram roteiros similares ao aplicado nas entrevistas 

semiestruturadas do estudo preliminar. Foram colocadas perguntas-chave a respeito das 

línguas que a dupla entrevistada julga dominar, sua consciência plurilíngue e seu 

posicionamento crítico sobre o aprendizado de outras línguas. Num segundo momento, 

procuramos verificar a concepção dos entrevistados sobre o conceito de “comunicação” 

e em que posição eles enxergam a língua nesse processo. Finalmente, os alunos foram 

levados a refletir sobre situações hipotéticas de comunicação em L2 com um falante 

nativo imaginário e entre interlocutores de origens linguístico-culturais distintas (falantes 

de L1 diferentes).  

As 31 entrevistas feitas com alunos das cinco escolas participantes tiveram duração média 

de 13 minutos. Uma vez transcritos, os diálogos revelaram pistas que apontam para 

atitudes e representações dos informantes em relação à língua alemã, ao falante nativo e 

à sua própria condição em relação aos demais falantes. 

Aos docentes colaboradores do projeto de troca de cartas, foi preparado também um rol 

de perguntas-guia para a condução de entrevistas em profundidade e construção do corpus 

a ser analisado no eixo político pedagógico da investigação. Os principais tópicos 

abordados nas 15 entrevistas realizadas com docentes foram a descrição e o 

posicionamento dos docentes em relação à própria prática pedagógica, a suas 

representações sobre o plurilinguismo, competência plurilíngue e a aprendizagem de 

línguas com viés intercultural. Essas entrevistas se deram quase sempre em espaços 

anexos à sala de professores (varanda, sala de estar, espaço de convivência etc.) e tiveram 

duração média de 24 minutos cada. 

 

3.1.5. Análise Crítica do Discurso aliada à abordagem etnográfica 

Uma vez enroscado também no emaranhado de significados de que consiste a cultura, na 

minha condição de animal, humano e pesquisador, nessa ordem, me reconheço e venho 

reivindicar a legitimidade da visão de Max Weber, recuperada por Geertz (1989: 15), para 

quem a antropologia só é possível enquanto uma ciência interpretativa, “à procura do 

significado”, e não experimental, “em busca de leis”. Mais do que isso, é o seu caráter 

discursivo, dialógico e intertextual que possibilita aos estudos culturais tamanha 

proximidade e intimidade com seu objeto de análise. De acordo com Geertz, a análise 
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cultural não vem apresentar conclusões, pois seu propósito consiste em sustentar 

discussões (p. 39). 

Com isso, abandona-se expressamente a pretensão de representar um olhar esvaziado de 

identidade, uma vez que o pesquisador traz consigo sua história pessoal, suas referências, 

suas motivações e suas próprias perspectivas construídas culturalmente. Ele se vê, 

portanto, livre para se envolver no contexto analisado e construir suas próprias 

representações e releituras do entorno em que se encontra imerso, levantar 

questionamentos e confrontar o olhar de outras pessoas ao seu, experimentar novas 

perspectivas e reajustar o olhar, reconstruir e tornar a questionar, provocar a reflexão e o 

debate, sustentar a discussão.  

Esse trabalho considera que o corpus textual não deve ser visto como descrições 

fidedignas, mas como formações discursivas articuladas no sentido de construir uma 

determinada perspectiva particular. Um trabalho investigativo de interações, mesmo que 

rigorosamente embasado em modelos de análise e em uma rotina de trabalho – ou 

justamente por conta de excessivo rigor –, não deve subestimar nem prescindir de um 

estudo do que acontece para além dos limites do texto, que observe tanto os aspectos 

materiais implicados na interação (disposição das coisas no espaço, postura dos 

participantes etc.) como também seus processos e relações sociais, as crenças, os valores 

e os desejos de quem interage (Chouliaraki/Fairclough 1999: 60-61). Dessa forma, a 

prática textual, assim como toda prática discursiva, também é uma prática social. Uma 

vez que a cultura é compreendida, desse modo, como sistema complexo com as 

características elucidadas por Larsen-Freeman e Cameron (2008) do qual o pesquisador 

também se reconhece integrante, rompe-se um distanciamento que é nocivo à análise 

cultural. O ponto de vista do observador que se presume distante e isento tende ao apelo 

excêntrico, em algum grau de homogeneização e redução da complexidade de que o 

objeto é constituído, ao mesmo tempo que confere protagonismo a incongruências em 

relação a uma realidade externa em que esse observador quer se situar. “Compreender a 

cultura de um povo”, acompanhar e participar do cotidiano dos indivíduos, “expõe a sua 

normalidade sem reduzir sua particularidade”, pois tratá-lo “no quadro de suas próprias 

banalidades dissolve sua opacidade” (Geertz 1989: 24). Com essa intenção, a etnografia 

oferece um arcabouço metodológico que pode ser decisivo para o sucesso de uma análise 

crítica. A pesquisa de campo e a observação participante abrem espaço para gravações, 

entrevistas, notas de campo e para o acesso a dados presentes em arquivos e documentos, 
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que sejam relevantes para a ‘reconstrução’ da prática discursiva a que se refere Geertz (p. 

15-19). Cabe sempre, no entanto, recordar que o papel dessas técnicas e processos é 

acessório em relação ao esforço intelectual, este sim crucial e determinante nas decisões 

tomadas e na definição da hierarquia de estruturas significantes intrínseca em cada 

performance de enunciação.  

Visando não apenas estudar as imbricações das práticas discursivas nas estruturas 

sociopolíticas de poder, a Análise Crítica do Discurso (ACD) quer agir como agente de 

mudanças nessas práticas e, como consequência do que já foi descrito acima, nas 

estruturas sociais. De acordo com Kress (1990), essa ação consiste, direta ou 

implicitamente, em provocar uma crise na forma dos textos, nos processos de produção 

textuais e nos processos de leitura, juntamente com as estruturas de poder que lhes deram 

origem. Esse intento é análogo ao representado pela prática exploratória de Dick 

(Allwright 2001), a ser retomada mais adiante, e igualmente compartilhado pelo presente 

estudo que, apesar de seu caráter primordialmente etnográfico, lança mão do instrumental 

metodológico da ACD para avaliar e questionar o papel social da escola e da educação 

bilíngue e o lugar que estas ocupam. Considero que tanto as instituições quanto as pessoas 

que nela atuam são entidades dinâmicas que, através de trocas de toda sorte, reformulam 

suas identidades e não podem se privar dessa condição, mesmo que seu discurso 

monitorado, sobretudo quando escrito, não seja capaz de acompanhar esse dinamismo e 

de traduzir essas mudanças enquanto estão em curso. 

É por isso que todo modelo de análise, por mais abrangente que seja, será insuficiente. 

Apesar disso, é necessário que se adotem parâmetros que ajudem a orientar o olhar 

analítico e a garantir que aspectos importantes não deixem de ser levados em conta. O 

modelo de crítica explanatória desenvolvido por Bhaskar (2008) no âmbito de seu 

Realismo Crítico exerce esse papel no modelo de análise organizado por Chouliaraki e 

Fairclough (1999) e Fairclough (2004). Bhaskar delimita o mundo, a experiência e a sua 

estratificação ontológica, de modo que, embora haja uma realidade exterior, não é 

possível se ter acesso a ela, já que é independente das concepções que temos dela (op. 

cit., p. 161-162). De acordo com o Realismo Crítico, o domínio do “real” não pode ser 

alcançado diretamente ou de outro modo que não pelo conhecimento que se tem sobre 

ele, ou seja, não é possível observá-lo e descrevê-lo objetivamente, pois toda análise passa 

pelo filtro da experiência (Ramalho 2009: 4). As notas e escritos etnográficos consistem, 

portanto, em nossa própria construção das construções de outras pessoas, nossos sujeitos 
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de pesquisa, “interpretações de segunda e terceira mão” (Geertz 1989: 25), nossa leitura 

do que foi dito, a substância do que foi falado, de forma alguma uma anotação literal da 

fala do participante, mas o significado do acontecimento dessa enunciação (Ricoeur 1976: 

24). 

A crítica explanatória parte da percepção de um problema social e da identificação de 

obstáculos presentes na rede de práticas que sustentam esse problema. Essa análise é 

orientada por três focos: a conjuntura, a prática situacional e o discurso. Ela busca a rede 

de práticas sociais que constituem a estrutura social e verifica as relações entre o discurso 

e a atividade material (postura, tom de voz, marcações no papel etc.), relações e processos 

sociais (de poder, institucionais etc.), fenômenos mentais (crenças, valores, desejos etc.) 

e outros discursos – informações sobre o discurso que também são veiculadas por ele, 

mas que não são ditas ou escritas. Depois de estudados os obstáculos, o analista procede 

à investigação das funções do problema na prática e das formas possíveis de superar os 

obstáculos levantados. Aqui, o objetivo é identificar as relações de causa e efeito do 

problema nas práticas sociais e agir no sentido de reparar os danos e transformá-las. O 

último passo consiste na prática reflexiva, constituinte de toda pesquisa crítica, a fim de 

revisar o rumo tomado pela investigação e avaliar seu desempenho no sentido de haver 

cumprido seu papel emancipador. Segundo Martín Rojo (2005), a ACD visa 

intervir na ordem social e discursiva, aumentando a reflexividade dos falantes, sua 

consciência das repercussões do uso linguístico e dando-lhes as ferramentas necessárias 

para analisar e modificar seus usos, criando, além disso, através das análises, a 

possibilidade de que surjam visões e representações alternativas dos acontecimentos (...) 

(p. 220). 

Chouliaraki e Fairclough (1999) propõem essa rotina de trabalho para ajudar a 

compreender o que é decisivo na análise crítica. Vale, porém, lembrar que sua 

aplicabilidade possui limitações e que se deve refletir a respeito de suas potencialidades, 

sem perder de vista que rotinas pré-programadas costumam dar a falsa impressão que 

problemas sociais podem ser resolvidos pela mera aplicação de procedimentos fechados 

de análise discursiva. O pesquisador precisa manter uma postura de abertura 

metodológica, uma vez que o discurso não se encaixa em formas. Trata-se muito mais de 

um ‘labirinto’ – que o etnógrafo precisa mapear e pelo qual se movimentar – constituído 

por complexas estruturas conceptuais irregulares e estranhas umas às outras, muitas vezes 

sobrepostas ou emaranhadas (Geertz 1989: 20). 
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A imagem do labirinto me inspira a um ajuste conceitual que tomei por justo aplicar, 

especialmente no âmbito desse estudo, em relação à questão impulsionadora do trabalho 

de análise, que Chouliaraki e Fairclough (1999) chamam de “problema”. Na verdade, este 

impulso potencializa o poder do método na investigação se for tomado como uma questão 

mobilizadora ou instigadora sem enquadre predefinido, um puzzle que oculta 

possibilidades a serem descobertas e que se propõe como um desafio ou charada. 

Desvendar como relações estruturais explicam e são responsáveis pela forma do labirinto 

a ser decifrado na interpretação do discurso não implica numa despolitização das 

circunstâncias do discurso. Pelo contrário, ele evidencia o caráter incógnito e aberto desse 

objeto de estudo e permeabiliza seus contornos favorecendo vínculos intertextuais e 

interdisciplinares que não seriam levados em conta por uma análise baseada na busca de 

“obstáculos” e “problemas”. 

Com relação à construção discursiva das representações sociais, essa investigação se 

concentra nas seguintes ações discursivas, dentre as elencadas por Martín Rojo (2005: 

219): 

a. Construção de representação dos atores sociais: 

i. formas de designação, 

ii. atributos e ações que lhes são atribuídas,  

iii. dinâmicas de oposição e polarização entre grupos sociais; 

b. Representação dos processos, a quem se atribui a responsabilidade por eles e 

sobre quem são projetadas as consequências; 

c. A projeção das atitudes dos falantes para com o enunciado, incluindo não 

somente o seu ponto de vista, mas também se eles se expressam de forma 

moderada ou intensa; 

d. A legitimação e deslegitimação das representações discursivas dos 

acontecimentos, dos atores sociais, das relações sociais e do próprio discurso. 

Compreendendo ‘estratégia’ como um plano de ação, mais ou menos intencional, que é 

adotado com um fim, a análise do corpus selecionado se guiará a partir da identificação 

de algumas das estratégias discursivas descritas por Martín Rojo (2005: 220): 

a) estratégias de referência e nominação, que lançam mão de recursos de 

categorização, inclusive metáforas e metonímias e levando ocasionalmente à 

objetificação; 
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b) estratégias predicativas, que se valem de estereótipos, julgamentos e da atribuição 

de ações, implícita ou explicitamente; 

c) uso de topoi, isto é, princípios aceitos consensualmente pela comunidade, 

referências tomadas por fidedignas mas nem sempre contextualizadas, avaliações 

pontuais que são generalizadas ou reaplicadas arbitrariamente para justificar 

atribuições; 

d) perspectiva ou enquadramento de representações discursivas, por meio do 

envolvimento do falante no discurso; 

e) estratégias de intensificação e atenuação; 

f) estratégias de legitimação das ações e dos próprios discursos, recorrendo à ideia 

de ‘norma’, da ordem dos discursos, da representatividade de instituições etc. 

Em se tratando principalmente do discurso institucional, proferido em espaço de acesso 

público e oficial, essa pesquisa abarca e discute a forma como o poder gerador dos 

discursos é administrado socialmente e os valores que lhe são atribuídos, conforme a 

legitimidade de quem os enuncia e onde são difundidos. Para Martín Rojo, o estudo da 

ordem do discurso exige a consciência de que o poder e a autoridade do enunciador são 

projetados sobre os interlocutores e provocam desigualdade entre os mesmos (ibid.). Ora, 

tal “ordem” deixaria de ser relevante entre iguais. Nesse cenário, entretanto, conflitos de 

interesses também interferem nas relações discursivas dos diversos grupos sociais, 

inclusive entre os que buscam se tornar ou seguir sendo detentores da produção e 

manipuladores da circulação dos discursos. De certo modo, o próprio discurso, ao ser 

proferido, já se configura em um traço de poder. Lecionar, assim como exercer o trabalho 

de pesquisador, se trata de um ato de poder. Olhando para essas relações de dominação 

historicamente, podemos dizer que o poder tendeu a migrar da atividade concreta 

(“material activity”) para o discurso (Chouliaraki/Fairclough 1999).  

Logo em seguida de evocar a urgência de “questionar nossa vontade de verdade; restituir 

ao discurso seu caráter de acontecimento; suspender, enfim, a soberania do significante”, 

a fim de combater a fobia de tudo o que possa haver de violento, descontínuo e combativo 

no “grande zumbido incessante e desordenado do discurso”, Foucault (2013) enumera 

quatro “exigências de método” para o tratamento do discurso. As finalidades expostas 

acima e essas exigências servem de inspiração para a implementação desse trabalho, das 

quais destaco o princípio de especificidade, segundo o qual o discurso não deve ser 

transformado em um jogo de significações prévias: “não imaginar que o mundo nos 
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apresenta uma face legível que teríamos de decifrar apenas; ele não é cúmplice de nosso 

conhecimento; não há providência pré-discursiva que o disponha a nosso favor” (p. 53). 

Por uma outra perspectiva, esse trabalho evoca também o chamado princípio de 

exterioridade, que dirige o olhar para as condições externas de possibilidade do discurso 

– ao invés de passar do discurso para seu núcleo interior – ou tudo o que dá lugar à série 

aleatória de acontecimentos e fixa suas fronteiras (ibid.)71. 

Sendo assim, proponho a reformulação do “problema” de Chouliaraki e Fairclough 

(1999), tomando de empréstimo o termo “puzzle” de Allwright (2001: 118), já imbuído 

do sentido que ganha em sua proposta de prática exploratória no âmbito da Educação. 

Desse modo, o discurso pode ser submetido à análise sem que ele represente, a priori, um 

‘obstáculo’ à comunicação, mas que seja empreendido sobre ele um trabalho investigativo 

capaz de reconhecer suas possibilidades de interpretação. No âmbito desse estudo de 

como representações sociais são construídas discursivamente por uma instituição de 

ensino que se reconhece como ponto de encontro e interação entre culturas, essa mudança 

de perspectiva sensibiliza o olhar pesquisador e ressignifica positivamente seu papel, sua 

influência e sua presença no cotidiano da instituição. Afinal, a instituição não é o seu 

objeto de estudo, mas o locus em que ele é estudado (Geertz 1989: 32). A especificidade 

complexa e a circunstancialidade de seus achados e do material produzido por um 

trabalho de peneiramento torna possível que os conceitos imbricados sejam atualizados e 

que possamos pensar “não apenas realista e concretamente sobre eles, mas, o que é mais 

importante, criativa e imaginativamente com eles” (p. 33-34), superando assim os limites 

do específico e o estigma do recorte. Isso ocorre à medida que as descrições minunciosas 

do etnógrafo – nesse caso, mais do que qualquer codificação de regularidades abstratas 

ou uma ‘teoria geral’ – contribuem para a maior precisão e relevância de exercícios de 

interpretação etnográfica subsequentes (p. 35). 

Nesse sentido, o presente estudo vem ser complementado com a análise crítica de textos 

oficiais publicados pelas instituições de ensino investigadas. Uma análise documental 

prévia ajudou a definir o corpus que integra o eixo político-institucional dessa pesquisa. 

Uma parte consiste em textos de apresentação de política educacional e planos 

                                                           
71 Aos princípios de especificidade e exterioridade, Foucault ainda postula o princípio de inversão e o de 

descontinuidade (cf. op. cit., p. 51-52). O primeiro precede todos os demais, pois consiste em descontruir a 

fonte dos discursos, buscando enxergar para além do recorte e da superfície do discurso. O segundo 

princípio, por sua vez, salienta o caráter descontínuo dos discursos, como práticas que se entrecruzam, mas 

também se ignoram e se anulam. 
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curriculares direcionados ao público externo através do site oficial de cada escola. Outro 

conjunto de dados foi selecionado entre as inserções feitas em atualizações nos sites 

oficiais de cada escola e em suas páginas em redes sociais. Como parte do intento de 

reconstituir as características mais controladas que constituem o espaço pluridimensional 

em que a aprendizagem e os processos transculturais aqui analisados, os dados serão 

complementados por registros da paisagem linguística feitos durante as visitas de 

observação participante. As três modalidades de dados buscam representar, assim, (a) 

discursos mais homogêneos, controlados e legitimados (textos oficiais sobre política e 

currículos); (b) manifestações de cunho ainda oficial, porém mais pontuais e temporárias, 

que representam uma realidade mais dinâmica, variada e sincrônica (relatos e notícias do 

feed); e (c) expressões de naturezas e autorias diversas, temporárias e permanentes, mas 

que sobretudo fazem parte da vida cotidiana da comunidade escolar comunicando, 

identificando e interagindo, tais como avisos, indicações, placas, trabalhos acadêmicos, 

manifestações artísticas e outras formas de comunicação no espaço público. 

 

3.2. Apresentação das instituições participantes 

A partir do estabelecimento dos objetivos da pesquisa, o projeto de troca de cartas entre 

alunos aprendizes de alemão como L2 (DaF) foi proposto inicialmente à escola brasileira 

que participou anteriormente da pesquisa premilinar, em razão de já dispor de apoio das 

direções e coordenações pedagógicas, do interesse de colegas docentes em participar com 

suas turmas e de canais de acesso e comunicação já estabelecidos.  

A busca pelas demais instituições parceiras se deu através do contato via e-mail a outras 

escolas alemãs no exterior que já haviam participado de projetos semelhantes com a 

escola brasileira e que já tinham se inscrito em parcerias deste gênero pela plataforma 

“Das Bild der Anderen” (Hagen/Knudsen/Peters 2006)72. Não tendo obtido respostas das 

seis escolas contatadas, foram iniciados contatos individuais com diretores e 

coordenadores de escolas alemã no exterior aos quais o pesquisador teve acesso através 

de diferentes redes de contatos entre os quais estão professores de DaF, conselheiros 

pedagógicos encarregados pela Agência Central para Escolas no Exterior (Zentralstelle 

                                                           
72 Base de dados de docentes e escolas em busca de cooperações para intercâmbio de e-mails entre 

aprendizes de alemão em contexto DaF, cf. seção 4.2.1 deste trabalho e http://www.goethe.de/bild 
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für das Auslandsschulwesen) e alumni do programa de aperfeiçoamento docente do 

Serviço de Intercâmbio Pedagógico (Pädagogischer Austauschdienst) da Conferência 

Permanente dos Ministros de Educação dos Estados (Kultusministerkonferenz) da 

Alemanha. Quatro escolas responderam positivamente a esse contato, das quais duas se 

manifestaram disponíveis para a cooperação de três anos, entre o ano letivo que se iniciou 

em 2015 até o que se encerrou em 2018.  

Assim, além da escola brasileira (doravante “Escola BR”), se juntaram ao projeto uma 

escola alemã sediada na Venezuela (“Escola VE”) e uma outra instituição de status 

semelhante que funciona na Romênia (“Escola RO”). Desta maneira, foi possível reunir 

uma combinação de contextos de aprendizagem linguisticamente diversos, mas que ao 

mesmo tempo apresentam semelhanças que vão além dos critérios iniciais da nossa busca. 

A principal delas é a prerrogativa da intercompreensão escrita entre as línguas nacionais 

de cada um dos países em que as escolas estão sediadas. O português, o espanhol e o 

romeno são línguas neolatinas. Essa característica comum pode ensejar contextos 

diversificados de relativização da prática monoglóssica e situações de alternância entre 

esses códigos e a língua alemã, permeabilizando seus contornos e favorecendo a 

incorporação de significantes das L1 e outros códigos à língua de encontro. 

Todas as escolas participantes da pesquisa estão localizadas em centros urbanos com mais 

de 250.000 habitantes. Para preservar a identidade das instituições, assim como dos 

colaboradores da pesquisa, e tendo em vista que são pouco numerosas as escolas com 

características semelhantes a essas em cada um desses países, serão omitidas, sempre que 

possível, toda referência à localização dessas instituições. Essas três escolas são 

instituições privadas geridas por associações beneficentes e custeadas pelas famílias dos 

alunos, através de mensalidades, e por subsídio proveniente do governo alemão.  

Durante os dois primeiros anos de contato, as inúmeras diferenças entre o perfil da Escola 

RO e o das duas escolas sul-americanas mostraram que poderiam comprometer as futuras 

análises das entrevistas com alunos e das cartas escritas73. Ademais, mudanças no quadro 

diretivo da instituição ocasionaram lapsos de comunicação com docentes e a 

                                                           
73 Entre outras diferenças, a escola RO aparece como uma instituição bem mais jovem, isto é, de fundação 

mais recente do que as escolas BR e VE; além disso, oferece um currículo único em língua alemã para 

todos os alunos enquanto as demais instituições investigadas possuem uma estrutura bicurricular, em que a 

língua alemã é oferecida como “língua estrangeira”. As características de cada escola serão apresentadas 

nas seções 3.2.2 a 3.2.6. 
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descontinuidade de parcerias já estabelecidas. Por essas razões, foram integradas ao 

escopo desse estudo, no ano letivo 2016-2017, as escolas RP e RQ que, apesar de 

possuírem status diferenciados em relação às políticas educacionais do governo alemão 

para o exterior, apresentam mais pontos em comum com o perfil das escolas BR e VE e 

agregam à pesquisa outros contextos de educação bilíngue em língua alemã que são mais 

representativos da realidade romena. Apesar das tentativas de dar prosseguimento 

paralelo à cooperação, o contato entre o pesquisador e os docentes da Escola RO cessou 

e a participação da Escola RO no projeto de intercâmbio de cartas acabou interrompida 

dois meses depois. 

Em todas as escolas participantes foram realizadas entrevistas com alunos, ex-alunos, 

professores, funcionários e coordenadores. Isso ocorreu em visitas de pesquisa de campo 

realizadas anualmente entre 2015 e 2017, no caso das escolas VE e RO. As escolas RP e 

RQ foram visitadas igualmente três vezes em 2017 e 2018. O período das visitas variou 

entre 5 e 15 dias, nos quais foi empreendida observação participante de aulas e do 

cotidiano escolar. Durante os dois primeiros anos da pesquisa, o pesquisador atuou como 

docente de DaF na escola BR lecionando turmas da 7ª série. 

 

3.2.1 Agência Central para as Escolas Alemãs no Exterior 

As três escolas em que se concentra essa investigação estão vinculadas na Alemanha à 

Agência Central das Escolas no Exterior (Zentralstelle für Auslandsschulwesen, 

doravante ZfA), órgão governamental subordinado à Secretaria Federal de Administração 

(Bundesverwaltungsamt), uma ramificação do Ministério do Interior (Bundesministerium 

des Innern), e sob os auspícios do presidente da República Federal da Alemanha.  

A ZfA é responsável por acompanhar o trabalho das escolas alemãs no exterior em 

parceria estreita com a Conferência Permanente dos Ministérios de Educação dos estados 

da Alemanha (Kultusministerkonferenz, doravante KMK), oferecendo apoio pessoal, 

pedagógico e financeiro a 1291 escolas no exterior74. Esse apoio consiste, sobretudo, no 

envio de professores para as escolas alemãs no exterior (Deutsche Auslandsschulen), pela 

                                                           
74 cf. ZENTRALSTELLE FÜR DAS AUSLANDSSCHULWESEN (2017), Deutsches Auslandsschulwesen in Zahlen. 

Bonn. Disponível em: https://www.auslandsschulwesen.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ZfA/DE/ 

Publikationen/Auslandsschulwesen-in-Zahlen.pdf?__blob=publicationFile&v=5. Acesso em: 26 jan. 2019. 
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formação continuada dos professores – especialmente de alemão como L2 – atuantes 

nessas instituições, pela aplicação de exames centrais de proficiência e emissão dos 

respectivos certificados internacionais. 

O Ministério das Relações Exteriores (Auswärtiges Amt) atua próximo à ZfA exercendo 

supervisão técnica e determinando as diretrizes para política externa alemã nas áreas de 

cultura e educação75. 

Pelas escolas alemãs no exterior, a ZfA se dedica, em primeiro lugar, a servir a alemães 

que, em períodos de residência no exterior por razões profissionais, buscam para seus 

filhos a possibilidade da formação escolar alemã. Em sua autodescrição no material 

preparado para esclarecer o papel dos órgãos governamentais envolvidos e o significado 

de outros termos designativos de funções e processos próprios do trabalho que 

desenvolve, a ZfA explica que a maior parte das Auslandsschulen, hoje em dia, apresenta 

um perfil mais abrangente: 

Além disso, na maioria dos casos, atualmente, essas instituições são concebidas como 

escolas de encontro e oferecem a alunos do país anfitrião e de outros grupos culturais a 

possibilidade de se familiarizar com a Alemanha, sua cultura e sua língua.76 

De acordo com esse mesmo documento, a agência também é responsável por assessorar 

as sociedades mantenedoras das escolas desde o processo de sua fundação e regularização 

de acordo com a legislação de ambos os países, para que consigam se organizar de forma 

independente e conferir à escola competitividade no mercado educacional internacional. 

O levantamento oficial divulgado em 2017 pela ZfA77 destaca o crescimento da 

abrangência e da relevância desse trabalho e investimento ao longo da última década 

(gráfico 1). Entre os anos de 2006 e 2016, o número de escolas fomentadas pela ZfA 

aumentou 114,1%, de 603 para 1291, tendo ocorrido de 2007 para 2009 o salto mais 

significativo (54,6%), com a abertura do programa de fomento “Escolas: Parceiros do 

Futuro” (Schulen: Partner der Zukunft, doravante PASCH), que equipa, assessora, 

fomenta e interconecta instituições de educação básica para o ensino da língua alemã, 

com o objetivo de despertar em jovens dos países anfitriões o interesse na Alemanha e 

                                                           
75 cf. ZENTRALSTELLE FÜR DAS AUSLANDSSCHULWESEN (2013), 40 Jahre Deutsches Sprachdiplom der 

Kultusministerkonferenz. Köln: Bundesverfassungsamt. 
76 Idem, p. 23. No original: “Darüber hinaus bieten die heute überwiegend als Begegnungsschulen 

konzipierten Einrichtungen Kindern der Gastländer und anderer Kulturkreise dir Möglichkeit, sich mit 

Deutschland, seiner Kultur und Sprache vertraut zu machen“. 
77 ZfA, 2017, op. cit. 
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em sua sociedade, preparando para estudos superiores na Alemanha e aplicando exames 

de proficiência em língua alemã para a certificação oficial DSD78 – por conta dos quais 

essas escolas são denominadas “DSD-Schulen”.  

Assim como o Abitur, a certificação oficial de proficiência em língua alemã emitida pela 

KMK confere ao aluno formando do ensino médio a possibilidade de dar sequência a seus 

estudos na Alemanha79. Esse diploma é obtido mediante provas elaboradas de maneira 

centralizada para aplicação em todos os países do mundo em que haja escolas alemãs ou 

fomentadas pela ZfA. Suas fases de aplicação em cada escola são supervisionadas por 

professores enviados da Alemanha ou credenciados e consistem em uma prova de leitura, 

compreensão oral, escrita e expressão oral. A elaboração e os critérios de correção das 

provas são baseados em parâmetros estabelecidos pelo Quadro Europeu de Referência 

para o Ensino de Línguas (cf. Trim/North/Coste 2001).  

Gráfico 1: Número de escolas alemãs beneficiadas pela ZfA no exterior (ZfA 2017: 6) 

 

O relatório estatístico de 2017 da ZfA fornece também dados acerca da distribuição das 

escolas beneficiadas pelo órgão em torno do globo. A maior parte dessas instituições 

(50,2%) se concentra na região que o relatório especifica como Europa Centro-Oriental e 

Comunidade de Estados Independentes (ex-URSS)80, a África é a região com o menor 

                                                           
78 DSD é sigla para Deutsches Sprachdiplom (Certificado de Proficiência Alemão) e se refere ao exame e 

à certificação conferida pela KMK. 
79 Grosso modo, tanto o Abitur quanto o DSD apontam para a possibilidade de ingresso em instituições de 

ensino superior na Alemanha. Com o DSD, no entanto, o aluno passa por um curso preparatório 

(Studienkolleg), com duranção de um ano, com a finalidade de garantir, nas disciplinas específicas 

relacionadas à carreira pretendida, base equivalente à que é oferecida pelo sistema educacional alemão aos 

portadores do Abitur. 
80 Referenciada no gráfico pela abreviação em alemão MOE/GUS (Mittelosteuropa/Gemeinschaft der 

unabhängigen Staaten). 
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número de instituições parceiras (3%) e em cada uma das demais áreas está entre 9,5% e 

15%  das escolas, conforme mostra o gráfico 2. 

Gráfico 2: Distribuição geográfica das escolas alemãs beneficiadas pela ZfA no exterior em 2016 (ZfA 2017: 7) 

 

Em número de alunos, esses dados correspondem a aproximadamente 474 mil alunos, 

sendo 390,3 mil (82,4%) em DSD-Schulen e 83,4 mil alunos (17,6%) em 

Auslandsschulen. As escolas que estão no foco desse estudo pertencem às duas regiões 

que abrigam o maior número desses aprendentes: Europa Centro-Oriental/Comunidade 

de Estados Independentes (56,3%) e América Latina (17,5%)81. De acordo com os dados 

do ZfA, 33% dos alunos formandos de escolas alemãs no exterior e escolas com seção 

especial bilíngue82 em 2016 manifestaram intenção de seguir a vida acadêmica em uma 

instituição de ensino superior na Alemanha83. 

De acordo com o mesmo levantamento, no ano de 2016, o governo alemão se encarregou 

financeiramente dos salários de 1892 professores trabalhando em escolas no exterior. 

Todo o investimento da política externa alemã em escolas no exterior se justifica como 

meio de implementação das quatro metas na área da Educação: (a) o encontro com a 

                                                           
81 ZfA, 2017, p. 8. 
82 Spezialgymnasien mit deutscher Abteilung são escolas secundárias situadas na Romênia, Chéquia, 

Eslováquia, Bulgária, Estônia e Turquia que abrigam uma seção curricular extraordinária com ênfase em 

língua alemã e disciplinas bilíngues. Alunos dessas seções se submetem, paralelamente ao processo de 

conclusão escolar nacional, ao exame final alemão (Abitur), obtendo dupla conclusão semelhante às 

oferecidas pelas escolas alemãs no exterior (Auslandsschulen). Das escolas participantes dessa pesquisa, a 

Escola RQ representa esse grupo. 
83 ZfA, 2017, p. 18. 
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cultura e a sociedade do país anfitrião, (b) a assistência educacional a crianças alemãs no 

exterior, (c) a promoção da língua alemã e (d) fortalecimento da Alemanha como lugar 

de formação acadêmica e de negócios84. 

As escolas contempladas nesse estudo desempenham esse papel no exterior e fazem parte 

de um conjunto que conta, atualmente, com 140 escolas propriamente denominadas como 

Escolas Alemãs no Exterior (Deutsche Auslandsschulen). Situadas em 71 países, elas 

oferecem a opção de currículo e conclusão escolar alemães, assim como a realização do 

exame (Abitur ou Reifeprüfung) que concede ao aluno o certificado de conclusão escolar 

alemão (Reifezeugnis), que os habilita a ingressarem em instituições de ensino superior 

na Alemanha e em outros países que reconhecem essa conclusão. Através da iniciativa 

PASCH, também escolas que seguem respectivamente os currículos regulares dos países 

parceiros, mas que aplicam as provas oficiais de proficiência do KMK, são fomentadas 

pelo governo alemão através da ZfA e pelo Instituto Goethe. Em sua apresentação na 

internet, a ZfA afirma fortalecer o desenvolvimento escolar, dar apoio à fundação de 

novas escolas com “perfil alemão” e consultoria a escolas locais que desejam oferecer 

aulas de língua alemã e modalidades alemãs de conclusão acadêmica85. 

 

3.2.2 Escola BR 

A escola alemã brasileira cujos alunos participam do projeto de comunicação 

transcultural por cartas será designada nas análises e discussões dessa investigação como 

“Escola BR” e se denomina uma “escola de encontro bicultural”. Nela, estão matriculados 

cerca de 1300 alunos86, da educação infantil ao ensino médio, em dois ramos curriculares 

coordenados respectivamente por uma direção escolar igualmente biarticulada. A escola 

foi fundada em 1965. 

O chamado “ramo alemão” é frequentado por alunos alemães e brasileiros e oferece aulas 

principalmente em língua alemã, de acordo com um programa que contempla, em sua 

                                                           
84 ZfA, 2017, p. 3. 
85 cf. https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Die-ZfA/Ueber-uns/ueber-uns_node.html, acesso 

em: 26 jan. 2019. 
86 Dados de 2017. 
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maior parte, metas de ensino e educação da Alemanha. Normalmente, as disciplinas são 

ministradas por professores enviados da Alemanha, subsidiados pelo governo alemão.  

A direção escolar estima que 10% dos alunos da escola sejam portadores de cidadania 

alemã. Alunos recém-chegados do exterior passam por uma fase de adaptação em que 

têm aulas intensivas e individualizadas de português como L2. Os alunos formandos do 

ramo curricular alemão adquirem dupla conclusão, podendo dar prosseguimento aos seus 

estudos em instituições de ensino superior no Brasil, na Alemanha e nos demais países 

em que esses certificados de conclusão da educação básica são reconhecidos. 

Da presente pesquisa participam apenas turmas do chamado “ramo brasileiro”, 

frequentado por alunos que são preparados para a conclusão escolar brasileira. Via de 

regra, os alunos desse ramo são brasileiros e falantes de português como L1, embora 

também seja frequentado por alguns alunos hispânicos. Alunos matriculados no ramo 

brasileiro têm em sua grade de disciplinas, a partir da 1ª série do ensino fundamental87, 

uma carga horária proeminente de alemão ou “DaF”. A sigla que significa “Deutsch als 

Fremdsprache” (alemão como língua estrangeira) é utilizada por alunos e professores para 

se referir à disciplina. Alunos de DaF que demonstram desenvoltura na aprendizagem da 

língua e bom desempenho podem solicitar, no decorrer de sua trajetória escolar, 

transferência para o ramo alemão. No ramo alemão, os alunos falantes de português como 

L1 passam a ter aulas de alemão segundo um currículo orientado para a aprendizagem de 

“DaM” (Deutsch als Muttersprache, alemão como língua materna). 

As aulas de alemão no ramo brasileiro (DaF) são ministradas desde o princípio do ensino 

fundamental até a 3ª série do ensino médio como uma das disciplinas de maior carga 

horária, mas a língua já se faz presente em atividades da educação infantil. Da 1ª à 5ª série 

do ensino fundamental, são ministradas 6 horas-aula semanais de alemão. A partir da 6ª 

série, a carga horária semanal passa a 5 horas-aula e se complementa com o oferecimento 

de duas novas disciplinas – Gesellschaftslehre (Estudos Sociais) e Naturwissenschaften 

(Ciências Naturais) – em língua alemã, conforme a proposta “DFU”88, agregando mais 4 

                                                           
87 Embora no Brasil os ciclos escolares da educação básica sejam convencionalmente denominados “anos”, 

o termo “série” será utilizado para designar os ciclos anuais de todas as escolas, no intuito de simplificar a 

terminologia e não suscitar confusão com os “anos” do período letivo e de duração do projeto de troca de 

cartas.  
88 Sigla para “Deutschsprachiger Fachunterricht” (ensino de disciplinas em língua alemã), abordagem 

semelhante ao que propõe o conceito de Content and Language Integrated Learning (aprendizagem 
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horas-aula à carga horária total em língua alemã nas turmas do ramo brasileiro. O corpo 

docente dessa área é formado majoritariamente por professores alemães e por brasileiros 

de ancestralidade germânica ou escolarizados em língua alemã. De 17 professores de 

DaF, todos são falantes de alemão e português e quatro são brasileiros que adquiriram a 

língua alemã na idade adulta, no âmbito de sua formação acadêmica e docente. 

Em geral, o professor de DaF de cada turma também é responsável por ministrar as aulas 

de Gesellschaftslehre, enquanto para a disciplina Naturwissenschaften são escalados 

professores de biologia, física e química do ramo alemão. O objetivo dessas duas 

disciplinas está em motivar o uso e o contato com a língua-alvo em atividades que visam 

o alcance de determinados conhecimentos e a concretização de projetos de natureza 

transdisciplinar, metas que frequentemente dialogam com aspectos das culturas de língua 

alemã, mas que não dizem respeito à língua propriamente dita e, ao invés disso, ensejam 

e motivam a sua aprendizagem. No ramo alemão, todas as disciplinas cujo currículo se 

baseia na matriz praticada no estado de Baden-Württemberg são lecionadas conforme a 

proposta DFU, que prevê em todas as disciplinas o trabalho com vocabulário e estruturas 

linguísticas. 

O corpo docente da escola BR é composto por 121 professores e educadores, sendo 17 

deles alemães89. As turmas regulares são compostas, via de regra, por 18 a 28 alunos. No 

ramo brasileiro, os grupos costumam ser reduzidos para as aulas de L2 e DFU.  

Em duas ocasiões, alunos de ambos os ramos viajam juntos para a Alemanha no âmbito 

de um projeto de intercâmbio com escolas e empresas parceiras. Na 8ª série, os alunos 

vivenciam o cotidiano de uma família hospedeira e frequentam uma escola, além de 

visitar marcos históricos, conhecerem paisagens naturais, travarem contato com aspectos 

das culturas regionais e fazerem outras atividades num roteiro que abrange quatro grandes 

centros urbanos, incluindo a capital Berlim. Na 10ª série, os alunos voltam à Alemanha 

para o cumprimento de estágios profissionais e para visitar e conhecer diferentes 

universidades. 

Na escola BR, o exame oficial de certificação de proficiência em alemão para os níveis 

A2 e B1 (chamada DSD I) é aplicada na 9ª série e a certificação de nível B2 e C1 (DSD 

                                                           
integrada de conteúdo e língua) que consiste em combinar os objetivos de outras disciplinas com o 

desenvolvimento de competência linguística em L2; cf. Coyle, Hood e Marsh 2010. 
89 Dados de 2017. 
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II) ocorre mediante prova aplicada na 12ª série do ramo brasileiro (no ramo alemão, em 

ambas as etapas, respectivamente um ciclo adiantado). No ano de 2016, todos os alunos 

matriculados nos respectivos ciclos se submeteram aos exames e as taxas de aprovação 

foram de 96% (DSD I) e 84% (DSD II).  

A língua inglesa integra a grade curricular a partir da 4ª série no ramo brasileiro e da 5ª 

série no currículo alemão. No âmbito das atividades extracurriculares opcionais, a escola 

oferece, no contraturno das aulas regulares, cursos de língua castelhana. 

 

3.2.3 Escola VE 

Assim como a escola BR e outras escolas similares na América Latina, a instituição que 

chamaremos nesse trabalho de “Escola VE” oferece um currículo nacional com aulas de 

língua alemã (DaF) e um outro, baseado em matrizes praticadas na Alemanha (neste caso, 

no estado de Baden-Württemberg) e culminando no Abitur, exame de conclusão da 

educação básica que permite o acesso ao ensino superior na Alemanha e em universidades 

de outros países que reconhecem a sua validade como pré-requisito. A língua alemã já se 

faz presente desde a educação infantil e na alfabetização. Até a 6ª série a trajetória escolar 

dos alunos da escola segue um mesmo plano curricular, até serem preparados, no último 

ano da etapa chamada no sistema nacional de “primaria”, para ingressarem em turmas 7ª 

série em dois ramos com perfis e objetivos diferenciados, análogos à estrutura bicurricular 

da escola BR. A carga horária da disciplina DaF/Deutsch nos dois ramos compreende 5 

horas-aulas semanais. 

Diferentemente da escola BR, no entanto, turmas de ambos os ramos curriculares da 

escola VE foram incorporadas ao escopo desta investigação, por levarmos em conta que 

todos os alunos, inclusive os que seguem o currículo alemão, tiveram sua fase elementar 

de aquisição da língua sob o viés DaF. É interessante observar que, mesmo não havendo 

número expressivo de alunos alemães ou falantes de alemão como L1, a escola conta com 

um ramo de currículo alemão, paralelo a classes que seguem o currículo regular 

venezuelano. O segmento denominado “bilíngue” conduz à dupla conclusão e é 

coordenado e conduzido por professores alemães, em grande parte enviados pelo governo 

da Alemanha para atuar nessa escola. Como na escola BR, são aplicados nessa escola os 

exames DSD I e II de proficiência em língua alemã nas séries 9 e 12, com um ano de 
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antecipação nas turmas que seguem o currículo alemão. Além do espanhol como L1 e da 

carga horária intensiva em língua alemã, também integram a grade curricular de ambos 

os ramos a línguas inglesa (a partir da 5ª série) e francesa (a partir da 7ª série). O programa 

escolar não prevê aos alunos viagens à Alemanha como parte das atividades organizadas 

pela escola. 

Durante o período decorrido desta pesquisa, o quadro de professores de alemão da escola 

se mostrou demasiadamente inconstante devido às circunstâncias restritivas enfrentadas 

no cotidiano do país como consequências da crise política e econômica pela qual passa o 

país sul-americano. Professores venezuelanos emigram e são raros os que aceitam vir da 

Alemanha para compor o quadro docente. Estes muitas vezes precisam assumir 

extraordinariamente aulas de DaF mesmo sem possuir qualificação específica. De acordo 

com informações da instituição, a escola conta atualmente com 113 professores nacionais, 

17 enviados pelo governo alemão e 7 contratados localmente falantes de alemão como 

L1. A disciplina DaF é ministrada por professores alemães formados em diferentes 

disciplinas e por docentes locais, sem ancestralidade germânica, que aprenderam a língua 

no transcurso de sua formação profissional. 

As turmas investigadas são compostas por 12 a 25 alunos, ocasionalmente redistribuídos 

em grupos menores para as aulas de DaF. A escola VE era frequentada em 2015 por cerca 

de mil crianças e jovens de classe média-alta e alta. Como efeito da crise, já poucas 

famílias alemãs permaneciam na Venezuela e, devido a um forte movimento migratório 

também de venezuelanos, em outubro de 2018 o número total de alunos matriculados nos 

dois ramos da escola era de 782. Nessa altura, menos de uma dezena de alunos era falante 

de alemão como L1, número que inclui filhos de professores e de funcionários da 

embaixada alemã. Esse quadro não representa o panorama sociolinguística de sua 

fundação, que se deu em 1894 por solicitação de famílias alemãs residentes na Venezuela. 

 

3.2.4 Escola RO 

Antes da fundação da escola RO, que oferece um currículo completo em língua alemã, 

em 2007, famílias vindas da Alemanha matriculavam seus filhos em escolas tradicionais 

bilíngues geridas pelo sistema público e cofinanciadas pelo governo alemão através de 

professores enviados. Nesse caso, a dupla língua de instrução costumava ser um fator 
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considerado por muitas famílias que optavam por escolas internacionais privadas, com 

ensino em língua inglesa.  

Com a fundação da escola RO com o status de escola alemã no exterior (Auslandsschule), 

as demais passaram a receber menos subsídios da política externa alemã e a integrar o 

sistema PASCH ou a funcionar como escolas com seção especial bilíngue. O corpo 

docente desta instituição é composto de 24 professores, a maior parte fala alemão como 

L1. Entre os docentes que vieram da Alemanha, a maior parte não possui domínio da 

língua romena. É essa a condição dos três docentes responsáveis pelas aulas alemão. As 

aulas de DaF são conduzidas por uma professora romena proficiente em ambas as línguas 

e pertencente à minoria nacional saxo-transilvana, de origem germânica. 

Ao todo, 190 alunos frequentam a escola em segmentos que vão desde a creșă/Krippe 

(berçário) até o liceu/Oberstufe (ensino médio). Seu currículo único segue o modelo 

alemão de Baden-Württemberg e culmina no Abitur. O número de alunos em cada turma 

varia de 2 a 18, conforme a série escolar. Vale atentar para o fato de que a turma inaugural 

de 1ª série era composta, em 2007, por apenas 4 alunos. Destes, dois permaneceram na 

instituição até a conclusão da 12ª série com o Abitur, em 2018. A filiação nacional e a 

identidade linguística dos alunos e professores dessa escola formam um mosaico 

etnolinguístico especialmente plural. O pesquisador teve contato, durante as três visitas 

para pesquisa de campo realizadas entre 2015 e 2017, com indivíduos de etnicidade 

alemã, austríaca, brasileira, búlgara, colombiana, espanhola, francesa, grega, romena e 

suíça.  

Cerca de metade dos alunos ingressantes na 1ª série são aprendizes de alemão como L2 

e, diferentemente da política de outras escolas alemãs na Romênia, admite a inscrição de 

alunos que ainda não são falantes de alemão nesta fase. Cerca de 50% dos alunos são 

portadores de cidadania alemã e a mesma proporção é a de falantes de alemão como L1. 

Durante todo o percurso escolar, estes frequentam as mesmas turmas que os aprendizes 

de alemão como L2, assim como as aulas de todas as disciplinas. Exceto para a disciplina 

de língua romena, todas as demais matérias são ministradas em alemão. Aqueles alunos 

da primară/Grundschule (1ª a 4ª série) que não são falantes de alemão como L1, recebem 

duas horas-aula semanais em DaF adicionalmente. A partir da 5ª série, o programa escolar 

prevê excursões bianuais a localidades na Alemanha e na Áustria, intercaladas com visitas 
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a regiões da Romênia, especialmente onde há histórico de imigração alemã e vivem 

grupos minoritários de cultura germanófona. 

A língua romena consta no currículo escolar como “Begegnungssprache”, termo que não 

deve ser confundido com a noção a que esse estudo atribui a “língua de encontro”. Neste 

contexto, se trata da língua que possibilita o contato intercultural das crianças alemãs com 

aspectos da sociedade local através da aquisição de conhecimentos básicos de romeno. 

Do ponto de vista dos objetivos de aprendizagem e a carga horária curricular dedicada à 

aprendizagem de cada língua, temos na escola RO uma proposta de educação bilíngue 

claramente assimétrica. Alunos romenos cumprem 4 horas-aula semanais de língua 

romena, pois a legislação local estabelece como obrigatório o ensino de sua “língua 

materna”, inclusive em observância de sua identidade linguística no caso de pertencerem 

a um dos grupos minoritários nacionais90. Aprendizes de romeno como L2 têm aula dessa 

língua em uma abordagem adaptada e de carga horária reduzida, de apenas duas horas 

semanais, ao longo de toda a trajetória escolar. A grade curricular também contempla um 

programa de língua inglesa, como “primeira língua estrangeira” que começa na 1ª série, 

paralelamente com as outras duas línguas. O francês completa o quadro curricular 

plurilíngue a partir da 6ª série. 

 

3.2.5 Escola RP 

A escola RP também é uma escola jovem. Foi fundada em 2004 pela iniciativa privada e 

oferece, como as demais escolas participantes da pesquisa, da educação infantil 

(grădiniță) ao ensino médio (liceu). Instituições de ensino privadas passaram a ser comuns 

na Romênia há menos de duas décadas. Diferentemente da escola RO, o currículo 

praticado segue as diretrizes gerais da educação na Romênia e se inspira nas escolas 

voltadas às minorias nacionais de língua alemã, razão pela qual denomina a abordagem 

como “limba germană maternă”. As escolas públicas que seguem esse formato são, com 

frequência, instituições tradicionais e comumente reconhecidas pela sociedade romena 

por desenvolverem um trabalho de grande qualidade. Neste caso, no entanto, o programa 

                                                           
90 Art. 45 da “Lei de Educação Nacional” 1/2011; Art. 32 § 3 da Constituição da Romênia, cf. Kovács 2009. 
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curricular romeno é combinado na escola RP com equipamento pedagógico, métodos e 

materiais didáticos alemães e suíços.  

O público-alvo da instituição são famílias romenas sem um perfil específico de identidade 

linguística ou étnica. Na realidade, a demanda de escolas com ensino em alemão como 

“língua materna” por famílias pertencentes a minorias germanófonas não corresponde à 

realidade da sociedade romena desde que a maior parte dessas populações emigraram 

para a Alemanha em grandes fluxos no decorrer do século 20. Essas instituições, no 

entanto, são muito procuradas por famílias de classe média e alta interessada por uma 

educação considerada de alto nível e pela perspectiva de vínculos culturais, acadêmicos 

e profissionais com a Europa Ocidental. 

A principal língua de instrução em quase todas as disciplinas é o alemão, com exceção 

das ciências exatas. Da 1ª à 4ª série (școală primară), cada turma conta com educadores 

que trabalham em duplas bilíngues. A partir da 5ª série, a grade curricular em alemão 

inclui a disciplina “Geschichte der Minderheiten” (história das minorias), oficialmente 

“istoria și tradițiile minorității germane”, conforme a legislação local recomenda para as 

instituições com esse perfil. Nesse período, as aulas de matemática começam a ser 

ministradas em duas disciplinas paralelas, em romeno e em alemão, e a língua inglesa, 

seguida pelo francês passam a participar do plano de estudos. A escola valoriza 

expressamente a participação de seus alunos em olimpíadas científicas e outros 

concursos, apresentando resultados destacados e publicações frequentes de criações 

literárias em periódicos de língua romena. Também é dedicada especial atenção aos 

exames de proficiência em línguas. A escola tem a intenção de aplicar o DSD II para 

língua alemã quando sua primeira turma alcançar 12ª série em 2019. Excursões de curta 

duração são promovidas anualmente a cidades na Alemanha, Áustria e Suíça. 

Na escola RP, cada turma é composta de 5 a 18 alunos aprendizes de alemão como L2. 

No total, frequentam a escola atualmente cerca de 150 alunos e o corpo docente é 

formado, de modo geral, por professores bilíngues de origem romena.  
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3.2.6 Escola RQ 

Os registros mais antigos de funcionamento da escola RQ datam de 1778 como escola 

confessional da população germanófona. Trata-se de uma unidade de educação que 

integra o sistema público da Romênia e que segue o currículo especial para escolas de 

minorias linguísticas nacionais. Tendo sido até os anos 2000 equiparada a uma escola 

alemã no exterior (Auslandsschule), contando com professores enviados e subsídio do 

governo alemão, funciona atualmente ainda como uma escola de perfil especial, mas 

apenas a chamada “seção especial” (Spezialabteilung) segue recebendo apoio estrangeiro. 

A seção especial foi instituída em 1992 para coordenar o trabalho com turmas da 9ª à 12ª 

série e um currículo adaptado com matemática e história em alemão para a meta da dupla 

conclusão: o Abitur alemão e a Matura romena. Alunos portadores de passaporte alemão 

quando passam para a 9ª série têm preferência no preenchimento das vagas da seção 

especial. As vagas remanescentes são preenchidas pelos demais alunos solicitantes por 

critério de desempenho em alemão. A presença, nessas turmas, de alunos vindos de países 

de língua alemã é ocasional. Professores enviados da Alemanha lecionam para as turmas 

da seção especial, que é gerida por uma coordenação independente da direção escolar. 

Uma professora também enviada da Alemanha é responsável por essa coordenação e 

também pela aplicação do Abitur em outras escolas da mesma região. 

Na matrícula de alunos ingressantes, são priorizadas as solicitações de famílias 

pertencentes a minorias germanófonas da Romênia. Porém, houve uma drástica 

diminuição dessas populações cujos membros deixaram o país ao longo do século 20, no 

contexto da segunda guerra mundial (Schmidt 2009: 47), do regime ditatorial que desde 

então governou o país até 1989 (Brüggemann 2017: 120), da dissolução do bloco 

socialista e ainda hoje no contexto da União Europeia. Desse modo, como instituição de 

ensino tradicionalmente reconhecida, a maior procura por vagas na escola RQ é de 

famílias de classes sociais abastadas. Isso porque o ingresso ainda é condicionado à 

capacidade aferida por um exame oral de que a criança possa acompanhar o ensino em 

“limba germană maternă” desde a 1ª série. Para tanto, existe uma diversidade de escolas 

de educação infantil particulares que cobram altas mensalidades e se especializaram em 

oferecer a crianças de 3 a 6 anos um trabalho de imersão na língua alemã e de preparação 

para as provas de ingresso de escolas cuja língua de instrução é o alemão. 
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Nas séries iniciais, até a 4ª série, todo o corpo docente é formado por professoras romenas 

falantes de alemão, de modo que no nível da școala primară, a proposta de ensino integral 

em língua alemã é cumprida. No entanto, com a redução do investimento por parte do 

governo alemão, a escola RQ passou a encontrar dificuldades em atrair professores 

falantes de alemão qualificados para atuar nos demais segmentos. Segundo diferentes 

fontes ouvidas pelo pesquisador, a queda do socialismo causou profunda desvalorização 

do trabalho docente e o trabalho em sala de aula passou a ser pouco atrativo para 

profissionais bilíngues que conseguem postos melhor remunerados fora do magistério. 

Por isso, na prática, o que ocorre atualmente é uma interrupção no oferecimento do 

currículo em língua alemã a partir da 5ª série, quando a língua romena passa a ser a língua 

de instrução em todas as disciplinas, com exceção de alemão como “língua materna” e de 

história e tradições da minoria alemã. Professoras romenas são responsáveis pelas 

disciplinas e uma docente enviada da Alemanha integra a equipe, além de ser responsável 

pela aplicação dos exames DSD I e II nesta escola e em outras da região. 

Ao todo frequentam a escola 1450 alunos e os professores que atuam em todos os 

segmentos perfazem o total de 105 docentes. Integram o plano de estudos plurilíngue da 

escola RQ também a língua inglesa, a partir da 3ª série, e a língua francesa, com início na 

5ª série. 

 

 



 

 

4 

Análise e discussão dos corpora 

 

Esse estudo se concentra nas cinco escolas que abrigam os grupos de estudantes 

participantes do projeto de troca de cartas entre 2015 e 2018. São instituições de ensino 

que apresentam propostas de educação bilíngue em língua alemã e que atendem famílias 

de poder aquisitivo significativamente superior à média dos centros urbanos em que se 

localizam no Brasil, na Romênia e na Venezuela. 

A seguir, são apresentados dados representativos extraídos do corpus de pesquisa e 

comentados à luz do arcabouço teórico selecionado. As discussões se desenvolveram a 

partir dos metatextos derivados dos processos de categorização conforme descrito na 

apresentação do instrumental metodológico. 

Primeiramente serão elucidadas as representações e ideologias que formam o discurso 

político-pedagógico das escolas participantes. Em seguida, debateremos os aspectos 

envolvidos no contato e na interação entre os alunos no âmbito do projeto de intercâmbio 

proposto e, para concluir, refletiremos acerca do caráter e adequação transcultural de 

algumas estratégias didático-metodológicas associadas àquela proposta. 

 

4.1. Análise crítica do discurso pedagógico-institucional  

4.1.1. Escola BR 

Para investigar a autorrepresentação institucional e a ideologia linguística da Escola BR, 

foram analisados os textos elencados na tabela 3. 

A análise dos textos caracterizados por uma maior abrangência e objetividade sobre a 

estrutura curricular e os objetivos educacionais da escola (BRinstA, BRinstB e BRinstC) 

determinou os tópicos específicos cujas abordagens complementares foram identificadas 

nos demais textos do corpus e contribuíram para uma descrição mais embasada do 

posicionamento ideológico da instituição em relação aos temas dessa pesquisa. 
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Tabela 3: Corpus de análise do discurso pedagógico-institucional da Escola BR 

Codificação Título do texto Origem/Formato 
Data de 

publicação 
*último acesso online 

Extensão  
(em número de 

palavras) 

BRinstA Escola alemã de encontro Website oficial 01/12/2018* 407 

BRinstB Fundamentação pedagógica Website oficial 01/12/2018* 211 

BRinstC Apresentação (DaF e DFU) Website oficial 01/12/2018* 401 

BRinstD 
Inscrição de novos alunos –  

Perguntas mais frequentes 
Website oficial 01/12/2018* 467 

BRinstE Palavra da direção escolar 
Livro comemorativo 

“50 anos de encontro” 
2015 390 

BRinstF 
Palavra do diretor  

administrativo-financeiro 

Livro comemorativo 

“50 anos de encontro” 
2015 385 

BRinstG 
Palavra da diretoria  

[da sociedade mantenedora] 

Livro comemorativo 

“50 anos de encontro” 
2015 465 

BRinstH 
Candidatura ao prêmio  

escolar alemão 2017 

Documento de 

distribuição interna 
2016 6.414 

BRinstI 

Inscrição de candidatos e seleção  

de novos alunos: 5º ao 8º ano do ensino 

fundamental – Ano letivo 2019 

Website oficial  

(PDF) 
2018 436 

BRinstJ Missão / Visão / Perfil escolar Regulamento 2017 2017 291 

BRinstK Konzept zur Sprachförderung (Entwurf)91 
Documento de 

distribuição interna 
2015 804 

A seguir estão dispostos o levantamento e a discussão dos dados relacionados à 

autodefinição geral da instituição como “escola de encontro”, as formas como o 

bilinguismo determina e se manifesta em sua proposta pedagógica e a orientação político-

ideológica que prevalece em relação às línguas e ao ensino de alemão como língua 

adicional. 

 

4.1.1.1. Autodefinição (Escola alemã de encontro)  

No texto analisado BRinstH, produzido em 2016 e que consiste em uma apresentação 

pormenorizada da identidade da escola BR, suas características, objetivos, cooperações e 

desafios, a escola é introduzida como “uma escola alemã no exterior com caráter de 

encontro”. Em seu texto de saudação aos leitores do livro comemorativo do livro 

                                                           
91 Em alemão, “Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Linguístico (Minuta)”. 
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comemorativo do cinquentenário da instituição (2015), os diretores da área pedagógica 

ressaltam que a escola “é hoje muito mais caracterizada pelo seu caráter de encontro do 

que se poderia imaginar em seus primórdios” e salientam a atual predominância, entre os 

alunos concluintes, de jovens sem ancestralidade alemã (BRinstE). O diretor 

administrativo utilizou o termo “escola de encontro” enfaticamente no texto BRinstF, 

ressaltando a manifestação cotidiana do encontro (“muito presente, vivido todos os dias”) 

na parceria entre a área pedagógica e a administrativa. Analogamente, a formulação da 

Missão institucional da escola (BRinstJ) traz em posição de evidência o termo “escola de 

encontro” e o texto BRinstH relaciona o encontro à ideia de “vivência”. 

Ao se definir como “escola de encontro”, a Escola BR atribui a si mesmo, em primeiro 

plano, um caráter “bicultural”. Esse atributo como primeiro qualificador aparece no texto 

em que a escola apresenta seu conceito na internet para o público externo (BRinstA) e é 

reiterado na página dedicada à proposta de ensino de “alemão como língua estrangeira” 

(BRinstC). 

Em BRinstA, o adjetivo “bilíngue” não é utilizado para caracterizar a escola, mas o 

programa de ensino oferecido. A escola se identifica diretamente dessa forma apenas no 

texto BRinstI, direcionado a famílias interessadas na transferência de alunos de outras 

instituições, no momento em que apresenta sua estrutura bicurricular e enfoca a presença 

de duas línguas de instrução (portuguesa e alemã) em proporções diferenciadas, 

reforçando que “a língua alemã é obrigatória em todas as turmas”.  

No livro comemorativo, o texto de saudação do presidente da sociedade mantenedora 

(BRinstG) foi o único entre os analisados em que a escola é referida como “bilíngue”, 

embora não haja referência explícita a diálogos interculturais, à língua alemã ou a quais 

línguas fazem parte desse bilinguismo. Essa qualidade estaria relacionada à capacitação 

de indivíduos para “ocupar os seus espaços em um mundo cada vez mais globalizado”, 

em consonância com as metas apresentadas pelo Rahmenplan (Bausch et al. 2009: 5-6). 

Esse discurso reflete também a Visão institucional da escola, cuja formulação faz menção 

a “posições chave da ciência, economia, política e cultura” a partir de onde os alunos 

concluintes “desenvolverão um mundo globalizado mais humano” (BRinstJ). Para os 

diretores escolares, os indivíduos “familiarizados com a língua e com a cultura alemã”, 

como “cidadãos do mundo” formados pela instituição, “podem prestar uma elevada 

contribuição para o entendimento entre os povos” e citam o então ministro de relações 
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exteriores, hoje presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ao dizer que cultura e 

educação se relacionam com aprender a tomar responsabilidade92. 

Aqui já pode ser depreendida uma forma de hierarquizar alguns conceitos-chave 

(encontro, biculturalidade e bilinguismo): o encontro precede as culturas, que precede as 

línguas – ou cada um é, respectivamente, continente do próximo. As línguas tampouco 

são apresentadas como conclusão absoluta e definitiva, mas estão ligadas a uma ideia 

mais ampla de mediação internacional e cidadania global. Essa visão coincide com os 

pressupostos já apresentados em estudo preliminar (cf. Carapeto-Conceição 2011) e com 

a visão de Kramsch (2011, 2014), dos quais se depreende que o alicerce do lugar de 

encontro se constitui numa área interseccional constituída por elementos compartilhados 

por todas as culturas que aí venham a se encontrar, de modo que é o encontro que propicia 

o lugar e não o inverso. Isso somente faz pleno sentido, naturalmente, se considerarmos 

aqui a dimensão extensional de “cultura” (Welsch 2010) e a língua como conjunto de 

significantes tomados para servir de veículo a significados próprios de cada encontro, 

construídos cooperativamente na interação. 

Paradoxalmente, esse encontro é representado através de uma estrutura de dois “ramos” 

– em alemão “Zweige” – metáfora que, ao invés de confluência, denota bipartição. 

Frequentemente, no entanto, a noção de encontro é reforçada como, por exemplo, na 

página destinada a sanar dúvidas frequentes de famílias que se interessem em inscrever 

novos alunos na escola (BRinstD), onde, em resposta à pergunta “Qual sistema 

pedagógico prevalece na (...)93, o brasileiro ou o alemão?”, o  texto faz menção a um 

“projeto pedagógico único” pelo qual trabalham a direção escolar brasileira e a direção 

escolar alemã. O documento BRinstH, a respeito desse tema, se refere a uma “cooperação 

intercultural” entre os dois ramos como alicerce para um “sistema de aprendizagem” 

integrado.  

A proposta pedagógica, no texto específico sobre esse tema na homepage da escola 

(BRinstB), é inicialmente justificada com respaldo legal: 

                                                           
92 A citação completa, conforme a tradução contida no corpus: “Pois cultura e educação significam o 

estímulo a uma vida autônoma e autodeterminada. Significam compreender e superar as diferenças. 

Significam aprender e ensinar a assumir responsabilidade”. No original, também disponibilizado no 

documento bilíngue, o discurso feito pelo ex-ministro em 6/1/2016: “Denn Kultur und Bildung, das heißt 

die Förderung eines selbstbestimmtes Lebens. Das heißt, Unterschiede verstehen und überbrücken. Das 

heißt, lernen und lehren, Verantwortung zu übernehmen“. 
93 O nome das escolas será sistematicamente suprimido em toda reprodução feita do corpus de pesquisa. 
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a) pela legislação brasileira, através da lei 9394/96, cujo artigo 2º é transcrito como 

citação94 e apresentado como “princípio do trabalho pedagógico da escola”, e  

b) pelo plano de ensino de 2004 do estado alemão de Baden-Württemberg, que é apenas 

citado, mas não esclarecido. 

Interessa observar que a referência internacional por si só já parece legitimar as escolhas 

da instituição para a configuração de sua proposta e sustentar sua integridade, uma vez 

que, ao contrário da lei brasileira, não é acompanhada de definição ou esclarecimento 

para um público leitor em língua portuguesa ao qual essa legislação e o sistema 

educacional de que foi importada não são familiares. Por outro lado, é importante também 

observar que não aparecem nos textos analisados, nos aspectos concernentes ao ensino de 

línguas adicionais, referências a documentos legais brasileiros. 

O texto esclarece que a combinação dos dois princípios constitui a “missão” da 

instituição. Isso valoriza ainda mais esses princípios e certifica de validade legal e sólida 

a proposta pedagógica que teria sido construída em torno desses fundamentos. Entretanto, 

observa-se que essa “missão” não é apresentada expressamente95 de modo a esclarecer de 

que forma um conceito se alia ao outro e tampouco é trazido um posicionamento claro e 

explícito da escola sobre como esses princípios são aplicados concretamente. Pelo 

contrário, esses pilares, que até certo ponto parecem ser as referências orientadoras dos 

objetivos e das ações pedagógicas, são eles mesmos relativizados pelo discurso, quando 

afirma, ao final, que essa missão “está sendo submetida a uma reformulação permanente”. 

Ao examinar os textos publicados na sua página oficial, não posso deixar de chamar a 

atenção para uma perspectiva de análise que traz pistas sobre o público-alvo a que esses 

textos se dirigem – e, portanto, sobre o público-alvo que a própria instituição pretende 

atender. Objetivos gerais pautados em noções como “soluções”, “entendimento” e 

“questões intelectuais” indicam um discurso educacional que privilegia o trabalho mental 

                                                           
94 “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o livre desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua orientação ou qualificação para o trabalho”. 
95 A missão institucional da escola aparece, no entanto, de modo apenas declarativo e sem considerações 

adicionais, no documento BRinstJ, distribuído aos alunos e às famílias no início do ano letivo e contendo 

as regras vigentes de conduta, avaliações e outros procedimentos internos: “(...), como uma escola de 

encontro, coloca à disposição uma oferta única de educação (...), que visa proporcionar aos seus alunos uma 

moderna formação escolar, com base nos mais atuais padrões de ensino, tanto alemães quanto brasileiros, 

assim como a aquisição das conclusões alemã (Abitur) e brasileira”. Foram omitidos nessa transcrição o 

nome da instituição e a referência à cidade em que se localiza. 
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sobre o concreto, reproduzindo a hierarquização que caracteriza historicamente a divisão 

da sociedade em estratos socioeconômicos. Além disso, as propostas e objetivos 

apresentados abordam invariavelmente questões de dimensão suprarregionais. 

Quando o texto de apresentação em português (BRinstA) ressalta “o encontro com a 

cultura e a sociedade do país acolhedor”, a primeira das funções principais das instituições 

de encontro formuladas pelo ZfA, a ambiguidade aberta nessa enunciação pode ser 

facilmente entendida como ambivalência. Para quem já está familiarizado com a escola e 

com o conceito do encontro bicultural, esse “país acolhedor” se refere ao Brasil e aos 

estudantes e famílias alemãs como a comunidade acolhida. Porém, o texto é direcionado 

também a famílias brasileiras que não conhecem e buscam informações sobre o trabalho 

da instituição. Pelo contexto em que é enunciado, o discurso também faz entender a 

Alemanha nessa posição acolhedora, já que, por intermédio da sua escola de encontro, 

acolhe, provê, resgata e é anfitriã. Na verdade, o discurso institucional confunde cultura, 

língua, nação e país e caracteriza a educação bilíngue como uma proposta de educação 

que se torna significativa num contexto de migração. Expresso de outra forma – “crianças 

alemãs que se encontram no exterior” –, a ideologia propagada nesse discurso considera 

uma forma de migração muito particular, pois se refere ao migrante de uma classe 

determinada, para o qual a mudança é atrelada ao encurtamento de distâncias e à 

flexibilização (e não ao endurecimento) de barreiras geográficas. Além disso, o convívio 

com falantes nativos é mais uma idealização que o senso comum atrela à aprendizagem 

bem-sucedida de língua adicional. O texto lança mão, em vários níveis, de legitimação 

por metonímia e contribui para que o leitor construa uma representação do alemão como 

ser livre, aberto e wanderlustig (e assim também sua educação). 

 

4.1.1.2. O bil inguismo na estrutura curricular  

De acordo com o texto BRinstA96, o ramo alemão é frequentado por “alunos alemães e 

brasileiros” que “têm aulas principalmente em língua alemã”, cujo programa “contempla, 

em sua grande maioria, as metas de ensino e educação da Alemanha”. O ramo brasileiro 

é constituído por “alunos, em sua grande maioria brasileiros” que “são preparados para a 

                                                           
96 A descrição dos ramos curriculares aparece de forma mais resumida em BRinstD e BRinstI sem 

apresentar outros vieses. 
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conclusão brasileira, de acordo com a Legislação Brasileira”. Embora o mesmo texto 

admita que alunos brasileiros que não apresentem o que apenas chama (mas não define) 

de “requisitos básicos para conseguirem uma conclusão bilíngue se desenvolvam nessa 

língua em até mais três disciplinas e passem por exames oficiais de proficiência, parece 

evidente que o “encontro” bicultural como definido acima e pela escola em sua homepage 

só pode acontecer no chamado ramo alemão, onde também são oferecidas disciplinas em 

língua portuguesa e, além disso, ambas as culturas são representadas por indivíduos 

portadores de diferentes perfis da bilingualidade português-alemão: uma constelação 

formada por jovens provenientes de famílias alemãs estabelecidas há muito tempo na 

região, outros que vêm diretamente do sistema educacional alemão e são iniciantes de 

português, outros cujos pais não possuem a mesma nacionalidade e língua materna e que 

falam as duas línguas (ou uma terceira) em casa, e ainda os alunos que aprenderam alemão 

“como língua estrangeira” e que migraram do ramo brasileiro no decorrer do ensino 

fundamental. É por conta dessa possibilidade de migração, que anualmente 50% dos 

alunos concluintes do ensino médio se encontram matriculados em turmas do ramo 

“alemão”, apesar de apenas 10% de todos os alunos da escola serem portadores de 

cidadania alemã, de acordo com os textos BRinstA e BRinstH. Também no ensino médio 

se verifica o êxito do desenvolvimento da proficiência em língua alemã nos dois ramos, 

tendo em vista a alta taxa de aprovação nos exames de proficiência da KMK. 

Cabe observar que a migração entre ramos curriculares só é abordada nos textos 

analisados em sentido único, do ramo brasileiro para o ramo alemão. A razão disso se 

mostra exemplificada nos discursos aqui analisados, que evidenciam, atendendo a uma 

expectativa de boa parte das famílias, a possibilidade e os pré-requisitos para que alunos 

do ramo brasileiro migrem para o ramo alemão no decorrer do ensino fundamental. Em 

BRinstD, em que dúvidas frequentes a respeito da estrutura da escola foram formuladas 

em forma de perguntas seguidas de respostas diretas, é levantada a questão “Se meu filho 

estiver no Ramo Brasileiro pode se transferir para o Ramo Alemão?”. A omissão de um 

esclarecimento a respeito da possibilidade inversa pode ser, naturalmente, devido a não 

consistir numa dúvida frequente do público-alvo a que o texto se destina, ou de famílias 

brasileiras que consideram a escola como alternativa para a transferência de alunos no 

transcurso do ensino fundamental. A resposta (afirmativa) se restringe também a esse 

contexto e não é feita qualquer consideração adicional a respeito de uma hipotética 
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migração no sentido oposto, do ramo alemão para o brasileiro, assim como em nenhum 

dos demais documentos examinados. 

A respeito da transferência interna, ou seja, entre ramos curriculares, o texto BRinstA 

explicita que “alunos brasileiros, cuja língua materna é o português (...) caso tenham 

interesses e aptidão necessários” têm a oportunidade de migrar para o currículo alemão 

passando a mesma turma que alunos alemães e/ou falantes de alemão como L1. Aqui, os 

alunos “não-alemães” são categorizados conforme competências que sejam capazes de 

desenvolver que os habilitem a atender a exigências diferenciadas. A informação, em 

aposto, de que os alunos do ramo brasileiro têm o português como língua materna e a 

ênfase que o alemão é aprendido “como língua estrangeira” dá a entender que a primeira 

língua do aluno dificulta a aquisição da segunda e compromete o desenvolvimento de 

habilidades consideradas indispensáveis para o alcance dos objetivos acadêmicos do ramo 

alemão. O termo “aptidão” pode significar que tais habilidades ou disposições necessárias 

tendem a ser inatas. O texto BRinstA ressalta que a estrutura de uma escola de encontro 

permite que sejam admitidos alunos que não possuam de antemão os requisitos básicos 

para uma conclusão bilíngue. Colocado dessa forma, o texto leva a entender que existe 

um perfil ideal(izado) de aluno para o qual a educação bilíngue é pensada. A afirmação 

de que alunos com diferentes perfis e backgrounds culturais e identitários são admitidos 

de forma inclusiva mesmo não apresentando “requisitos básicos” para tanto (o que é 

diferente de um processo “sem observação de pré-requisitos”), denota que determinados 

requisitos básicos não somente existem, do ponto de vista da escola, como são esperados 

e desejáveis. 

A correspondência direta e biunívoca traçada entre ser brasileiro e ter o português como 

primeira língua, assim como estabelecer o “bom domínio da língua alemã” como 

“condição básica para a participação de alunos não-alemães” no currículo alemão reforça 

a noção de cultura monolítica e impõe incoerentemente uma categorização baseada em 

um perfil identitário estereotipado ignorando o hibridismo que dá sentido ao 

funcionamento dessa proposta. Inadvertidamente, o discurso coloca como se somente 

alemães fossem falantes de alemão como primeira língua e como se toda criança alemã o 

fosse. Dessa forma, os alunos com cidadania alemã são arbitrariamente isentos de um 

processo de seleção meritocrático, de domínio linguístico, como a que são submetidos os 

demais.  
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Constatamos que existe, portanto, uma falha de simetria no discurso – e, tendencialmente, 

na dinâmica do “encontro” representada pelos ramos curriculares – que é reforçada ao 

observarmos, ainda entre as perguntas listadas no texto BRinstD, que somente é 

tematizada a aceitabilidade da conclusão do ensino médio alemão (Abitur) no Brasil –

nesse caso, a conclusão dupla oferecida pelo ramo alemão –, ao passo que somente no 

texto BRinstH, de alcance interno e destinado à candidatura da escola ao prêmio escolar 

da Fundação Robert Bosch, menciona a informação de que a conclusão simples brasileira 

(alcançada pelo ramo brasileiro), combinada com o certificado de proficiência em língua 

alemã obtido através do exame oficial do KMK (aplicado em ambos os ramos 

curriculares), possibilita que estudantes frequentem o Studienkolleg – curso preparatório 

oferecido pelos estados alemães para preparar o ingresso de alunos formados em 

instituições estrangeiras a instituições alemãs de ensino superior. 

 

4.1.1.3. “Ponte  entre culturas”  

A forma como é apresentado o conceito “Escola Alemã de Encontro”, já no título da 

página de apresentação da escola na web (BRinstA), leva o leitor visitante a contemplar 

a escola com o olhar curioso de quem se vê diante de um conceito novo, alternativo e de 

uma proposta inovadora. Dessa forma, o jargão, antes mesmo de ser definido para o leitor 

leigo, confere um traço de inovação à representação que está sendo construída sobre a 

escola. Aqui cabe ressaltar que o adjetivo “alemã” é sempre preterido a “bilíngue”, 

“bicultural” ou mesmo “internacional”, quando se trata de definir a instituição. Trata-se 

de “ensino bilíngue” e “conclusão bilíngue”, porém sempre de “escola alemã”, como 

figura no próprio nome da instituição – um vínculo oficial a uma nacionalidade e um país 

cuja representação social é positiva. O “encontro” como estratégia predicativa agrega o 

caráter positivo de integração e aproximação que se estabelece e define mesmo a 

representação elaborada acerca das seções curriculares que são tratadas como “ramos”, 

metáfora que, ao contrário do que propõe expressar, se baseia na imagem dos galhos de 

uma árvore, que partem de um mesmo tronco, mas conforme crescem se desassociam, se 

distanciam um do outro, seguem em direções opostas, se desencontram. 

Ainda justificando a metáfora do encontro na conceituação de sua estrutura curricular, o 

texto BRinstA confere destaque à “política cultural e educacional da Alemanha” no texto 
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e como tópico na estrutura oracional. Também em outros textos são feitas referências e 

citações que evocam esse vínculo, como fizeram os diretores escolares em seu discurso 

incluindo a já referida fala de Steinmeier sobre cultura e educação. Isso não esclarece 

somente a origem do termo “escola de encontro”, mas também funciona como endosso 

de qualidade, projetando na escola as representações sociais que se tem no Brasil sobre a 

Alemanha, sua política, cultura e educação. Em BRinstH, cooperações não discriminadas 

com o Consulado Geral da Alemanha e o Instituto Goethe são indicadas como geradoras 

de uma “política cultural alemã” bem-sucedida. O mesmo texto pondera, em outro 

momento, as mudanças constantes por que passam “as condições e expectativas em 

relação às sociedades e às políticas educacionais”, mas não mostra que a instituição esteja 

primordialmente inclinada a adaptar sua proposta em vista de tais mudanças.  Para 

responder a esse desafio, o texto passa a impressão de uma postura intransigente e 

conservadora da escola em relação aos seus propósitos pedagógicos originais, se 

reportando à história da instituição que, a partir da diminuição de famílias alemãs 

residentes na cidade, tem precisado “comprovar, repetidamente, a atratividade de sua 

oferta de ensino às famílias brasileiras”. 

Gráfico 3: Ocorrências dos atributos relacionados diretamente ao termo “escola”  

e equivalente nos textos institucionais da escola BR 

 

Como colocado acima, o adjetivo “alemã” é utilizado para caracterizar “escola”, mas 

também são empregados outros qualificadores (cf. gráfico 3), dentre os quais “bicultural” 

é atribuído de maneira consequente ao “encontro” dentro do conceito “escola de 

encontro”. A noção de “bicultural” ativa uma cadeia de representações construídas pelo 

senso comum em torno da ideia de “cultura”: erudição, letramento, civilização, um dado 

conjunto de saberes prestigiados que são adquiridos de variadas formas como através de 
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estudo e leitura. O texto BRinstH define, de outro modo, “cultura” como “um sistema 

comunicativo”, mas ainda assim não tão complexo e multidimensional e entendido como 

estrutura unidimensional aplicada “em níveis diferenciados”, considerando uma 

linearidade vertical entre o “cotidiano” e a “alta cultura”. Uma vez que cultura é vista pela 

sociedade, em primeiro lugar, como o extremo superior desse continuum e como um bem 

valioso a ser adquirido, o seu acúmulo passa a ser uma riqueza almejável, ou seja, quanto 

mais (“alta”) cultura melhor.  

O encontro bicultural a que se refere, sobretudo, o texto BRinstA, de apresentação da 

escola alemã, satisfaz a busca por esse letramento erudito e abrangente, além de reforçar 

a noção de aproximação de duas matrizes culturais. De fato, a contabilização “bi” confere 

concretude e objetifica essas matrizes, paradoxalmente justapondo duas entidades como 

se fossem finitas e homogêneas e assim restringindo a expectativa de apropriação ou 

interferência externa. O encontro, nesse enquadre, parece se deter no estágio de parceria 

ou aliança, não avançando necessariamente para o entrelaçamento e a ressignificação 

mútuas. Ora, “um programa de ensino bilíngue”, como é referido em BRinstA, é diferente 

de “ensino bilíngue” e sugere integração de processos, eleva o status do ensino porque o 

complexifica, mas também atenua o impacto dessa singularidade no conceito pedagógico 

mais amplo. O discurso permite o entendimento de que se trata de uma heterogeneidade 

controlada que preserva a identidade e os valores nacionais e tradicionais de cada um dos 

lados. Além disso, segundo os textos analisados, esse encontro tem como objetivo o 

“entendimento mútuo entre o Brasil e a Alemanha” e a intensificação da “cooperação na 

busca de soluções” para problemáticas de interesse mundial (BRinstA); a escola vê como 

“objetivos sociais” de seu trabalho “desenvolver o relacionamento cultural entre o Brasil 

e a Alemanha” além de “cultivar o idioma alemão e difundir a cultura alemã” (BRinstI). 

 

4.1.1.4. Política  e ideologia l inguística  

Entre as funções das instituições de encontro definidas pela ZfA que a página de 

apresentação do conceito de escola de encontro apresenta na homepage (texto BRinstA), 

consta o “fomento da língua alemã”. Ao longo do texto BRinstH, o assunto é abordado 

em diversos momentos. Inicialmente, aponta que “o cerne do trabalho educacional” da 

instituição consiste em possibilitar “[o] acesso à cultura alemã por meio da aprendizagem 
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da língua alemã”. Em outro ponto, o mesmo texto se refere ao ensino de línguas como 

“um foco do trabalho” e um dos pontos fortes da escola justificado através da valorização 

que a “filosofia escolar” dá ao “multilinguismo” como “uma competência chave para um 

entendimento melhor do mundo”. A essa informação, o texto elenca o alemão e o 

português como línguas principais da escola, às que vem se integrar, complementarmente, 

o inglês. Apesar de lhe ser atribuído claramente um status de importância secundário, não 

consta no material analisado qualquer justificativa expressa para essa diferenciação ou 

para a escolha da língua inglesa em detrimento de outras línguas, como única opção de 

terceiro elemento, para a composição do “multilinguismo” curricular proposto. Essa 

evidência traz uma indicação adicional para compreendermos o conceito de diversidade 

cultural e linguística vigente nessa proposta educacional “multilíngue” – que pode ser 

compreendida como um modelo composto por práticas ‘múltiplas’ ou ‘multiplicadas’. De 

fato, não se trata de um “plurilinguismo” em que se considera a interação livre, ‘plural’ e 

diversificada, entre um sem número de variedades e códigos, mas de uma dinâmica 

controlada, gerenciada em torno de normas específicas e restritas na construção in vitro 

(cf. Calvet 2007) de um projeto de implementação de um ideal sociolinguístico pré-

determinado e relativamente homogêneo. A oferta de aulas extracurriculares de espanhol 

não é considerada expressamente nessa construção e não é mencionada nos documentos 

analisados, assim como a presença de alunos e professores bilíngues em outros idiomas, 

por exemplo, como língua de herança. No período de realização dessa pesquisa, o 

pesquisador teve contato com alunos falantes de espanhol (inclusive como L1), italiano, 

dinamarquês, lituano, russo e tailandês matriculados em ambos os ramos curriculares, 

além de uma professora falante de servo-croata e docentes falantes de diversas línguas 

regionais da Alemanha e da Suíça. 

Apesar da proposta pedagógica da escola, segundo o texto BRinstB, indicar competências 

pessoais, sociais e metodológicas como metas centrais, o detalhamento do desempenho 

da escola na área da educação linguística no último texto citado consiste, em primeiro 

lugar, na exposição das taxas gerais de aprovação nos exames oficiais de proficiência em 

alemão como língua adicional e não se refere às competências transversais. É mencionada 

ainda a oferta de provas para obtenção de certificados oficiais em língua inglesa, mas não 

faz referência ao desempenho alcançado por alunos aprendizes de português como L2 na 

escola nem à possibilidade de inscrição desses jovens no exame oficial correspondente 

(Celpe-Bras) ou elaboração de uma prova interna com esse caráter.  
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Ainda entre os indicadores de desempenho no ensino de línguas, o documento BRinstH 

discorre sobre outros resultados, entre aprovações de alunos egressos, avaliações internas 

e externas, além de reconhecimentos formais obtidos de órgãos vinculados ao governo 

alemão. Posteriormente o tema do bilinguismo é retomado no âmbito das medidas 

adotadas para o desenvolvimento individualizado de crianças e jovens “recém-chegados 

da Alemanha” (embora, na realidade, não seja esse o único país de origem desses alunos) 

que apresentam dificuldades na comunicação em português e dos estudantes que migram 

do ramo brasileiro para o alemão e “são capacitados de participar das aulas em alemão 

como se fosse esse idioma sua língua materna”.  

O mesmo material analisado ainda se refere a “projetos de ensino bilíngues”, realizados 

no âmbito de aulas compartilhadas por dois professores identificados, no entanto, por 

duas nacionalidades (“um brasileiro e um alemão”). Para exemplificar tais projetos, o 

texto menciona uma atividade em que são comparados os sistemas de governo no 

nacional-socialismo alemão e na era Vargas. Trata-se aqui de uma dentre muitas 

ocorrências que indicam uma tendência a fundir os conceitos de língua, origem e 

identidade nacional em clusters indissociáveis. Essa lógica coloca indiretamente um dos 

principais objetivos dessa proposta educacional, que é o domínio da língua alemã por 

indivíduos de outra(s) nacionalidade(s), como uma condição anômala ou faz entender que 

a aquisição da língua alemã significa também a aquisição da identidade e da cidadania 

alemãs. 

Não há nos textos escritos por membros das diretorias para o livro comemorativo dos 50 

anos da escola (BRinstE, BRinstF e BRinstG) considerações em que o ensino de línguas 

na instituição seja tratado em primeiro plano. Todas essas ocorrências nos levam a 

concluir que, analogamente ao tratamento dado aos conceitos de cultura e 

interculturalidade, as línguas também são representadas pelo discurso institucional como 

elementos estáveis, normatizados e estanques que, apesar de participarem da política de 

encontro, constituem setores de fronteiras claras sobre esse terreno de contato. Assim, 

também a competência linguística é representada de forma compartimentalizada, não 

admitindo interferências, entrelaçamentos e variações geradas pelo uso por falantes 

bilíngues (cf. seção 2.5.2), compatibilizando com as premissas do ensino de línguas na 

modernidade que Kramsch (2014) descreve e que vêm se tornando cada vez mais 

anacrônicas à medida que o mundo globalizado pós-moderno intensifica suas demandas. 
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O material textual “Konzept zur Sprachförderung in allen an (...) gesprochenen 

Sprachen97”, identificado como BRinstK, foi incorporado ao corpus por trazer 

contrapontos contundentes à visão apresentada pelos demais documentos. Trata-se, no 

entanto, do esboço de um projeto de apoio e desenvolvimento que não se apoia em 

questões de natureza política ou sociolinguística, mas que, inspirado em estudos 

neurocientíficos recentes e no conceito de plurilinguismo98 apresentado pelo Quadro, 

depõe importantes pontos de interseção com os pressupostos da presente investigação. 

Excepcionalmente, não se trata de um texto de caráter estritamente institucional, dado 

que não representa posições tomadas oficialmente e endossadas pela diretoria. O texto foi 

obtido em forma impressa pelo pesquisador e foi redigido pelo coordenador acadêmico 

de DaF. O texto indica uma preocupação com o aprimoramento da proposta pedagógica 

bilíngue para além das metas que a instituição oficialmente sustenta, na direção do 

fortalecimento das competências linguísticas em todas as línguas faladas na escola, 

levando em conta primordialmente as que compõem a grade curricular enquanto 

disciplinas: alemão, inglês e português. A breve seção introdutória intitulada 

“Ausgangspunkt, Herausforderung, Problem99” já explicita que as línguas não são 

aprendidas isoladamente, mas que se encontram relacionadas em competências 

comunicativas centrais100. Em segundo lugar, a proposta chama a atenção para a demanda 

de se desenvolver uma competência que se ocupe da mediação linguística 

(Sprachmittlung), recorrendo ao Rahmenplan (Bausch et al. 2009) e à constatação de que 

competências em diferentes línguas podem ser acionadas para superar dificuldades em 

situações diversas de comunicação como, por exemplo, na comunicação oral e na 

compreensão textual101. O texto conclui que “a consequência da aprendizagem de línguas 

em uma escola deve ser o desenvolvimento sistemático e interdisciplinar dessa 

                                                           
97 Em alemão, suprimido o nome da instituição: “Projeto de Apoio ao Desenvolvimento Linguístico em 

todas as línguas faladas em (...)”. 
98 Na versão em língua alemã utilizada para referência nesse trabalho e no documento analisado, 

“Mehrsprachigkeit”. Dada a controversa e oscilante abordagem do conceito pelo Quadro (cf. seção 2.5.2), 

poderia ser também entendido como “multilinguismo”, em consonância com a visão explicitada pelo 

restante do corpus. 
99 Em alemão, “Ponto de partida, desafio, problema”. 
100 Citação completa em alemão: “Dieses Konzept betont, dass sich Schüler Sprachen nicht isoliert 

voneinander aneignen, sondern dass sowohl die Muttersprache als auch alle erlernten Fremdsprachen 

zueinander in Beziehung stehen”. 
101 Citação completa em alemão: “[Dass sich eine zentrale kommunikative Kompetenz durch das Erlernen 

der Herkunftssprache und von Fremdsprachen herausbildet,] führt dazu, dass beispielweise bei der 

mündlichen Kommunikation oder dem Verständnis von Texten Kompetenzen unterschiedlicher Sprachen 

herangezogen werden können, um die jeweilige sprachliche Situation zu bewältigen. Diesem Tatbestand 

wird auch im Rahmenplan DaF der ZfA durch die Kompetenz der ‚Sprachmittlung‘ Rechnung getragen”. 
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competência comunicativa interlingual, ao invés de lecionar as diferentes línguas 

independentemente umas das outras e sem relação umas com as outras, como tem sido 

feito102”. A proposta inclui entre seus objetivos a elaboração de um currículo comum de 

métodos e competências e o desenvolvimento de projetos plurilíngues.  

Em consonância com o discurso institucional propriamente dito e analisado através dos 

demais textos do corpus, essa proposta reforça as categorias “língua materna” 

(Muttersprache) e “línguas estrangeiras” (Fremdsprachen). Diferenças de status entre 

alemão e inglês não são expressas diretamente no discurso, pois são apenas mencionadas 

referências e instrumentos metodológicos conhecidos e utilizados nessa escola pela área 

de DaF103 e elaborados por instituições alemãs de ensino e pesquisa. Isso sugere que o 

projeto se dispõe a uma abertura estritamente em relação ao tratamento do ‘problema’, 

deixando de considerar estudos e tecnologias desenvolvidas localmente e em outros 

países e salvaguardando à área de DaF um lugar de liderança em sua implantação. Cabe 

ressaltar novamente que não são consideradas nessa proposta recomendações e diretrizes 

da legislação brasileira para o ensino de línguas adicionais. A proposta apresentada, assim 

como os demais discursos examinados, também não faz menção a outras línguas que são 

ensinadas na escola na qualidade de atividades extracurriculares e que participam da 

competência linguística de estudantes falantes de línguas de herança. 

De acordo com os textos analisados, portanto, o programa bilíngue dessa escola aborda 

as culturas do encontro conforme o modelo esférico de interculturalidade que Welsch 

(2010) atribui a Herder e ao final do século 18. De acordo com esse modelo, a cultura 

deve impregnar a vida de um povo coletivamente, assim como em cada pessoa. Toda 

atitude e todo indivíduo é considerado parte integrante insubstituível dessa cultura. O 

estrangeiro é menosprezado nessa concepção e, assim, cada cultura, enquanto cultura de 

um povo, deve ser diferenciada e distanciada das culturas de outros povos. Aqui é onde a 

                                                           
102 Em alemão, “Konsequenz für das Erlernen von Sprachen an einer Schule muss folglich sein, diese 

intersprachliche kommunikative Kompetenz der Schüler/innen systematisch und fächerübergreifend zu 

entwickeln, statt wie bisher die verschiedenen Sprachen von einander unabhängig und ohne Bezug 

zueinander zu unterrichten”. 
103 Entre outros, a rotina de visitas e observações mútuas de aulas entre os colegas baseadas na metodologia 

de dignose “Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsdiagnostik und -entwicklung” (desenvolvida pela 

Universidade de Coblença e Landau sob encomenda da KMK; cf. http://www.unterrichtsdiagnostik.de); as 

interpretações, com exemplos concretos para o ensino de alemão, das exigências para aulas orientadas para 

a ação conforme os níveis de proficiência estipulados pelo Quadro (organizadas pelo Conselho da Europa 

e por órgãos governamentais da Alemanha, Áustria e Suíça na publicação “Profile deutsch”; cf. Glaboniat 

et al. 2015); os formatos de avaliação do exame de proficiência da KMK; o conceito de portfólios de 

desenvolvimento individual etc. 
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escola analisada atua como ponto intermédio que, ao mesmo tempo que aproxima, tem 

por função organizar e atribuir contexto e significado a todo contato.  

Dessa forma, apesar de o discurso institucional (BRinstH) recorrer à imagem da 

construção de “uma ponte entre as culturas” para representar o papel da escola “[n]a 

ampliação e [n]o aprofundamento das relações entre o Brasil e a Alemanha”, esse caráter 

está mais atrelado à sua posição político-institucional – como consta no próprio discurso, 

sendo “um dos colégios mais renomados da cidade” e gozando de alta reputação entre as 

demais escolas alemãs no exterior – do que a uma via aberta ao trânsito livre e de mão 

dupla de marcas identitárias, valores e formas de expressão. Em outras palavras, o 

encontro intercultural projetado nesse discurso prevê a troca de pontos de vista e a 

cooperação em vista de objetivos em comum, por exemplo, mas não admite 

permeabilidade e entrelaçamento entre as matrizes culturais, de modo que se transformem 

mutuamente e se tornem indivisíveis na identidade dos indivíduos. O parágrafo que trata 

essencialmente das metas do encontro intercultural em BRinstA as encerra na “busca de 

soluções intelectuais mundiais”, o que ressalta o intuito de uma educação baseada num 

diálogo que não se detém dentro de fronteiras políticas, mas sinaliza mais uma vez que 

as relações interculturais visam transformações apenas externas aos sujeitos em formação 

e às identidades em contato. Onde o texto BRinstH coloca a “constru[ção] da 

aprendizagem intercultural de forma duradoura e cooperativa” como um desafio que 

compromete “os pontos fortes (...) na área ‘desempenho’”, o discurso manifesta, em sua 

concepção de aprendizagem, ideais que a política externa alemã quer alcançar nas 

relações – duradouras e cooperativas – construídas entre os países por intermédio dos 

alunos formados. 

 

4.1.1.5 Disciplinas em língua alemã  

O texto BRinstC apresentada 

a) as propostas das disciplinas em língua alemã,  

b) sua equipe de coordenação, 

c) as provas de proficiência aplicadas para o conferimento dos diplomas oficiais de língua 

alemã, 

d) projetos e atividades extracurriculares, 
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e) as oportunidades de viagens e de intercâmbios oferecidos pela escola, 

f) o processo de admissão e adaptação de novos alunos a partir do terceiro ano do ensino 

fundamental e  

g) indicações e links para material de apoio visando a intensificação do contato com 

língua alemã para alunos do primeiro segmento do ensino fundamental no ramo 

brasileiro. 

h) uma subseção constituída de mais algumas páginas contendo informações detalhadas 

sobre o conceito de DFU e sua aplicação nessa escola. 

O material analisado foi extraído da página “Apresentação”, que abre a seção “DaF e 

DFU” na homepage da escola. O principal objetivo da escola de encontro bicultural, 

segundo o texto, “é despertar e promover uma compreensão mais profunda da língua, 

história e cultura alemãs”. Essa visão, já evidenciada nas outras análises apresentadas, 

considera o encontro como um canal de mão única, estabelecido para que a cultura alemã 

transborde suas fronteiras nacionais e geográficas e ocupe, com a licença da premissa da 

interculturalidade, espaços em que já se encontram outras culturas e identidades. Uma 

vez que a dualidade do encontro não é contemplada em sua definição, ou apenas um dos 

lados, esse encontro se revela assimétrico e o que, num primeiro momento, se apresenta 

como uma predisposição ao diálogo, ao ser compreendido em um contexto ampliado, 

mostra que os lugares de agente e paciente são, na realidade, preestabelecidos e que, 

apesar de todos poderem exercer oportunamente cada um desses papéis, não está previsto 

um equilíbrio verdadeiro na dinâmica da troca.  

Segundo o texto, “língua, história e cultura alemãs” fazem parte do objetivo principal 

desse projeto educacional implantado fora da Alemanha dirigido a alunos, em sua maior 

parte, de outra cidadania. Apesar de frequentada por educandos alemães – que encontram, 

no exterior, uma instituição educacional com estrutura e condições similares ou 

compatíveis com o sistema de educação de seu país de origem –, estranhamente, não se 

evidencia, nos textos analisados, que entre os objetivos principais da escola de encontro 

bicultural seja contemplada a compreensão profunda da língua, história e cultura locais. 

A proposta de educação bilíngue desde a educação infantil utiliza a metáfora da imersão 

para tratar do contato que os educandos desse segmento travam com a língua alemã duas 

vezes por semana. De acordo com o texto, crianças de língua materna portuguesa 

imergem em um “banho de língua alemã”. A metáfora do banho, possivelmente derivada 
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da correspondência lexical alemã “Bad” ou “baden” (como tradução do conceito 

“Sprachbad” utilizado comumente em contextos pedagógicos similares), pode ativar no 

leitor imagens de frescor e prazer, mas também mostra a criança como um corpo estranho 

e virgem, pagão e batizado, que prende a respiração ou abre mão de sua própria maneira 

de ser para poder estar num ambiente que não lhe é natural nem, a princípio, confortável, 

mas que com o tempo pode vir a se aclimatar e a desenvolver habilidades alheias à sua 

natureza. A criança se torna anfíbio. Além disso, o significado da palavra “banho” pode 

ser relacionado com o sentido de “duschen” ou “sich waschen” em alemão, que remetem 

a uma ideia de limpeza e higienização do corpo. 

Para designar a equipe de docentes e a disciplina de língua alemã para o ramo brasileiro 

e diferenciá-las das equivalentes aplicadas no ramo alemão, faz-se uso no cotidiano 

escolar, inclusive por alunos, da terminologia técnica “DaF”. A abreviação de “Deutsch 

als Fremdsprache”, alemão como língua estrangeira – e traduzido no texto analisado como 

“alemão para estrangeiros” – é controversa por definição (Radwańska-Williams 2008; 

Rajagopalan 1997), apesar de estabelecida na academia como cadeira de formação 

profissional. Essa designação pode estar em consonância com a representação estrita da 

primeira fase de contato intenso com a língua como imersão. No entanto, tal qual já 

colocamos, a caracterização do falante ou do aprendiz como “estrangeiro” implica na 

redução da complexidade identitária desse indivíduo. Além disso, a rotulação do aprendiz 

como “estrangeiro” em relação à língua que está em processo de aquisição impõe um 

limite a essa aquisição e à apropriação dessa língua e dessa cultura pelo indivíduo. Uma 

vez que o aluno se reconhece alheio ou estranho, mesmo que sua proficiência tenha sido 

certificada através de provas de competência linguística, é compreensível que ele tenha 

dificuldades ou nunca venha a considerar a língua-alvo como veículo disponível e 

legítimo para expressão de sua cultura e identidade. O discurso, portanto, ignora o 

contexto social e histórico de estabelecimento desse conceito e indica que a instituição 

não questiona sua compatibilidade com o mundo atual e com sua proposta de educação, 

que considera ser alternativa e inovadora justamente nesse sentido.  

Assim, “DaF” é apresentada como disciplina, mas não é reconceituada. No texto, como 

toda sigla, ela codifica seu significado através das iniciais de palavras que somente o leitor 

familiarizado consegue acessar de forma autônoma. Isso confere à disciplina de língua 

alemã uma roupagem de completude, como um conceito pronto. No texto, o termo é 

apenas traduzido e na grade curricular a que os alunos têm acesso, a disciplina é chamada 
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também dessa forma, enquanto as demais línguas que a compõem, português e inglês, são 

referidas de modo objetivo e transparente, com esses mesmos nomes. Parece que a aula 

de alemão abrange outros conhecimentos ou consiste em uma abordagem diferenciada, 

mas o texto não especifica expressamente quais fatores justificariam o aposto “língua 

estrangeira” para alemão, mas não para inglês. Por outro lado, na grade curricular do ramo 

alemão, a disciplina de alemão, conduzida em uma abordagem de língua materna, é 

representada pela denominação Deutsch (alemão), análoga às demais línguas. 

De modo equiparável, a sigla técnica DFU não é definida no texto, nem esclarecida, mas 

é utilizada para representar as disciplinas bilíngues (música, artes e ciências naturais), 

lecionadas em alemão para alunos do currículo brasileiro. Nesse trecho, verifica-se o 

indício mais concreto de que os textos disponibilizados no site da escola com o intuito de 

apresentar sua proposta não são atualizados desde 2010, de acordo com informações do 

setor responsável pelo conteúdo da página. Isso se verifica através de alguns dados que 

não correspondem mais à estrutura atual, como as disciplinas bilíngues oferecidas no 

ramo brasileiro, que atualmente são estudos sociais e ciências naturais, e não artes e 

música como consta no site. Além disso, as disciplinas ministradas nas turmas do ramo 

alemão, nessa e nas outras escolas de estrutura curricular similar no Brasil, também 

passaram a integrar esse grupo e sua metodologia a ser desenvolvida como disciplinas 

DFU atualmente. 

Um parágrafo é dedicado a tratar melhor das atividades desenvolvidas nas aulas de 

“DaF”, a que é conferida, através de atributos no discurso, uma caracterização moderna, 

multimídia e orientada para situações concretas de comunicação em alemão. Aqui não é 

trazido mais nenhum conceito ou menção relacionada ao caráter intercultural, bicultural, 

multilíngue ou de encontro que são realçados como marcas da identidade da escola. Em 

lugar disso, o texto destaca a preparação “sistemática para todos os exames de alemão a 

serem aplicados”, fazendo referência sobretudo às provas de proficiência e certificação 

geridas pelo KMK, que são centrais e globais, portanto bem pouco interculturais, 

promovendo o “encontro” de mão única do aprendiz com a metrópole da língua. 

Ao final do texto, a biblioteca é valorizada como local que oferece recursos para o contato 

ampliado com a língua alemã. Ressalta-se que é utilizada como espaço para aulas e 

atividades extraclasse. Isso diversifica o espaço de uso da língua, não se limitando mais 

à sala de aula e às aulas de “DaF” e do grupo “DFU”. Porém, além de ampliar, o texto 



166 

 

 

também restringe essa abrangência quando delimita a importância desse espaço e seu 

acervo em “despertar e manter nos alunos o prazer da leitura de livros alemães”. O uso 

do adjetivo pátrio no lugar que seria da língua sem fronteiras reforça um tom de 

artificialidade na representação da aquisição da L2 e direciona, mais uma vez, o olhar do 

aprendiz-falante-leitor (mais leitor e ouvinte do que falante) na direção de uma nação 

provedora de bens culturais e não para dentro de si mesmos, para a constituição livre e 

consciente das próprias identidades multiculturais e plurilíngues. 

Adicionalmente, o texto destaca o trabalho com portfólios individuais de 

desenvolvimento em todas as séries do ensino fundamental. Embora se tratando de uma 

estratégia restrita às aulas de “DaF”, o que contraria a natureza e a dimensão 

interdisciplinar desses objetivos, a implementação desse conceito indica uma prática 

coerente com a ideia de sistema curricular por competências proposta pelo Rahmenplan 

(Bausch et al. 2009). Isso se evidencia à medida que a instituição demonstra preocupação 

em priorizar o desenvolvimento de competências pessoais, a partir do repertório de 

habilidades construídas pelas propostas da disciplina e em diálogo com o uso 

paulatinamente autônomo de métodos de aprendizagem e autoavaliação. 

Tratando de resumir as discussões tecidas com base nos dados analisados, temos que, o 

discurso institucional de autodefinição da escola parte do conceito de escola de encontro 

para, a partir daí fundamentar e esclarecer a estrutura curricular que rege o funcionamento 

da escola. No que se refere aos objetivos, os textos dão destaque às potencialidades de 

parceria e de diálogo entre duas nações, mas não presumem uma relação equilibrada ou 

simétrica, sendo a Alemanha inúmeras vezes destacada como única referência cultural e 

de desempenho. Finalmente, o corpus analisado não contempla os efeitos da concepção 

pedagógica do encontro no que se refere à identidade do sujeito aprendente, o impacto 

em como ele interpreta o que acontece em seu entorno e, sobretudo, no tempo presente 

em que vive enquanto criança e jovem bilíngue. 

 

4.1.2. Escola VE  

Para investigar a autorrepresentação institucional e a ideologia linguística da Escola BR, 

foram analisados os textos elencados na tabela 4. 



167 

 

 

Tabela 4: Corpus de análise do discurso pedagógico-institucional da Escola VE 

Codificação Título do texto Origem/Formato 
Data de 

publicação 
*último acesso online 

Extensão  
em número de 

palavras 

VEinstA ¿Por qué (...)104 para nuestros hijos? Website oficial 02/12/2018* 243 

VEinstB Ideales Website oficial 02/12/2018* 463 

VEinstC Acreditaciones Website oficial 02/12/2018* 172 

VEinstD Oferta académica Website oficial 02/12/2018* 271 

VEinstE Actividades biculturales Website oficial 02/12/2018* 198 

VEinstF Reglamento interno Website oficial (PDF) 2005 5.184 

VEinstG 
Mejora de la calidad productiva de la 

organización 
Proyecto LOCTI105 06/07/2008 5.257 

A análise dos textos caracterizados por uma maior abrangência e objetividade sobre a 

estrutura curricular e os objetivos educacionais da escola (VEinstA e VEinstB) 

determinou os tópicos específicos cujas abordagens complementares foram identificadas 

nos demais textos do corpus e contribuíram para uma descrição mais embasada do 

posicionamento ideológico da instituição em relação aos temas dessa pesquisa. 

A seguir estão dispostos o levantamento e a discussão dos dados relacionados à 

autodefinição geral da instituição, seu posicionamento em relação à educação formal e 

bilíngue, sua proposta pedagógica para a aprendizagem intercultural e o pluringuismo e 

o espaço e limites reconhecidos para a formação da identidade do educando nesse 

contexto. 

 

4.1.2.1. Política  educacional,  identidade bicultural  e pertencimento  

No site do colégio, o caminho para o texto VEinstA tende a ser o primeiro a ser percorrido 

pelo visitante mais interessado em saber sobre a proposta pedagógica da escola. Sob uma 

guia com o nome da instituição, a primeira que aparece no menu principal que atravessa 

o centro da tela horizontalmente, a primeira opção chama especialmente a atenção, pois 

vem em forma de uma pergunta introduzida por “¿Por qué...?” e o nome da escola. 

“Ideales”, “Historia” e outros itens relativos ao regulamento, certificações, organizações 

                                                           
104 O nome das escolas será sistematicamente suprimido em toda reprodução feita do corpus de pesquisa. 
105 Ley Orgánica de Ciencia, Tecnologia y Innovación. 
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filiadas e associação de pais são ordenados logo abaixo na mesma guia do menu. No meio 

da página inicial, em grande destaque, se faz reconhecer uma segunda maneira de acessar 

o texto de apresentação VEinstA, clicando sobre um retângulo que mostra uma foto do 

pátio da escola e o título “¿Por qué (...) para nuestros hijos?”. Esse título faz uso da 

estratégia discursiva de enquadramento, envolvendo o leitor no discurso, e aparece no 

topo da página a que esse link nos encaminha. 

Nesse texto, o colégio é qualificado como “alemán” e “bicultural”. Dentre 243 palavras, 

o adjetivo “alemán” com suas flexões de gênero e número aparece seis vezes e 

“Alemania” duas vezes. Não há nenhuma ocorrência de “Venezuela” e “venezolano”. O 

texto é introduzido pela identificação da escola como “colegio alemán”. A identidade 

alemã da escola é destacada, mas tomada por já conhecida do leitor. O uso do artigo 

indefinido em “un colegio alemán” deveria, de outra forma, pressupor que o mesmo fosse 

apresentado como tal anteriormente, o que não é o caso, pois o texto começa dessa 

maneira. Esse enquadramento envolve, de antemão, o leitor no discurso, que percebe essa 

informação como solidamente estabelecida, assim como deve ser percebida a presença da 

instituição na sociedade local. Note-se que, enquanto estratégia de referência e 

nominação, os epítetos “alemán” e “bicultural” (contadas também respectivas flexões de 

número e gênero) são usados com maior frequência do que “internacional”, ou mesmo 

“bilíngüe” que não ocorre em nenhum dos textos analisados como atributo ligado à 

palavra “escuela” ou “colegio”. Todas as ocorrências da locução “de encuentro” 

compondo formas de denominação da escola se encontram no texto VEinstG. Por último 

a esse respeito, vale a pena ressaltar a alta frequência da expressão “en el extranjero” na 

posição de atributo nos textos VEinstE e VEinstG, que marca a afinidade do enunciador 

com a Alemanha, reforça o peso dessa relação de pertencimento da instituição binacional 

e, sobretudo, confere um novo posicionamento ao discurso no espaço geográfico. A 

contagem dos adjetivos e locuções utilizadas como atributos na autodenominação da 

escola VE está disposta no gráfico 4. 

O texto de apresentação VEinstA faz referência direta e breve ao ensino do idioma, 

justamente salientando que seu programa de ensino é mais amplo e fazendo uso de uma 

fórmula de intensificação como estratégia discursiva: “Estudiar en un colegio alemán es 

mucho más que aprender un idioma”.  
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A guía “Académico” do menu principal traz links para as páginas com uma lista 

(desatualizada) do corpo docente, o calendário letivo do ano vigente e uma terceira opção 

sob o título “Oferta académica”, de onde extraímos e analisamos o texto VEinstD. Após 

explicitar a natureza de cooperação binacional da instituição e o “objectivo primordial” 

de oferecer aos estudantes “títulos reconocidos (…) en ambos países”, o texto atribui à 

escola, em primeiro lugar, “una formación bicultural y multilingüe”, à que seguem “los 

conocimientos humanísticos y científicos exigidos, por el Estado venezolano y el Estado 

alemán, en los distintos niveles de enseñanza” e finaliza com “una formación deportiva y 

cultural” antes de culminar nas metas pragmáticas que o discurso pressupõe serem 

consonantes com a expectativa de seu público-alvo: o efeito potencializador que essa 

formação diversificada terá no desenvolvimento de habilidades para “enfrentar la 

competitividad de un mundo globalizado”. 

Gráfico 4: Ocorrências dos atributos relacionados diretamente ao termo “escola”  

e equivalentes nos textos institucionais da escola VE 

 

Na página em que a instituição se propõe a abordar suas atividades biculturais (VEinstE), 

essa ideia é identificada no texto do convênio legal assinado pelos governos da Venezuela 

e da Alemanha em 1998 para a fundação do colégio bicultural: 

El colegio fomentará con especial empeño la enseñanza en lengua alemana y ofrecerá un 

programa de estudios bicultural, que transmita a las alumnas y alumnos alemanes y 

venezolanos, además del bilingüismo, conocimientos y comprensión recíproca de ambas 

culturas a un elevado nivel106. 

                                                           
106 cf. VENEZUELA. Ley aprobatoria del convenio entre el Gobierno de la República de Venezuela y el 

Gobierno de la República Federal de Alemania sobre la fundación de um colegio bicultural [...] en la 

República de Venezuela, de 18 de marzo de 1998. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Caracas, 

ano 126, n. 5.269 Extraordinario, p. 7-10, 22 out 1998. 
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O discurso institucional de caráter explicitamente comercial do texto VEinstA procura 

salientar o desenvolvimento de outras competências além da linguística, o que pode ser 

entendido como um enriquecimento da proposta – seja compreendendo os demais 

componentes dessa proposta como aprimoradores da proposta de educação linguística ou 

vice-versa, ou seja, interpretando o ensino de alemão como um benefício adicional a um 

programa de ensino tradicional. A forma como essa informação é colocada possibilita, 

adicionalmente, que o ensino da língua alemã não seja visto como obstáculo ou fardo 

adicional que dificultaria a aprendizagem dos demais componentes curriculares que já 

seriam previstos no currículo padrão mínimo.  

O discurso presente na maioria dos textos (VEinstC, VEinstD, VEinstE e VEinstG), no 

entanto, relaciona as qualidades da proposta curricular à sua filiação alemã através de 

menção direta ao convênio binacional. Além disso, a seção “Acreditaciones” (VEinstC) 

do website ressalta que “la República Federal de Alemania subsidia a (...) mediante 

aportes económicos y envío de personal docente”; em VEinstD, consta que os 

conhecimentos humanísticos e científicos contemplados no currículo satisfazem as 

exigências do  “Estado” venezuelano e do “Estado” alemão; uma fala do ministro alemão 

de relações exteriores, cujo nome não é creditado no texto, é trazida pelo texto VEinstE 

intitulado “Actividades biculturales” em que expressa a pretensão do governo que 

representa de “facilitar el acceso al idioma y al sistema educativo alemán”. O regulamento 

interno da escola (VEinstF), no artigo 6º, ressalta a obtenção dos títulos de “bachiller” e 

“Hochschulreifeprüfung” (sic)107 como metas a serem alcançadas a partir do 

franqueamento de “herramientas pedagógicas claves” não especificadas. Nesse ínterim, é 

interessante constatar o uso de estratégias discursivas de nominação e predicativas até 

mesmo em um gênero discursivo de alcance mais restrito e que se propõe ser, acima de 

tudo, preciso e objetivo. 

A cooperação entre os países serve de mote para a proposta de projeto de inovação 

tecnológica (VEinstG) submetida e aprovada pelo governo venezuelano e a ser 

desenvolvido a partir da captação de recursos de empresas privadas para o melhoramento 

da qualidade produtiva da organização nos termos da Ley Orgánica de Ciencia, 

                                                           
107 O texto explica logo em seguida e entre parênteses o significado do termo em espanhol: “prueba final 

para el bachillerato alemán”. Na mesma frase, a Hochschureifeprüfung, conhecida também como “Abitur”, 

é equiparada equivocadamente ao bachiller nacional – o título adquirido através da aprovação nessa prova, 

é denominado “Hochschulreife”. 
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Tecnologia y Innovación. Na explanação de seus objetivos, o texto caracteriza uma 

educação “de alta calidad, completa e integradora de las culturas venezolanas y 

alemanas”, sendo essa a única ocorrência de representação por meios linguísticos da 

diversidade cultural interna da Venezuela e da Alemanha no corpus. Mais adiante, o 

projeto pressupõe “adquirir y apropiar nacionalmente mejores practicas y procedimientos 

utilizadas en la educación alemana y adaptarla a las necesidades de la educación 

venezolana”, num direcionamento em sentido de fora para dentro, inverso, ao que 

predomina em todos os demais textos do corpus. 

O destaque à vinculação oficial entre a instituição e o governo da Alemanha é maior do 

que ao bilinguismo da proposta curricular. Isso é evidente tanto nos textos de 

apresentação (VEinstA, VEinstB), como no projeto citado acima. Os discursos se apoiam 

no prestígio e na representação social positiva que o país parceiro goza na sociedade 

venezuelana e lança mão de estratégias de referência e nominação, conforme explica 

Martín Rojo (2005: 229): 

O uso do gentílico indica que, de todas as características que possui uma pessoa, a mais 

importante é o fato de ela ter uma origem determinada. Dessa forma, o termo destaca a 

imagem estereotípica que se tenha desse povo. Essas imagens costumam ser 

simplificadoras e dependem de um conjunto de características que supostamente 

definiriam a categoria e seriam assim atribuídas a todos os membros do grupo. 

Essa estratégia homogeneíza o coletivo e dificulta que o ‘nós’ se identifique com ‘eles’ 

(idem, p. 232). Nesse caso, ao apresentar esse projeto pedagógico como “una manera 

diferente de prepararse para el futuro”, o ‘eles’ é apresentado como um conjunto de meios 

e valores dignos de anseio, ausentes e alternativos aos ‘nossos’. 

 

4.1.2.2. Objetivos da educação formal e contribuição do ensino bil íngue  

O futuro é apresentado como um desafio a ser enfrentado e a educação bicultural alemã, 

assim como a língua alemã, remete à ideia de êxito profissional e socioeconômico. Na 

sequência, a relevância da educação familiar é ressaltada, acenando para um público que, 

apesar de interessado em uma educação alternativa e representada por uma instituição de 

filiação estrangeira, talvez seja apegado a valores e práticas educativas tradicionais. Por 

isso, o discurso busca associar a educação formal, oferecida pela escola, aos valores 

atribuídos à educação não formal. Ele faz isso através da neutralização das diferenças e 
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pela individualização dos objetivos, quando alega que “tanto la educación formal como 

la no formal deben preparar para la vida, formar para el futuro que encontrarán los 

estudiantes al egresar y no para el pasado” (VEinstA). Desse modo, o discurso não 

considera a realidade que rodeia o aluno no tempo presente, em que ele se encontra 

inserido em diferentes meios sociais (a própria escola, a família, as relações sociais de 

maneira geral). A escola, inclusive, é vista como laboratório, linha de montagem ou 

quarentena à parte do mundo. Outros excertos do corpus que apontam nessa direção estão 

(a) na já referida citação do ministro alemão de relações exteriores (VEinstE), em que 

projeta a capacidade coletiva de “solucionar los problemas de futuro compartidos” 

no reconhecimento, isto é, na consciência de pertencimento a uma comunidade 

internacional de aprendizagem;  

(b) no texto VEinstB, sob a epígrafe “Ideales”, em que a escola se prontifica a 

aconselhar os estudantes “con respecto a aspectos pedagógicos y a su futuro 

laboral”; 

(c) no mesmo texto, onde a autonomia na aprendizagem, o raciocínio orientado à 

solução de problemas e o uso competente da tecnologia da informação são 

apresentados como “herramientas clave hacia el futuro”, desprezando claramente 

as demandas e os desafios da vida cotidiana da criança e do jovem em que tais 

ferramentas encontram não apenas propósito, como grande aplicabilidade; 

(d) no documento VEinstF, que lista direitos e deveres da instituição, dos educandos 

e de seus responsáveis, no artigo 29º, segundo o qual o aluno deve “asumir la 

responsabilidade de su aprendizaje y actuación estudantil”, abrindo inicialmente 

a prerrogativa da autonomia na aprendizagem, porém, na sequência, restringindo 

o espaço para criatividade e coautoria das estratégias de aprendizagem ao atrelar 

primordialmente a essa responsabilidade “el cumplimiento de las actividades 

prescritas en los programas de estudos, de las tareas, asignaciones y trabajos que 

sean recomendados por los docentes”. 

O trecho citado no item (d) ignora que a aprendizagem possa ocorrer, de modo integrado, 

em espaços alheios às atividades curriculares obrigatórias e desautoriza o aprendente a 

tomar decisões conscientes em relação aos objetivos e métodos de sua própria 

aprendizagem. Neste, como em vários outros artigos que compõem esse documento, é 

citada como referência a Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

da Venezuela, que foi promulgada em 2000 e reformada em 2007 e 2015, cujo artigo 93, 
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na letra F, estabelece que todas as crianças e adolescentes têm como dever “cumplir sus 

obligaciones em matéria de educación”108.  

Outro equívoco decorrente dessa abordagem é o tratamento do educando como condição 

exclusiva da idade escolar, como ser humano inacabado em oposição ao aluno egresso, 

adulto supostamente dotado de todas as competências necessárias para atuar no mundo 

social, acadêmico e profissional. 

Claramente orientado por essa visão, o texto VEinstA busca fundamentar sua linha de 

trabalho colocando três questões retóricas a serem respondidas no decorrer do texto, todas 

formuladas dentro do enquadre neoliberal: “¿Qué requiere hoy el mundo globalizado?”, 

“¿Qué ofrece nuestro colegio?” e “¿Cuál es nuestro valor agregado hoy?” 

Ao invés de falar de interculturalidade, em termos que relacionam a aprendizagem de 

uma segunda língua e a educação bilíngue ao entendimento mútuo entre grupos humanos, 

essa “pluralidade” cultural é proposta através de uma perspectiva tecnicista, recorrendo a 

termos do âmbito político-econômico capitalista que gozam de prestígio social e que 

agregam valor. Com efeito, a resposta à primeira pergunta – “Generar capacidades y 

destrezas indispensables para la competitividad internacional” – reforça esse 

enquadramento promovendo um espírito de competitividade, inclusive lançando mão de 

elementos intensificadores (“indispensables”, “internacional”), e não busca conciliar essa 

ideia com a possibilidade de laços e trocas através da comunicação entre grupos culturais 

diversificados. O texto VEinstD, em dois momentos, associa esse termo não somente ao 

que chama de “conocimientos humanísticos y científicos”, como também à formação 

escolar para o esporte e as artes “que potencian las capacidades de nuestros egresados al 

enfrentar la competitividad de un mundo globalizado”, priorizando e antecipando, mais 

uma vez, uma concepção do aluno como ser humano do futuro, o que vai “enfrentar o 

mundo”. A ideia de competividade aparece, porém, três parágrafos adiante, com outro 

sentido e outro referente, quando o texto trata especificamente das ofertas 

extracurriculares do programa pedagógico, “actividades deportivas y musicales de alto 

nivel de competitividad y de calidad”. Aqui o termo parece estar associado ao alto 

                                                           
108 VENEZUELA. Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de 14 de  

agosto de 2007. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, ano 135, n. 5.859 

Extraordinario, p. 1-47, 10 dez 2007. 
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desempenho alcançado pelos alunos na prática dessas atividades e na participação de 

competições externas.  

Nesse trecho, como em quase todo o discurso, o discurso escolhe evidenciar mais os 

resultados obtidos do que o processo educativo. Dessa forma, prevalecem a ideia de uma 

proposta convencional, que não demanda maiores explicações sobre seus fundamentos, e 

um discurso que se concentra em expressar alinhamento entre os ideais institucionais e as 

expectativas de uma clientela que se supõe exigente e homogênea. 

Seu perfil presumidamente conservador e possivelmente uma cultura escolar em que se 

valoriza a tradição e as relações hierárquicas aparentam estar por trás de representações 

sociais que o texto VEinstA sugere, segundo as quais o conhecimento é transmitido da 

escola/do professor para o aluno (Lakoff/Johnson 2002). Essa visão remete diretamente 

à educação bancária (Freire 2016), que trata o aprendente como tabula rasa, um recipiente 

vazio prestes a acumular todo o conhecimento depositado pela escola e pelo professor, 

como se estes fossem os sujeitos no centro da aprendizagem.  

 

4.1.2.3. Interculturalidade e bil inguismo  

Depois de apontar a competitividade internacional como justificativa para o 

desenvolvimento (ou “geração”) de competências e habilidades, o discurso indica, apenas 

em segundo lugar como exigência do mundo globalizado, “promover la tolerancia y el 

respeto de otros pueblos y valores”. Ora, também os cavaleiros medievais durante sua 

formação aprendiam e, no momento de sua consagração, prometiam ser rudes e 

implacáveis com os inimigos e os infiéis, mas doces e corteses com as damas e solidários 

com os incapacitados. Em relação ao que essa investigação entende como educação 

bilíngue e desenvolvimento de competências interculturais, o discurso analisado não se 

manifesta para além da proposição acima, que apresenta tão somente uma visão romântica 

de “outros povos e valores” como algo abstrato, distante, neutra e homogênea. Isso 

implica em levar o aluno a reconhecer a si mesmo como parte de um grupo cujos demais 

membros compartilham das mesmas características que as suas, que é capaz de avistar o 

outro, tolerá-lo e respeitá-lo, mas identificando, antes de tudo, a fronteira entre si mesmo 

e o outro. Outras ocorrências de enunciações que versam sobre tolerância e respeito em 

relação a identidades culturais diferentes aparecem no corpus analisado, por exemplo, no 
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regulamento interno da escola (VEinstF), em seu artigo 4º, no capítulo em que são 

explicitados os objetivos da instituição: 

Promover y desarrollar la convivencia armónica entre venezolanos y alemanes, así como 

de otras nacionalidades que se incorporen a la comunidad educativa sobre las bases del 

respeto mutuo y del entendimiento hacia otras culturas. Para ello (…) preparará 

estudiantes abiertos a otros pueblos y otras manifestaciones culturales, conscientes de la 

necesidad del entendimiento, cooperación y paz en la comunidad internacional. 

O texto do artigo ressalta a possibilidade de convivência com outras nacionalidades, além 

da venezuelana e da alemã, o que contempla os alunos de famílias com histórico de 

migração à Venezuela, sobretudo as vindas de outros países latino-americanos, que 

frequentam ambos os ramos curriculares da escola.  

O reforço da ideia de “respeito mútuo”, da “compreensão em relação a outras culturas” e, 

sobretudo, de convivência “harmônica”, nesse contexto, pode ser indício de um ideal de 

homogeneização ou de neutralização aparente das diferenças e nos remete às 

circunstâncias tematizadas por Bhabha (2004), segundo o qual “a cultura somente emerge 

como um problema ou uma problemática a partir do momento em que há uma perda de 

sentido na contestação e articulação da vida cotidiana (...)” (p. 50) sendo que seus limites 

permanecem inquestionados fora de “polêmicas moralistas bem-intencionadas contra 

preconceito e estereótipos” (ibid.). Na verdade, o contato intercultural é justamente 

marcado pelo conflito e seu silenciamento pode ser confundido facilmente com o objetivo 

de atender a necessidade de cooperação e paz internacional e impedir que as diferenças e 

dificuldades sejam reconhecidas e contornadas sem que sejam neutralizadas, a fim de que 

a natureza híbrida das culturas e identidades envolvidas seja valorizada sobre a 

idealização do purismo desmistificada e, assim, a tolerância possa conviver com o 

estranhamento e a apropriação. 

Ao fazer menção expressa à diversidade cultural e reforçar que a disposição ao 

acolhimento dessa diversidade não é incompatível com “la tolerancia con respecto a las 

características que nos diferencian”, a citação da fala do ministro de relações exteriores 

alemão, no texto VEinstE, sinaliza a possibilidade de uma aproximação intercultural em 

que as diferenças sejam enaltecidas de forma positiva. 

Diante disso, afinal, cabe ponderar a questão: A que grupo pertence o aluno, do ponto de 

vista do discurso pedagógico-institucional? Uma vez que se trata de uma escola alemã, o 

‘outro’ a ser apenas tolerado é um ‘outro’ alemão? Se o aluno é tido então como já 
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integrado ou dispõe de foro diferenciado no diálogo com o ‘outro’ alemão, então se 

encontra o venezuelano entre os “outros povos” a serem tolerados e respeitados, de acordo 

com VEinstA? O esclarecimento dessas questões poderia encontrar um bom ensejo na 

sequência do mesmo texto, em que o texto apresenta a instituição como “colegio 

bicultural” e busca destacar a contribuição desse perfil para a formação dos alunos. No 

entanto, aqui o discurso opta por ressaltar apenas “la posibilidad de acceder a la educación 

universitaria”, ou seja, novamente a ideia de êxito individual e de preparação para o futuro 

“dentro o fuera de su país”. 

A respeito desse trecho, cabe destacar que é somente depois de apontar a língua alemã e 

a identidade alemã da instituição como diferenciais para uma educação melhor alinhada 

a demandas internacionais que a dualidade cultural aparece como atributo ligado 

diretamente à denominação da escola e como fator que substancialmente afeta a 

aprendizagem e o desenvolvimento do educando. A insistência na visão orientada para 

fora confere marcado protagonismo a questões internacionais e menospreza 

problemáticas regionais e locais às quais o cidadão interconectado igualmente é 

confrontado e para as quais ele é chamado a interferir mais imediatamente como agente. 

Curiosamente, essa é a única menção que se faz do local de origem do aluno nesse texto, 

justamente, porém, ao considerar a possibilidade de deixá-lo. Essa interpretação ganha 

força e a ideia veiculada ganha contornos particulares em um país acometido, há pelo 

menos uma década, por uma crise política e econômica profunda que motivou 2,3 milhões 

de venezuelanos a emigrarem de seu país entre 2014 e 2018109. 

O bilinguismo que caracteriza o perfil da escola, segundo o texto VEinstE, deve ser 

“transmitido” aos alunos “venezolanos y alemanes”. A referida enunciação categoriza os 

alunos segundo sua origem ou cidadania e utiliza a metáfora da transmissão para 

representar o processo de ensino e aquisição de L2. A orientação positivista que esse 

discurso parece seguir é ainda mais notável na definição apresentada da língua alemã pelo 

texto VEinstA em resposta à questão sobre qual seria o “valor agregado” que a ser 

oferecido pela escola. Em um argumento apoiado em fontes topoi, a língua alemã é 

apresentada então como um idioma dotado de “estructuras simbólicas complejas”, que 

                                                           
109 COLOMBO, Sylvia. Êxodo da Venezuela se distingue de outros da região por volume e rapidez. Folha de 

S. Paulo. São Paulo, ano 98, n. 32.673, 16 set 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/ 

2018/09/exodo-da-venezuela-se-distingue-de-outros-da-regiao-por-volume-e-rapidez.shtml. Acesso em: 5 

dez. 2018. 
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supostamente possam não ser observadas em outras línguas ou eventualmente na L1 dos 

educandos e de outros venezuelanos que não tenham o privilégio de poder “transferir” e 

“aplicar” tais estruturas “a otros aprendizajes”, isto é, no desenvolvimento de outras 

competências. Apreciando a língua como um produto a que se atribui valor agregado, um 

bem de difícil acesso e um filtro seletor, o discurso perde novamente o ensejo para 

retomar e valorizar o caráter intercultural da sua proposta curricular e presta um 

tratamento pouco acurado e até mesmo confuso da língua enquanto sistema e fenômeno 

social, bem mais alinhado ao senso comum do que a uma percepção científica e 

especializada. Apesar de tratar, por exemplo, a metodologia de ensino, a capacitação de 

pessoal, o controle de qualidade e a adequação da infraestrutura física para a educação 

bicultural e bilíngue como áreas de inovação científico-tecnológica, a redação do projeto 

de inovação (VEinstG) reafirma a visão de que a língua estaria alheia a esse universo e 

inclui como último item das atividades do projeto a “integración de los idiomas con 

ciencia y tecnología”, onde se presume que o ensino de línguas deva ser incrementado 

com recursos digitais e multimídia. 

Diferentemente da escola BR, no corpus selecionado para análise do discurso da escola 

VE a divisão do currículo em dois ramos, apesar de presente, não é tratada como 

informação central e sequer é evidenciada na única página com informações gerais que 

pode ser acessada através de um atalho na página inicial. É preciso que o visitante do site 

explore as possibilidades do menu com relativa paciência e interesse para ser informado 

que, “[a] partir de la segunda clase, existen las ramas castellana y bilingüe que se 

diferencian sólo en la utilización del alemán como lengua materna” (VEinstD). Nesse 

caso, a escola utiliza também a metáfora dos ramos para se referir aos currículos paralelos, 

mas aqui com a indicação explícita do ponto da linha de progressão em que a bifurcação 

principia. Uma outra diferença a ser assinalada entre a escola BR e a escola VE é o critério 

selecionado para fazer a distinção das opções de currículo na denominação dos ramos. 

Enquanto a escola BR identifica suas ramificações curriculares por analogia aos países 

Brasil e Alemanha, que lançam as bases legais para a elaboração de seus planos de 

estudos, as divisões da escola VE são denominadas conforme as línguas de instrução. Isso 

faz com que as designações possam ser associadas a características mais pragmáticas e 

que se evite a ambiguidade dos adjetivos pátrios. Além disso, essa forma de identificação 

não sugere falha ou contradição quando em turmas do ramo “bilíngue” não há nenhum 

aluno falante de alemão como L1 ou procedentes do país europeu, como tem sido 
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frequente no período em que essa investigação esteve em curso. Por outro lado, a oposição 

marcada pelos adjetivos “castellana” e “bilíngüe” não é simétrica como seria se a seção 

curricular que encaminha para o Abitur fosse chamada de “rama alemana”. Na verdade, 

o dualismo estabelecido é entre ‘monolíngue’ e ‘bilíngue’, muito embora ambos os ramos 

contemplem o ensino tanto da língua espanhola (ou castelhana) quanto da língua alemã. 

Essa análise nos leva a constatar a vigência de representações semelhantes às que levam 

à adoção de termos diferentes para designar, em cada ramo da escola BR, a disciplina de 

língua alemã (Deutsch ou alemão, no ramo alemão; DaF ou alemão como língua 

estrangeira no ramo brasileiro). Dirigindo nosso olhar, mais uma vez, ao excerto do texto 

VEinstD que trata disso, podemos notar que o discurso foca como característica distintiva 

entre os dois planos curriculares o ensino de alemão “como lingua materna” – sem se 

deter para esclarecer que se trata aqui de uma referência à abordagem adotada, mais do 

que à L1 dos educandos. O discurso, porém, de modo algum oferece ao leitor referências 

para supor que tanto os alunos do ramo castelhano quanto os do ramo bilíngue sejam, 

salvo casos excepcionais, falantes de espanhol como L1 e aprendizes de alemão como 

primeira língua adicional. Uma vez que, portanto, no único ramo caracterizado pelo 

discurso como bilíngue, espanhol e alemão são lecionados sob a abordagem de língua 

materna, torna-se legitimado um conceito de bilinguismo em que cabem somente 

competências linguísticas adquiridas nessas condições ou propriamente como L1 ou, 

ainda, um bilinguismo que consiste no domínio de sistemas finitos e paralelos comparável 

aos respectivos modelos normatizados de falantes ‘nativos’. Por conseguinte, inglês e 

francês, tal como DaF, não fazem parte dessa concepção de bilinguismo, apesar de 

integrarem, conforme expressa o mesmo texto, a “formación bicultural y multilíngue” 

que a escola oferece.  

Ao mesmo tempo que sugere uma contradição com o título de “rama bilíngue”, o que é 

chamado desta vez de “multilíngüe” aparenta estar mais estritamente ligado a itens de 

uma lista de produtos, um cardápio internamente dividido em opções de entradas, pratos 

principais e sobremesas. O discurso institucional deixa claro, dessa forma, que possui um 

projeto de formação bicultural bem delimitado e que nem todas as línguas que compõem 

a grade curricular da escola têm espaço nesse projeto. Isso nos leva a uma nova 

possibilidade de interpretação do dualismo castelhano/bilíngue na denominação dos 

currículos, em que as línguas podem estar guardando laços metonímicos com a cultura 

venezuelana e a cultura alemã, representando, afinal, um ramo monocultural e um ramo 
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bicultural. O projeto de inovação (VEinstG) se refere expressamente a “alumnos de las 

culturas venezolana y alemana”, sem especificar que essa filiação cultural esteja 

relacionada necessariamente à nacionalidade desses alunos. O projeto ainda reflete esse 

dualismo cultural desvinculado do bilinguismo na manifestação da expectativa de que a 

metodologia de ensino seja adaptada para garantir que os alunos “reflejen tanto la cultura 

venezolana como la alemana, y fomente el respeto y la tolerância de ambas”. 

 

4.1.2.4. O espaço de formação da id entidade  

Nos textos analisados se observa uma tendência ao apagamento das diferenças 

interculturais e à universalização do sujeito aprendiz, de sua identidade e de seus 

conhecimentos adquiridos. Exceção poderia ser feita à redação do regulamento interno 

da instituição (VEinstF), que no artigo 5º expressa, em primeiro lugar, o objetivo de 

“formar individuos universales”, mas que em contrapartida sejam “conocedores de sí 

mismos y de su entorno”. Todavia, a frase segue atribuindo aos alunos egressos uma 

postura inicialmente comprometida com valores democráticos, com a sociedade e o meio 

ambiente, mas que em sua finalidade é autocentrada: “que con una actidud positiva, 

crítica, responsable, democrática, sincera y creativa participen en su autorrealización en 

un clima de sana convivencia con los demás y el medio ambiente”. 

Segundo o texto VEinstB, a escola proporciona aos alunos o desenvolvimento de aspectos 

cognitivos, sociais, éticos e emocionais de sua personalidade. Como resultado desse 

trabalho, o texto generaliza que os alunos da instituição “proyectan un comportamiento 

equilibrado”, ao mesmo tempo que características positivas dessa personalidade coletiva 

são intensificadas na sequência da enunciação: “y se destacan por su tolerancia y respeto 

hacia las opiniones del otro, así como por su seguridad en sí mismos a la par de una 

conciencia crítica”. Esse comportamento com relação a “las convicciones de los demás” 

é evidenciado também no artigo 5º do regulamento interno (VEinstF), que o relaciona 

diretamente con “el reconocimiento y práctica de normas éticas y valores religiosos”.  

Esses trechos dos textos VEinstB e VEinstF nos fornecem pistas claras de uma 

representação do processo educativo em que o desenvolvimento é não orientado para o 

autoconhecimento e a construção da própria identidade pelo indivíduo, mas para a 

adequação das identidades a um paradigma estabelecido arbitrariamente como legítimo, 
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atenuando as diferenças. No mais, embora as competências sociais e pessoais citadas no 

trecho em questão possam ser comprovadamente desenvolvidas através da aprendizagem 

intercultural mediada pela L2, o discurso reflete a crença de que esse desenvolvimento 

decorre da prática de uma pedagogia reguladora. 

Aprender alemão significaria, nesse enquadramento, destacar-se do meio, diferenciar-se 

do comum e tradicional, porém se ajustando a um ideal globalizado igualmente 

conservador que despreza toda singularidade cultural e identitária que caracteriza a 

diversidade. Sem que sejam explicitadas ressalvas, essa condição parece favorecer “el 

acceso a una red mundial de escuelas alemanas” (VEinstA) que tende a ser compreendida 

como um grupo cultural e ideologicamente homogêneo de instituições. Esse 

entendimento, assim como o enaltecimento de uma educação globalizada, põe em xeque 

a própria noção de encontro envolvendo culturas diferentes, pois não só se pressupõem 

diversas as culturas participantes de cada encontro, como naturalmente devem ser 

distintos os vários encontros promovidos entre a cultura alemã e a de cada país onde estão 

localizadas as escolas dessa “rede mundial”. 

Ao examinar paralelamente o texto VEinstB, chama a atenção, entre as “ferramentas-

chave” que a escola pretende garantir aos educandos, aquilo que chama, através de uma 

estratégia predicativa, de aulas “con orientación internacional”, por onde obterão “los 

títulos para poder estudiar en las universidades de Venezuela, Alemania y el mundo”. De 

maneira consequente, mesmo reforçando “la idea de Alemania como destino de estudios 

superiores” entre os valores que busca promover, o texto VEinstA expressa o intuito da 

instituição em formar “ciudadanos del mundo” e “que nuestros alumnos estén preparados 

para este mundo sin fronteras, (…) conozcan otras culturas y aprendan varios idiomas”. 

Baseados em princípios consensuais (topoi) que admitem as referências “cidadãos do 

mundo” e “mundo sem fronteiras” como válidas, estes estão ainda entre os argumentos 

utilizados para justificar a demanda de “valor agregado” que a escola se propõe a atender.  

Como visto anteriormente, a língua alemã, especificamente enquanto sistema simbólico 

cuja aquisição presumidamente facilitaria outras aprendizagens, é apresentada como o 

primeiro dos valores agregados do plano pedagógico apresentado. Por outro lado, a 

sequência desse discurso, transcrita logo acima, considera o conhecimento de vários 

idiomas como um objetivo a ser perseguido sem evidenciar que a aprendizagem de 

alemão, pelo lugar que ocupa no âmbito curricular, seja um ponto de partida ou alicerce 
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para o desenvolvimento plurilíngue. Ademais, o verbo “conocer”, que pode representar 

também diferentes níveis de contato, é associado ao sintagma “otras culturas” e forma um 

paralelismo sintático com “aprender” e “varios idiomas”. Com isso, o discurso confirma 

a posição central atribuída a “culturas” e “idiomas” no escopo de valores e propósitos da 

instituição, ao mesmo tempo que mais uma vez dá indícios de uma ideologia em que esses 

dois termos se referem a elementos apartados, ou seja, segundo a qual a aprendizagem de 

línguas não implica necessariamente em contato intercultural.  

O texto VEinstB fornece ainda outras pistas sobre a rede de significados construída pelo 

discurso institucional em torno desses objetivos. Segundo esse documento, o conceito de 

encontro, basilar na concepção do perfil escolar e sem definição precisa no corpus 

selecionado, é fomentado com vista ao ingresso no ensino superior. Sendo assim, a 

emigração com fins acadêmicos aparenta ser um objetivo mais urgente do que o 

prosseguimento dos estudos em uma universidade venezuelana. Dentro do mesmo 

período composto, o discurso condiciona o alcance dessa meta à exigência por “altos 

niveles de rendimiento, así como aptitudes especiales para el aprendizaje de los idiomas”. 

Chama a atenção nesse trecho, assim como constatado no discurso da escola BR, a seleção 

de um certo perfil de aluno na identificação de certas aptidões específicas para o 

bilinguismo que não são definidas e que seriam anteriores ou pressupostas ao processo de 

aprendizagem de línguas adicionais e ao desenvolvimento de sua competência linguística. 

Além disso, o texto desconsidera o potencial da cultura nacional hispanófona e da língua 

castelhana para a comunicação e o convívio entre nações e culturas diferentes e para os 

estudos em universidades estrangeiras. Somente como L1, o espanhol é falado por 442 

milhões de pessoas em 31 países110, sendo um dos três idiomas mais falados do mundo111 

e um dos mais aprendidos como língua adicional. 

 

4.1.2.5. Redefinição de  fronteiras e confl ito ideológico -discursivo  

Prevalece, afinal, no discurso pedagógico-institucional da escola VE a noção de educação 

bicultural calcada em uma orientação globalizante, no sentido de viabilizar o diálogo 

                                                           
110 SIMONS, Gary F.; FENNIG, Charles D. (org.) (2018). Ethnologue: Languages of the World. 21. ed. Dallas: 

SIL International. Disponível em: https://www.ethnologue.com/language/spa. Acesso em: 5 dez. 2018. 
111 CALVET, Alain; CALVET, Louis-Jean (2012). Baromètre Calvet des langues du monde. 2. ed. Paris: 

Ministère de la Culture. Disponível em: http://wikilf.culture.fr/barometre2012. Acesso em: 5 dez. 2018. 
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internacional através da homogeneização cultural, neutralização de conflitos e a 

aprendizagem de línguas como códigos culturalmente esvaziados para atender a 

demandas acadêmicas e profissionais de comunicação internacional. Assim, o discurso 

deixa claro quais são as fronteiras que a política educacional que representa pretende 

apagar e em que direção se dirige esse olhar. Um “mundo sin fronteras” não quer dizer, 

nesse caso, uma Venezuela ou uma América Latina sem fronteiras, mas um mundo que 

não tenha fronteiras para o norte. Ou melhor, que a educação seja capaz de mover o sujeito 

para o outro lado da fronteira norte e, assim, lhe seja franqueado o trânsito livre entre 

todas as demais. 

Pode-se estabelecer um diálogo entre essa imagem e o estudo de Kachru (1985), em que 

representa hierarquicamente a relação entre países e a língua inglesa na forma de três 

círculos concêntricos, dos quais o central representa os países em que o inglês é língua 

‘nativa’ (ENL), em torno deste estão representados aqueles em que o inglês é segunda 

língua (ESL) e o círculo mais exterior é a representação dos países em que o inglês é 

língua estrangeira (EFL). ENL se encontra na posição de alvo, falantes e países ESL 

apresentam um status ambivalente devido ao desenvolvimento de variedades locais do 

inglês e EFL, por sua vez, se encontra fora do escopo das práticas comunicativas e da 

aprendizagem intercultural. Nesse cenário, é notório observar que, através das chamadas 

escolas bilíngues ou “de encontro”, os alunos ou toda a comunidade envolvida se desloca 

do círculo mais externo, a que pertence o país em que a escola se localiza, para uma 

posição mais próxima do ‘alvo’ de Kachru. 

A referência que o texto VEinstA faz à rede mundial de escolas alemãs no exterior 

(Auslandsschulen) – e o mapa-múndi (fig. 1) com a localização das mesmas ao final da 

página – poderia ser uma promoção do senso de coletividade reunida em torno da língua, 

se a língua tivesse sido trazida para esse debate. É muito mais o projeto comum de 

educação bicultural que atua nesse sentido, agindo como filtro social. O texto apresenta, 

na verdade, um convite a conhecer outras elites. É inegável, por outro lado, que nesse 

ponto do texto, excepcionalmente, o aluno ocupa uma posição de agente e experienciador 

e não como um adulto em formação que só agirá e será afetado pelos estímulos do mundo 

no futuro.  

Em vista da alta ocorrência de estratégias discursivas como referências a topoi, o uso de 

intensificadores e o enquadramento da perspectiva do leitor, o discurso pelo qual a escola 
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se apresenta externamente se mostra alinhado a expectativas do senso comum ou com 

representações presumidamente compartilhadas pelo seu público-alvo que apontam para 

um ideal de educação formal eurocêntrica e ancorada em princípios tradicionais da classe.  

Figura 1: Extrato do corpus de pesquisa (VEinstA) – Mapa da rede de escolas alemãs no exterior 

 

Essas representações, no entanto, dificilmente compatibilizam com o biculturalismo que 

a escola se atribui e à sua proposta pedagógica. A rápida análise de enunciados extraídos 

do projeto de inovação dirigido ao Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología 

y Innovación (VEinstG) podem nos trazer uma síntese desse conflito que permeia o 

discurso político-institucional da escola VE. Nesse documento, a instituição procura 

elaborar uma autodefinição recorrendo inicialmente a sua tradição “de más de 100 años 

de historia en Venezuela”, desde sua fundação como “Deutsche Schule” em 1894, e logo 

em seguida ao convênio assinado com a Alemanha para “transformarse em um Colegio 

de Encuentro Bicultural”, o texto salienta seus princípios orientadores que teriam sido 

intensificados com esse convênio. Esses princípios o texto resume como “un entrelazado 

más estrecho de los valores culturales, sociales, históricos, geográficos y educativos 

venezolanos y alemanes, bajo un clima de respeto y tolerancia”. O documento editado em 

2008 parece ser mais atual que as demais fontes analisadas, sobretudo os textos extraídos 

da homepage da escola, refletindo um posicionamento mais alinhado ao debate sobre as 

relações interculturais no século 21, ao se apropriar da metáfora do entrelaçamento e 

situá-la num nível mais elevado da estrutura frasal do que onde se encontram, nesse caso, 

as noções de respeito e tolerância. Seja por conta de uma mudança de olhar ou pelos 
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próprios objetivos do documento em questão, esse discurso, divergindo dos demais textos 

analisados, destaca o potencial de desenvolvimento atrelado à possibilidade de “combinar 

e integrar la enseñanza Venezolana y Alemana”, visando contribuir para o incremento do 

contexto venezuelano, isto é, “que se logre una educación de excelencia enfocada en el 

contexto nacional pero con orientación internacional”. Nesse ponto, confirma-se o 

direcionamento da proposta pedagógica da escola ao exterior, levando a entender que, 

necessita dedicar atenção ao contexto local, que é onde efetivamente se insere a 

instituição e de onde provêm os estudantes que atende, embora não sinalize que suas 

atividades causem impacto na realidade desse contexto. O documento menciona 

oportunamente que os idiomas ocupam uma área central para a educação internacional e 

que, em vista disso, requerem “la implementación de nuevos procesos educativos”. 

O texto deixa claro que o colégio se vê como inovador e potencial celeiro de 

desenvolvimento de metodologia e tecnologia ligada à educação a serem compartilhadas 

com outras escolas do país, “un aporte a la tecnología educativa venezolana”. O 

documento tem por finalidade a intermediação governamental para o apoio financeiro de 

empresas nacionais de que a escola precisa para a “[t]ransferencia, apropiación e 

incorporación de nuevas tecnologías de educación internacional alemana”. São citados 

procedimentos de avaliação e instrumentais técnicos elaborados na Alemanha sob os 

auspícios da KMK para a aplicação em escolas alemãs no exterior, assim como ofertas de 

qualificação profissional em parceria com outras escolas dessa rede e a contratação de 

docentes, eventualmente estrangeiros, para “integrar enteramente los idiomas con las 

ciencias y las tecnologías informáticas”. Tais objetivos sugerem, porém, que a instituição 

não se vê como uma organização local capaz de gerar conhecimento e inovação. Seu 

vínculo mais forte, não somente de identidade cultural, mas também política e 

institucionalmente, se dá na expressão de sua filiação alemã. Dessa maneira, apesar de 

salientar por diversas vezes sua vocação no sentido de superar fronteiras nacionais, a 

escola parece desconsiderar a possibilidade de se desenvolver também a partir da troca 

com outras instituições educacionais venezuelanas ou latino-americanas que não 

compartilhem o status de escola alemã no exterior, limitando-se a documentar todo o 

processo, como propriedade intelectual venezuelana, para que “sirva de guía a cualquier 

otra institución educativa Venezolana que quiera acceder al conocimiento generado en 

éste proceso”. 
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4.1.3. Escolas RO, RP e RQ 

Para investigar a autorrepresentação institucional e a ideologia linguística das três escolas 

romenas, identificadas pelos códigos RO, RP, e RQ, foram analisados os textos elencados 

na tabela 5. Para melhor entendimento, os títulos em romeno e em alemão estão 

acompanhados de tradução marcada em itálico. 

Tabela 5: Corpus de análise do discurso pedagógico-institucional das escolas RO, RP e RQ 

Codificação Título do texto Origem/Formato 
Data de 

publicação 
*último acesso online 

Extensão  
em número de 

palavras 

ROinstA Bine ați venit Seja bem vindo  

(Página inicial do site) 
Website oficial 10/12/2018* 199 

ROinstB Profilul școlii O perfil da escola Website oficial 10/12/2018* 799 

ROinstC Cuvânt de salut al directorului școlii 

Palavra de saudação do diretor escolar 
Website oficial 10/12/2018* 268 

ROinstD Atmosferea din clasă îți da chef de învățat 

A atmosfera da sala de aula te dá 

vontade de aprender 

Website oficial 10/12/2018* 405 

ROinstE Viziune educațională Visão educacional Website oficial 10/12/2018* 427 

ROinstF Orar / Plan de învățământ  

Horário / Currículo 
Website oficial 10/12/2018* 427 

ROinstG Deutsch als Fremdsprache 

Alemão como língua estrangeira  
Website oficial (PDF) 02/06/2015 1.862 

ROinstH Klassenfahrten Excursões Website oficial (PDF) 21/11/2016 5.151 

RPinstA Despre noi Sobre nós Website oficial 13/12/2018* 346 

RPinstB Cuvântul directorului Palavra do diretor Website oficial 13/12/2018* 286 

RPinstC Misiune și viziune Missão e visão Website oficial 13/12/2018* 372 

RPinstD Primar Ensino Fundamental 1 Website oficial 13/12/2018* 352 

RPinstE Gimnazial Ensino Fundamental 2 Website oficial 13/12/2018* 370 

RPinstF Liceal Ensino Médio Website oficial 13/12/2018* 430 

RPinstG Tabere Excursões Website oficial 13/12/2018* 371 

RPinstH Educație de elită la (...)  

Educação de elite (...)  

(Entrevista com o diretor escolar) 

Portal de notícias local 18/04/2013 1.897 

RQinstA Legea educației naționale  

Lei de educação nacional 
Diário oficial112 10/01/2011 78.993 

                                                           
112 ROMÂNIA. Lege educației naționale, nr. 1 din 5 ianuarie 2011. Monitorul Oficial al României, București, 

ano 179, n. 18, seção I, 10 jan 2011. 
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Assim como faremos, nos demais eixos de análise, o material coletado das três escolas 

romenas constitui um único corpus e as particularidades relacionadas a cada instituição 

serão evidenciadas tanto no levantamento dos dados e na compilação dos resultados, 

sempre que sejam relevantes para a compreensão de cada caso. 

Não foram obtidos textos representativos do discurso institucional diretamente das 

instâncias diretivas da escola RQ, tanto na internet quanto nas visitas que fizemos à 

própria escola. Na qualidade de instituição pública, no entanto, fica a cargo do Estado 

definir as diretrizes político-pedagógicas e a natureza de suas atividades. Por essa razão, 

agregamos ao corpus de análise, juntamente com materiais selecionados das escolas 

privadas RO e RP, o texto da lei de educação nacional, vigente desde 2011, que 

regulamenta, especialmente nos artigos 45, 46 e 47, o currículo e a organização das 

chamadas unidades escolares com ensino em línguas de minorias nacionais. 

Naturalmente, a lei também afeta o trabalho das escolas privadas investigadas, sobretudo 

da escola RP, que apresenta um currículo bastante semelhante ao da escola RQ, que goza 

de tradicional renome na sociedade romena há mais de um século. A escola RO, por outro 

lado, fundamenta suas práticas com maior ênfase em parâmetros educacionais alemães.  

Os trechos selecionados de cada texto foram agrupados em categorias inspiradas pelas 

análises anteriores, embora não limitadas a elas, e confrontados com os pressupostos 

teóricos dessa pesquisa, de modo a elucidar representações que forneçam pistas na direção 

dos nossos objetivos.  

A seguir estão dispostos o levantamento e a discussão dos dados relacionados à 

autodefinição geral da instituição, suas políticas e orientações educacionais, sua proposta 

pedagógica para a aprendizagem intercultural e o bi/pluringuismo e os efeitos da 

aplicação desse complexo ideológico na concepção curricular e metodológica das escolas 

estudadas. 

 

4.1.3.1. Autodefinições,  políticas e orientações educacionais  

A logomarca da Escola RO a identifica, em primeiro lugar, como uma instituição 

binacional, através das cores das bandeiras da Romênia e da Alemanha. Em todos os 

documentos o nome da escola aparece na logomarca primeiramente em alemão e, logo 
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abaixo em tom mais claro, em romeno. A sigla utilizada comumente para se referir à 

escola é derivada do nome em alemão. Acompanha a identificação da escola, em todas as 

páginas do website oficial, o slogan da escola: “Pedagogie Germană • Responsabilitate • 

Umanitate”. Desse modo, sua apresentação não deixa dúvida de que a instituição possui 

maiores vínculos e afinidades, tanto no nível técnico como no aspecto cultural, com a 

Alemanha do que com a sociedade local. Essa identificação é o primeiro sinal de que 

representa uma proposta alternativa de educação, que destaca a jovem escola entre as 

ofertas convencionais, quase todas pertencentes ao sistema público.  

A Escola RP, também privada, expressa claramente essa intenção em seu texto de 

apresentação RPinstA, segundo o qual sua proposta parte “do desejo de oferecer uma 

alternativa superior, do ponto de vista qualitativo, ao sistema público de educação em 

língua alemã”113. É preciso ter em vista, porém, que o sistema de educação romeno goza 

de reputação positiva e as escolas públicas em língua alemã possuem longa tradição. Em 

conversas informais com docentes, estudantes e outros membros da sociedade civil, foi 

notável o reconhecimento da qualidade do ensino público em geral na Romênia. Essa 

escola, portanto, uma vez que não possui vínculo institucional com o governo alemão, na 

realidade, se fundamenta nas mesmas bases e se orienta por objetivos muito similares aos 

do sistema de que busca se destacar. Guarda, assim, simulitudes e se assemelha em muitos 

pontos com o currículo tradicional das escolas públicas com ensino em línguas de 

minorias nacionais, como é o caso da Escola RQ.  

Confirma essa visão as palavras da própria instituição sobre a iniciativa de sua associação 

mantenedora, nas quais também são apresentadas referências que endossam a qualidade 

de seu trabalho: “(...), valorizando a experiência nessa área, acumulada através do 

envolvimento na criação e implementação de políticas regionais/nacionais em educação, 

iniciou todo processo para construir uma instituição sólida para o estudo em língua 

alemã”114 (RPinstA). A Escola RP vincula seu projeto pedagógico com as políticas 

educacionais e linguísticas voltadas para as populações etnicamente minoritárias, 

sobretudo aos saxões da Transilvânia, onde seu fundador e atual diretor ocupou 

                                                           
113 As citações do corpus serão traduzidas diretamente no corpo do texto sempre que, para o leitor de língua 

portuguesa, não forem transparentes no original. Nesses casos, os trechos em língua romena serão 

disponibilizados no rodapé: “[Pornind] de la dorinţa de a oferi o alternativă superioară din punct de vedere 

calitativ la sistemul public de educaţie în limba germană, (...)”. 
114 “(...), valorificând experienţa în acest domeniu câştigată prin implicarea în crearea şi aplicarea politicilor 

regionale/naţionale în educaţie, a iniţiat toate demersurile pentru a construi o instituţie solidă pentru studiul 

în limba germană”. 
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anteriormente o cargo público de inspetor escolar geral do distrito de Sibiu, 

hierarquicamente equiparável ao de secretário estadual de educação no Brasil. Em 

entrevista para um diário de alcance nacional (texto RPinstH), ele faz referência a esse 

histórico, dizendo que a escola em que atua hoje “tem raízes no espaço educacional de 

Sibiu” e que contribuiu, enquanto coordenador regional, para a promoção de um modelo 

educacional “que tem continuidade através da qualidade”115. Ao nomear uma instituição 

universitária de formação de professores de Sibiu como berço acadêmico dos docentes 

que contrata, fica claro que a região conta com uma boa e sólida reputação preexistente à 

qual o diretor se sente seguro em associar o perfil de sua escola. Em seu discurso, recorre 

diversas vezes a personalidades históricas lembradas nacionalmente por sua contribuição 

à ciência, à educação e à luta pelos direitos das minorias germanófonas na Romênia. Um 

exemplo é o intelectual progressista, educador e pastor luterano Stephan Ludwig Roth116, 

cujas seguintes palavras foram reproduzidas pelo diretor da Escola RP ao ser perguntado 

sobre os benefícios e vantagens de um estudante dessa escola em relação a outras: “O 

povo saxão sabe e sente que sua existência depende da educação e de seu poder ético. 

Estas são a vela e o carvalho de sua vida117” (RPinstH).  O teólogo, historiador e político 

Paul Philippi118 foi citado na mesma entrevista para reforçar a longa tradição do ensino 

escolar em língua alemã na Romênia e na Europa: “a escolarização tem uma tradição 

                                                           
115 “(...) are rădăcini în spaţiul educaţional din Sibiu. În perioada în care am coordonat învăţământul din 

judeţul Sibiu am contribuit la promovarea acestui model educaţional, care are continuitate prin calitate”. 
116 Nascido em 1796 na Transilvânia, Stephan Ludwig Roth é lembrado como um intelectual progressista, 

educador e pastor luterano, à frente de seu tempo, por sua luta pelos direitos das minorias étnicas na 

Romênia, pela preservação de suas línguas e da diversidade cultural e pelo combate a ideários nacionalistas 

que buscavam reprimir diferenças e impor políticas homogeneizantes. Entre suas obras publicadas, está o 

manifesto “Der Sprachkampf in Siebenbürgen” (A luta pela língua na Transilvânia), publicado em 1842. 

Formado em Teologia em Tübingen (Alemanha), trabalhou na Suíça como colaborador de Johann Heinrich 

Pestalozzi e propôs na Transilvânia uma reforma da educação e o estabelecimento de escolas de aldeias, 

com um plano pedagógico para combater o atraso e a pobreza. Foi condenado por traição à pátria e morto 

em 1849 pelo tribunal de sangue da revolução que buscava anexar a Transilvânia a um novo estado húngaro 

independente do antigo Império Austríaco – cf. WURZBACH, Constant von (1874): Biographisches 

Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, 

welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, 

vol. 27. Wien: Hof- und Staatsdruckerei, 98-101. 
117 “Poporul săsesc ştie şi simte că existenţa sa depinde de educaţia sa şi de puterea sa etică. Acestea sunt 

vela şi vâsla vieţii sale”, na tradução apresentada pelo texto analisado. 
118 Paul Philippi nasceu em 1923 em Braşov, na Transilvânia. Após a Segunda Guerra Mundial, quando foi 

alistado involuntariamente para lutar no front oriental pelo exército alemão e se tornou prisioneiro de guerra 

na Alemanha, Philippi estudou em Erlangen e fez carreira acadêmica em Zurique e Heidelberg. De volta à 

Romênia, atuou como professor universitário em Sibiu e cofundou, em 1989, o Forum Democrat al 

Germanilor din Romania (FDGR), associação e partido político que representa a minoria étnica alemã no 

parlamento romeno. Faleceu em Sibiu, em julho de 2018 – cf. ROTH, Harald (19 ago 2018): Herausragende 

Persönlichkeit der Zeitgeschichte: Zum Tode von Paul Philippi. Siebenbürgische Zeitung, München. 

Disponível em: https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/kultur/19119-herausragende-persoenlichkeit-

der.html. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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muito antiga e notável nas comunidades saxãs, mesmo em comparação com todo o espaço 

europeu”119. Cabe pontuar que a Escola RP leva em sua denominação o nome de outra 

conhecida personalidade histórica do campo intelectual e científico e de origem saxo-

transilvana. 

A pesquisa envolve, desse modo, duas instituições privadas de educação que se 

manifestam como produtos de um novo contexto em que a Romênia se insere no cenário 

europeu e internacional no século 21. Entre 2006 e 2016, duplicou o número de 

instituições particulares de ensino básico no país, segundo levantamento do Instituto 

Nacional de Estatística (INS) da Romênia120. As Escolas RO e RP iniciaram suas 

atividades na primeira década deste século e essa informação é expressa entre os 

primeiros dados apresentados ao leitor que busca conhecer as instituições visitando suas 

respectivas páginas web. Enquanto a primeira apresenta sua data de sua fundação (2007) 

para imediatamente após destacar o ano de 2012 como marco de sua filiação à rede de 

“140 escolas alemãs oficiais no exterior”121 e introduzir a estrutura curricular que se 

encontra em processo de formação uma vez que as primeiras turmas ainda não alcançaram 

as séries finais do liceu (ROinstA); a outra escola associa sua fundação em 2004 com o 

pioneirismo de seu conceito educacional, antecipando as mudanças esperadas no sistema 

de educação romeno a partir da integração do país à União Europeia, que viria a ocorrer 

em 2007 (RPinstB).  

Conforme nos leva a entender o texto RPinstC, esse conceito passa a se concretizar pela 

criação de “um sistema educacional coerente que envolve o aluno em um processo de 

aprendizagem relevante e rico de significados”122. Dessa forma, a Escola RP se posiciona 

como corresponsável e coprodutora de uma sociedade futura, porém seguindo o 

direcionamento preestabelecido pela conjuntura do bloco econômico a cuja realidade se 

vê integrada. Formulado em primeira pessoa do plural, o texto RPinstC expressa, em 

nome da equipe pedagógica, entre outros objetivos da missão institucional da escola, o 

                                                           
119 “şcolarizarea are în cadrul comunităţilor săseşti o tradiţie străveche şi remarcabilă chiar în comparaţie 

cu întreg spaţiul european”, na tradução apresentada pelo texto analisado. 
120 cf. VASILIU, Alina-Elena (5 set 2018): Fascinaţia pentru şcoli private, un motor pentru investiţii de zeci de 

milioane de euro. Numărul de şcoli private din România s-a dublat în ultimii zece ani, astfel că a ajuns la 701 

şcoli funcţionale la sfârşitul anului 2016. Ziarul Financiar, București, Disponível em: https://www.zf.ro/ 

profesii/fascinatia-scoli-private-motor-investitii-zeci-milioane-euro-numarul-scoli-private-romania-s-dublat-

ultimii-zece-ani-astfel-ajuns-701-scoli-functionale-sfarsitul-anului-2016-17508606. Acesso em: 18 dez. 2018. 
121 “[una dintre cele] 140 de școli germane în străinătate oficiale” 
122 “(…) un sistem educaţional coerent, care să implice elevul într-un proces de învăţare relevant şi bogat 

în semnificaţii”. 
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aprendizado e desenvolvimento constante das “competências que implicam a adaptação 

pedagógica ao dinamismo das expectativas de uma sociedade do futuro”123. Nesse 

horizonte se encontra um projeto de educação que não se compromete integralmente com 

as demandas do presente e não prioriza, aparentemente, ações sociais, mas mudanças de 

impacto socioeconômico. 

Em suas palavras de apresentação, a Escola RO ressalta também que se trata de um 

projeto jovem, mas utiliza essa característica como suporte para destacar o feito de ter 

alcançado, em pouco tempo, reconhecimento e legitimação internacional. O texto destaca 

que a escola segue o programa escolar do estado alemão de Baden-Württemberg, 

informação também trazida pelo texto RoinstF, que introduz os planos de estudos das 

disciplinas. Além de expressar, dessa forma, um vínculo concreto e oficial com as normas 

de um país de prestígio, na mesma frase, o texto informa que as aulas ocorrem em língua 

alemã, considerada também uma língua de prestígio pela sociedade romena e uma fator 

de exclusividade e diferenciação social. Com ainda maior clareza, o texto “Despre noi” 

(Sobre nós), que se propõe a apresentar mais objetivamente a natureza institucional da 

Escola RP, enfatiza a cultura alemã, “incluindo o componente linguístico”, como motivo 

de forte interesse há muito tempo para a sociedade romena, “materializado pela 

construção de um caminho de acesso a esse universo de conhecimento” (RPinstA)124. 

O parágrafo inicial do texto ROinstA confere destaque à estrutura curricular 

longitudinalmente abrangente que tem sido desenvolvida em espaço de tempo 

relativamente curto. Na página inicial, o leitor é informado que o número crescente de 

alunos faz necessária a construção de um novo campus a ser inaugurado proximamente. 

Um link especial leva ao portal da campanha “Bildung ist Leben”125 que detalha o projeto 

que está sendo levado a cabo graças a doações do governo alemão e de iniciativas 

privadas. O terreno para a construção da nova escola foi cedido pela empresa OMV, 

austríaca do ramo de energia, petróleo e gás. 

Em outro texto, assinado pessoalmente pela direção escolar, o discurso define a Escola 

RO como escola de encontro, o que, como nos demais casos examinados em que esse 

                                                           
123 “să fim continuu elevi şi să ne dezvoltăm acele competenţe care presupun adaptarea pedagogiei la 

dinamismul aşteptărilor unei societăţi a viitorului; (...)” 
124 “Cultura germană, incluzând componenta lingvistică, a prezentat pentru societatea românească, de-a 

lungul timpului, un interes puternic, materializat prin construirea unor căi de acces către acest univers de 

cunoaştere”. 
125 Em alemão, “Educação é vida”. 
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conceito é mencionado, enseja mais um esforço de definição ou delimitação de sentido, 

que vem imediatamente em seguida não com a explicitação de uma relação intercultural 

balanceada ou simétrica, mas com a marcação do protagonismo de uma das partes: “uma 

escola de encontro germano-romena que oferece aos alunos a possibilidade de fazer o 

baccalauréat alemão internacional”126 (ROinstC). Segundo o texto ROinstB, suas 

atividades pedagógicas, que conduzem a esse objetivo, são representadas pelo marco de 

qualidade da federação e dos estados alemães para as escolas alemãs no exterior 

(Qualitätsrahmen des Bundes und der Länder für Deutsche Schulen im Ausland). No 

texto que se refere às saídas e excursões pedagógicas, o mesmo documento é citado como 

referência dos conteúdos e competências a serem desenvolvidas. 

Gráfico 5: Ocorrências dos atributos relacionados diretamente ao termo “escola”  

e equivalentes nos textos institucionais das escolas RO, RP e RQ  

 

Os atributos combinados “alemão” e “no exterior” são a forma mais frequente de 

qualificação por adjetivo ou locução adjetiva no discurso institucional da Escola RO, 

conforme mostra o gráfico 5. Uma dessas ocorrências consiste a uma referência 

padronizada ao status oficial da escola junto aos órgãos governamentais da Alemanha que 

o website da Escola RO traz em todas as suas páginas. Consta, perto dos rodapés, um 

parágrafo em que a instituição se identifica como “a única escola da Romênia que segue 

totalmente o programa alemão e que é credenciada pelo Ministério de Relações Exteriores 

da Alemanha e membro da Federação Mundial de Escolas Alemãs no exterior”127. 

                                                           
126 “(...) o școală de întâlnire germano-română, ce oferă elevilor posibilitatea de a susține bacalaureatul 

german internațional”. 
127 “singura școala din România care urmează în totalitate programa germană și care este acreditată de 

Ministerul Afacerilor Externe din Germania și membră a Federației Mondiale a Școlilor Germane din 

străinătate”. 
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Ademais, a escola cita o Rahmenplan (Bausch et al. 2009) como parâmetro das 

competências comunicativas desenvolvidas nas aulas complementares dedicadas aos 

alunos que não são falantes de alemão como L1 (ROinstG).  

Além desse conjunto de documentos e órgãos oficiais de legitimação, compõe o discurso 

acerca do “perfil escolar”, no texto ROinstB, uma declaração sobre a origem dos 

profissionais contratados para compor o corpo docente da escola em que é ressaltada a 

intermediação da ZfA. A presente análise, porém, identificou que o domínio da língua 

alemã como L1 por parte dos funcionários, especialmente do quadro pedagógico, é 

utilizado por si só como elemento de homologação de qualidade do ensino. O texto 

ROinstF atribui a “falantes nativos de língua alemã”, sem nomear o professor diretamente 

por sua qualificação ou título, a capacidade de desenvolver aulas baseadas “na 

concretização, na associação com aspectos da vida real e orientadas para a ação, além de 

estabelecer temas apropriados para a faixa etária”128 (ROinstF). O discurso, toma, assim, 

a identidade linguística do corpo docente como referenciais de habilidade e metodologia 

de ensino. Paralelamente, o texto RPinstH demonstra que a Escola RP, mesmo que num 

escopo menos abrangente, faz uma relação parecida entre o domínio de alemão por parte 

dos docentes e a qualidade do trabalho pedagógico, definindo proficiência linguística 

expressamente como parte de uma qualificação técnica que pode ser entendida como 

específica das disciplinas curriculares. Essa consideração, porém, diferentemente do que 

se constata no discurso da Escola RO, não é restrito a profissionais que tenham adquirido 

a língua na condição de L1: “(...) as aulas de música, educação física e educação artística 

são feitas com professores especializados, falantes de língua alemã, já no primeiro 

segmento do ensino fundamental”129. 

São bastante distintas as estratégias e argumentos que a Escola RP utiliza para legitimar 

sua proposta. Muito poucas vezes seu discurso se refere à instituição de outra forma que 

pela sua própria denominação institucional ou pelo adjetivo possessivo de primeira 

pessoa do plural (“nossa escola”). As exceções são duas ocasiões, respectivamente nos 

textos RPinstG e RPinstH, em que a escola se identifica em um coletivo de escolas “de 

limbă germană” e “cu învățamânt în limbă germană”130. A instituição evoca, como se viu, 

                                                           
128 “Orele predate de vorbitori nativi de limba germană se bazează pe concretizare, pe asocierea cu aspecte 

din viața reală și pe raportarea la acțiune, precum și pe stabilirea temelor adecvate pentru copii”. 
129 “(...) orele de muzică, educaţie fizică şi educaţie plastică se fac cu profesori specializaţi, vorbitori de 

limbă germană, încă din învăţământul primar”. 
130 Respectivamente “de língua alemã” e “com ensino em língua alemã”. 
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um valor histórico que a cultura alemã representaria para o imaginário da sociedade 

romena, e por outro lado explora as condições e possibilidades socioeconômicas 

decorrentes da adesão recente da Romênia como país-membro à União Europeia como 

justificativas para suas escolhas no âmbito da política curricular: “A perspectiva [cultural] 

foi fortalecida pela integração da Romênia à UE, e pelo aumento das oportunidades 

oferecidas pelo mercado de trabalho, pela maior mobilidade dos jovens, pela importância 

dada às competências linguísticas, a nível internacional”131 (RPinstA). Esse discurso 

acompanha o que consta no artigo 2º, nº 2, da Lei de Educação Nacional (RQinstA) e 

inspira, portanto, de modo geral o trabalho das instituições de educação básica romenas, 

sobretudo de escolas da rede pública, como é o caso da Escola RQ: 

A missão assumida pela lei é a formação, pela educação, da infraestrutura mental da 

sociedade romena, de acordo com os novos desafios, derivados do status da Romênia de 

país-membro da União Europeia e do funcionamento no contexto da globalização, e a 

geração sustentável de recursos humanos nacionais altamente competitivos, capazes de 

agir de forma eficaz na sociedade atual e futura132. 

No texto RPinstH, o diretor da Escola RP menciona duas vezes que as atividades da escola 

e seu currículo bilíngue e em língua alemã são autorizados pelo Ministério de Educação 

Nacional e Pesquisa Científica (Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice) e,  

no texto RPinstF disponível no website da escola, consta que a instituição foi autorizada 

pelo ministério a oferecer planos curriculares liceais em três especializações técnicas: 

“real” (matemática e informática), ciências da natureza e filologia alemã. 

À parte dessas legitimações oficiais, a Escola RP busca inspiração para justificar sua 

proposta na biografia da personalidade histórica que a denomina. Tanto no texto de 

autodefinição (RPinstA) quanto na saudação da direção escolar ao visitante do website 

(RPinstB), a metáfora do sonho a ser realizado, espelhada na genialidade dos 

descobridores, busca representar o esforço para alcançar metas que superem o limite do 

possível imaginado pela ciência atual. O discurso institucional, em diversos momentos, 

faz forte referência à potencialidade individual de cada criança e jovem de mudar os 

rumos da civilização a partir dos meios oferecidos através de uma proposta alternativa de 

                                                           
131 “Perspectiva a fost întărită de integrarea României în UE şi de oportunităţile sporite oferite de piaţa 

muncii, de mobilitatea crescută a tinerilor, de importanţa acordată la nivel internaţional competenţelor 

lingvistice”. 
132 “Art. 2 (2) Misiunea asumată de lege este de formare, prin educaţie, a infrastructurii mentale a societăţii 

româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi 

din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt 

competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare”. 
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educação. Não só a representação construída sobre o patrono romeno, saxo-transilvano, 

da instituição apoia essa metáfora. Outros nomes de personalidades célebres, mas de 

origem estrangeira, são incorporados ao discurso em epígrafe e citações, como a de 

Wernher von Braun, exaltando os méritos do cientista romeno que dá nome à escola. Von 

Braun foi o engenheiro aeroespacial prussiano-alemão da NASA que liderou o 

desenvolvimento do foguete que levou os primeiros astronautas estadunidenses à lua em 

1969. Temos, portanto, no caso da Escola RP, um discurso que é fortemente apoiado em 

elementos de natureza nacionalista, assumindo referências nacionais e enaltecendo uma 

identidade cultural romena; e que, ao mesmo tempo, recorre à legitimação de um 

representante do imperialismo do Ocidente, de uma só vez alemão e estadunidense, para 

validar essa identidade. 

Se por um lado, existe uma tendência forte do discurso dessa instituição a ressaltar uma 

identificação com valores e legados nacionais, ao mesmo tempo sobressai o olhar 

direcionado para fora, buscando influências e orientações em modelos externos. No texto 

RPinstH, encontramos uma tentativa de conciliar esses dois vieses, onde se destaca que a 

escola faz parte do sistema nacional de educação, com todos os benefícios e direitos 

implicados, e possibilita adicionalmente compartilhar das chances oferecidas por sistemas 

de outros países europeus, favorecendo a mobilidade de famílias como a daqueles “muitos 

alunos que frequentaram nossa escola [e] agora estudam na Alemanha, Áustria ou 

Holanda”133. Declarações desse tipo exercem, no discurso, também um efeito de 

legitimação. Em primeiro lugar, por conferir a esse projeto escolar um caráter 

diferenciado, mas também atribuindo a ele as representações sociais compartilhadas por 

essa sociedade a respeito dos locais de origem de seus métodos de ensino, recursos 

humanos, equipamentos e materiais didáticos: “Embora o currículo seja o mesmo 

utilizado em outras escolas de língua alemã na Romênia, a estrutura organizacional para 

o conceito educacional, os recursos humanos utilizados e os recursos materiais são 

completamente diferentes. (...) Os materiais didáticos são selecionados e adquiridos na 

Alemanha, Áustria, Luxemburgo ou Suíça”134 (RPinstH). Em outro texto, os “recursos 

                                                           
133 “Astfel, ca şcoală aparţinând sistemului naţional de învăţământ, fiecare elev care studiază în şcoala 

noastră are aceleaşi drepturi cu cele ale unui elev care învaţă într-o şcoală publică, dar şi şanse egale cu 

orice elev care studiază în altă ţară din Europa. De aceea, urmare a mobilităţii părinţilor, mulţi copii care 

au învăţat în şcoala noastră studiază acum în Germania, Austria sau Olanda”. 
134 “Deşi programa şcolară este aceeaşi cu cea utilizată în celelalte şcoli de limbă germană din România, 

diferă complet structura organizatorică pentru conceptul educaţional, resursele umane folosite şi resursele 

materiale. (...) Materialele didactice sunt selectate şi achiziţionate din Germania, Austria, Luxemburg sau 

Elveţia”. 



195 

 

 

educacionais especializados para o estudo da língua alemã” são ressaltados mais uma vez 

e sua origem tratada como indicador de qualidade e precisão, menosprezando métodos e 

materiais didáticos desenvolvidos nacionalmente ou em outros lugares por profissionais 

qualificados no ensino de alemão como língua adicional e para o contexto e as 

necessidades específicas da aprendizagem em contexto escolar por aprendizes falantes de 

outra L1. A origem alemã e austríaca dos materiais utilizados pela escola facilitaria, 

segundo o texto, “a integração posterior [do aluno] em qualquer meio acadêmico, 

científico e profissional” (RPinstF)135. Esse universo, tendo em vista o escopo geográfico 

marcado pelo contexto, consiste nas possibilidades de trabalho, estudo e pesquisa em 

instituições do território germanófono situado na Europa Ocidental. 

Essa escola é a única entre as analisadas por esse estudo que declara expressamente na 

apresentação de sua proposta que “não promove uma determinada religião, não favorece 

o acesso à educação de uma determinada etnia”, assumindo, em lugar disso, o papel “de 

encorajar a educação de qualidade em língua alemã, mantendo os altos padrões no que se 

refere à aquisição da língua romena, com abertura para valores universais”136 (RPinstA). 

Em seu discurso, a escola procura dar forma ao seu perfil a partir da rejeição a uma 

identificação cultural com a Alemanha e ao modelo de educação voltada para minorias 

linguísticas, anunciando assim um lugar e um caráter diferenciados para a língua alemã, 

no âmbito curricular e institucional. 

O discurso da Escola RP utiliza o termo “filozofie educaţională” (RPinstC) para reunir os 

princípios e objetivos que orientam seu trabalho e dar a eles um aspecto coerente e coeso, 

sem recorrer a uma fundamentação ou endosso externo e resguardando a sua pretensa 

originalidade em relação às alternativas convencionais de instituições públicas e 

particulares de ensino que disputam o mesmo público. A supracitada filosofia designa, na 

realidade, um conceito ou projeto, como confirma o predicado em voz passiva construído 

para evidenciar sua motivação – tal filosofia teria sido “concebida”, no sentido de 

arquitetada, em vista de um propósito preestabelecido. O texto desafia os demais projetos 

pedagógicos ao declarar que sua proposta favorece “a criança real” e que se pauta em uma 

                                                           
135 “Utilizarea resurselor educaţionale specializate pentru studiul limbii germane (seturi educaţionale 

achiziţionate din Austria şi Germania) constituie un support important pentru integrarea ulterioară în orice 

mediu academic, de cercetare sau profesie”. 
136 “(...) nu promovează o anumită religie, nu favorizează accesul la educaţie al unei anumite etnii; rolul pe 

care şi l-a asumat este acela de a încuraja educaţia de calitate în limba germană, menţinând standarde 

ridicate în ceea ce priveşte însuşirea limbii române, cu deschidere către valorile universale”. 



196 

 

 

concepção de escola como “espaço que facilita o desenvolvimento para a sociedade em 

que viverá”. Apesar de “real” e pragmática, como se vê, a escola desloca a criança e o 

jovem educando para uma posição no tempo posterior àquela de sua fase escolar e lança 

mão de falso determinismo para definir as circunstâncias sociais a que sua vida estará 

condicionada. Os elementos que o texto traz como valores que caracterizam a sua 

abordagem (altas competências, capacidade de se comunicar com facilidade em línguas 

estrangeiras, mobilidade, multiculturalismo, adaptabilidade a uma sociedade em mudança 

contínua, capacidade de trabalhar em equipe e empatia em uma sociedade extremamente 

diversa) são, antes de mais nada, marcas da contemporaneidade e da sociedade em que 

vive a classe média urbana romena do tempo presente137. Cabe ressalvar, contudo, que 

essa relação entre o educando e sua vida no futuro aparece nas palavras do diretor da 

escola em um enquadre levemente diferenciado, porém fundamentalmente marcante para 

essa análise. Em certa enunciação do texto RPinstH, a abordagem adotada pela instituição 

é descrita como “uma maneira madura de olhar para nosso aluno a partir do prisma do 

futuro em que ele viverá”138 (realce nosso). Nesse caso, apesar de o futuro continuar sendo 

um parâmetro, o discurso não desloca o indivíduo para essa outra conjuntura temporal. 

Em lugar disso, é a perspectiva que muda de direção, partindo do futuro para o sujeito, 

posicionando o educando no centro dessa concepção e de todas as relações com a 

realidade. 

Esse trecho se encontra numa entrevista quase totalmente dedicada à apresentação da 

proposta educacional da Escola RP. Nela, seu diretor e fundador retoma as referências 

identificadas em outros textos do corpus e as complementa afirmando que “educaţia în 

mediu bilingv” estimula a alavancagem cognitiva e que a língua alemã não constitui um 

objetivo em si, “mas é vista como instrumento na construção e consolidação de outras 

competências”139 (RPinstH). De fato, o discurso institucional muito raramente faz 

menção à competência linguística e ao conhecimento linguístico como componentes da 

formação intelectual do indivíduo e do mundo em que vivemos, como se verifica em 

                                                           
137 “(...) o filozofie educaţională pe care şi-a conceput-o în beneficiul copilului real, axată pe principiul că 

şcoala trebuie să fie un spaţiu care să faciliteze dezvoltarea pentru societatea în care va trăi, caracterizată 

prin valorizarea competenţelor înalte, a capacităţii de a comunica facil în limbi străine, mobilitate, 

multiculturalitate, adaptabilitate la o societate în continuă schimbare şi o reală capacitate de a lucra în 

echipă, empatici la o societate extrem de diversă”. 
138 “Această abordare a educaţiei este diferită de tiparul clasic al învăţării. Este o manieră matură de a privi 

copilul nostru din prisma viitorului în care va trăi”. 
139 “(...) limba germană nu este doar ca o ţintă unică, ci este văzută ca instrument în construirea şi 

consolidare a altor competenţe din domeniul matematicii, ştiinţelor, artelor etc.” 
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trechos como o que segue: “Alargamos os domínios de conhecimento para além do 

currículo e auxiliamos a exploração do mundo natural, artístico, literário, científico e 

tecnológico”140 (RPinstE). Tendo em vista o oferecimento de atividades extracurriculares 

(escrita criativa, oratória, preparação para exames de proficiência, linguagem de 

programação etc.) e o destaque dado no discurso a habilidades de cunho linguístico e 

comunicativo – “nós os encorajamos a esclarecer suas opiniões, comunicá-las, debatê-

las, sustentá-las argumentando e a apreciar as diferenças entre suas opiniões e as de outras 

pessoas”141 (idem) –, o discurso demonstra entender que a língua permeia ou é alicerce 

de todos os “mundos” a serem explorados, e funciona como mediadora da percepção, da 

expressão e do conhecimento. 

 

4.1.3.2. Interculturalidade e bilinguismo  

A apresentação da proposta de ensino de DaF da Escola RO ressalta o direito dos alunos 

se comunicarem uns com os outros em sua L1 para que “a interculturalidade como 

encontro de igual pra igual seja vivenciada”142 (ROinstG). Essa premissa parece se basear 

no que diz o artigo 46, nº 1, da lei de educação nacional (RQinstA), segundo a qual o 

estudo de todas as disciplinas, exceto língua e literatura romena, deve ser garantido em 

língua materna, no caso das escolas com ensino em línguas minoritárias nacionais. Apesar 

disso e de afirmar que o fomento à L1 não é um objetivo secundário (ROinstG), na 

descrição da proposta pedagógica bilíngue se estabelece a língua alemã como língua do 

cotidiano, ressaltando que, já na etapa pré-escolar, respostas são esperadas, via de regra, 

em alemão, embora “romeno deve ser permitido em casos excepcionais”, assim como a 

participação em brincadeiras; busca-se oferecer às crianças o máximo de input possível 

em alemão através de canções, expressões e histórias, mas evita-se utilizar essa língua 

para correções e reprimendas no cotidiano escolar, para que a língua-alvo não seja 

associada a experiências negativas. Além disso, o mesmo texto apresenta como um dos 

objetivos da educação pré-escolar preparar os educandos que não sejam falantes de 

alemão como L1 a adquirirem autoconfiança e proficiência linguística suficientemente 

                                                           
140 “Lărgim domeniile de cunoaştere dincolo de curriculum şi susţinem explorarea lumii naturale, artistice, 

literare, ştiinţifice și tehnologice; (...)” 
141 “(...) îi încurajăm să îşi clarifice opiniile formate, să le comunice, să le dezbată, să le susţină 

argumentându-le şi să aprecieze diferenţele dintre opiniile lor şi ale celorlalţi; (...)” 
142 “Deutsch ist kein Zwang, Kinder haben das Recht in ihrer Muttersprache miteinander zu 

kommunizieren. Somit wird Interkulturalität als Begegnung auf Augenhöhe gelebt”. 
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altas para ingressar numa rotina, a partir da 1ª série, em que todas as disciplinas são 

ministradas nesse idioma. Mesmo assim, e mesmo reconhecendo em outros documentos 

a que o pesquisador teve acesso que o perfil sociolinguístico de seu corpo discente vem 

tomando novos traços com o aumento de matrículas de alunos sem conhecimento de 

língua alemã na pré-escola, o programa de ensino de DaF na escola trata esse público 

como indivíduos que, graças a uma abordagem especial voltada a essa carência, podem 

ser acolhidos e integrados à comunidade escolar e às interações e atividades em sala de 

aula: “Há pelo menos um docente que possui alemão como língua materna e um docente 

que fala romeno como língua materna por grupo para que crianças romenas também se 

sintam acolhidas e compreendidas conosco”143 (ROinstG). Chama a atenção, nesse 

trecho, também a metonimização da língua pela identidade nacional, sobretudo 

considerando a existência de escolas especialmente voltadas às populações germanófonas 

tradicionais da Romênia. Constatamos assim que, diferentemente da Escola RP, se trata 

nesse caso de um perfil institucional mais conectado a um grupo de escolas internacionais 

que atendem à demanda de imigrantes recentes e socioeconomicamente privilegiados 

com origem na Alemanha do que a um conceito de educação bilíngue ou bicultural já 

estabelecido localmente de acordo com as necessidades da sociedade do entorno.  

A análise do corpus selecionado permitiu identificar uma correspondência clara entre os 

conceitos de interculturalidade e bilinguismo nesses discursos. Como visto anteriormente, 

ambas as noções são caracterizadas pelo dualismo ou parte desse princípio. Desse modo, 

o bilinguismo está para a interculturalidade como o plurilinguismo para a 

transculturalidade. Note-se que, em seu artigo 3º, alíneas g) e h), a lei de educação 

nacional da Romênia (RQinstA) considera, entre “os princípios que governam o ensino 

pré-universitário e superior, assim como a aprendizagem no decorrer de toda a vida na 

Romênia”, a “garantia da identidade cultural de todos os cidadãos romenos”, a promoção 

e a manutenção dessa identidade e “dos valores culturais de todo o povo romeno”, mas 

também o estímulo ao “diálogo intercultural”144. O contexto não especifica diretamente 

o escopo desse diálogo, por quanto podemos entender que, a princípio, possa se tratar do 

                                                           
143 “Es gibt mindestens eine Fachkraft die Deutsch als Muttersprache hat und eine Fachkraft die Rumänisch 

als Muttersprache spricht pro Gruppe, damit sich auch die rumänischen Kinder bei uns geborgen und 

verstanden fühlen”. 
144 “Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul 

vieţii din România sunt: (...) g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi 

dialogului intercultural; h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor 

culturale ale poporului român (...)” 
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entendimento entre os diferentes grupos culturais que constituem a sociedade romena. No 

entanto, a redação do artigo desfavorece essa interpretação e tendencia uma interpretação 

que envolve trocas culturais com outras nações e outros países, com povos que não 

compartilhem da identidade cultural dos romenos. Apesar de dedicar, mais adiante, uma 

seção completa ao estabelecimento de um aparato educacional público para a 

escolarização completa nas línguas das minorias históricas e reconhecer a diversidade 

linguística no território e na sociedade romena, a lei faz menção a uma única identidade 

cultural e a valores comuns a todos os seus cidadãos que devem ser assumidos, 

promovidos e preservados, tal qual como prevê o ideal romântico nacionalista de Herder. 

Mesmo assim, a interculturalidade quase não aparece combinada com o bilinguismo no 

discurso institucional da Escola RO. Um elemento não pressupõe o outro e não é possível 

constituir uma categoria de análise única a partir dessas duas noções. No discurso dessa 

escola, a competência intercultural parte de um bilinguismo já constituído nos alunos ou 

que os mesmos são monolíngues, assim como a escola, em língua alemã. Essa visão ganha 

concretude com a abordagem complementar dedicada ao ensino de alemão como L2, 

como um programa apêndice que se estende, idealmente, até o fim da școală primară, 

como forma de adaptação aos alunos de perfil linguístico fora de uma norma que consiste 

no domínio do alemão como L1. Na proposta de ensino e estímulo à aprendizagem de 

DaF disponibilizada no website da escola, a implementação de um percurso curricular e 

grade horária alternativos para alunos de língua materna romena foi motivada pelo 

número crescente de alunos com esse perfil. 

A metáfora usada com frequência nos países e instituições escolares de língua alemã para 

caracterizar unidades de ensino que reúnem percursos curriculares paralelos de perfis 

diferenciados “unter einem Dach” (sob um mesmo telhado), assim como escolas de 

encontro que se caracterizam igualmente por uma estrutura multicurricular, além de 

multicultural, é usual também na língua romena (sub un singur acoperiș) e é utilizada em 

ROinstB e ROinstC para apresentar a segmentação de seu currículo unificado (creșă, 

grădiniță, școală primară, gimnaziu e liceu), nunca em relação à diversidade cultural e 

linguística que se observa na comunidade escolar, e inspira adaptações em sua base 

curricular. 
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Todavia, isso não invalida o desejo declarado de “desenvolver nas crianças e jovens a nós 

confiados uma compreensão aprofundada das culturas alemã e romena”145 (ROinstC), no 

percurso rumo ao “bacalaureat german internațional”. Outro texto retoma esse tema 

fazendo referência ao emprego de uma “metodologia intercultural” e o consequente 

incentivo do “intercâmbio ativo entre a cultura alemã, a romena e outras culturas”146 

(ROinstH), abrindo, portanto, as possibilidades de contato e de identidades culturais 

envolvidas, sem admitir ainda o caráter dinâmico e substancialmente híbrido das 

identidades. As culturas, por mais diversas que sejam, assim como as línguas, 

permanecem sendo tratadas como elementos estanques, sujeitos a uma circunstância de 

encontro, favorecida pela natureza do perfil escolar, porém não sem condicionantes: “Nós 

somos um local de encontro para diferentes culturas envolvidas em uma troca proveitosa 

e caracterizada pelo respeito mútuo”147 (ROinstA). A escola se abre, mais uma vez, para 

a participação de culturas além das duas que caracterizam sua natureza binacional. O 

discurso ressalta, sobretudo no texto ROinstE, o caráter multicultural e heterogêneo das 

turmas e da comunidade escolar, pontuando sempre que o respeito recíproco e a tolerância 

diante das diferenças constituem a base das interações. É preciso observar, no entanto, 

que esses discursos não abordam uma noção de troca como fenômeno primordial, um 

processo que ocorre espontaneamente entre indivíduos que interagem. Respeito e 

tolerância sugerem, entre outras coisas, distanciamento e cautela, e favorecem a hesitação 

nos passos que se dá em direção ao outro. Isso não ocorre sem um reflexo de 

autopreservação, de contenção de riscos. O ímpeto de organizar e filtrar os fluxos de 

trocas identitárias parece fazer parte de uma condição imposta para conter os efeitos de 

relações de troca transculturais, prevenindo as identidades de se modificarem e as culturas 

de se hibridizarem. 

Como dito acima, o discurso dessa instituição não vincula o ensino de cultura à aquisição 

das competências linguísticas em língua alemã. As chamadas competências interculturais 

e os conhecimentos relacionados à cultura dos países de língua alemã (Landeskunde), 

segundo a concepção de ensino de DaF (texto ROinstG), são parte da disciplina “Mensch, 

Natur und Kultur” (Homem, natureza e cultura) do currículo da școală primară, em que, 

                                                           
145 “Pe drumul către această diploma [bacalaureatului german internațional] dorim să dezvoltăm copiilor și 

adolescenților încredințați nouă o înțelegere aprofundată a culturilor germane și române”. 
146 “(...) verfolgt einen interkulturellen methodischen Ansatz und fördert den regen Austausch zwischen der 

deutschen, der rumänischen und anderen Kulturen”. 
147 “Constituim un loc de întâlnire pentru diferite culturi angajate într-un schimb caracterizat de respect 

reciproc și avantajos”. 
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conforme consta no texto, temas do campo da história, geografia, ética, arte e cultura geral 

são confrontados e comparados. Além disso, o mesmo material faz menção a atividades 

e projetos a serem incorporados ao programa de DaF, entre os quais se encontra, em 

primeiro lugar, a parceria para troca de e-mails com uma escola na Alemanha e o “projeto 

‘Transkultureller Austausch’ (Intercâmbio transcultural)”, que consistiria essencialmente 

também na troca de correspondências com escolas no Brasil e na Venezuela, participantes 

desse projeto de investigação. 

O discurso institucional da Escola RP sugere também uma ordem de prioridade no que 

tange a esse aspecto. O texto RPinstD, no trecho que lista os “valores e atitudes” que 

pautam o trabalho pedagógico no segmento da școală primară, consta como primeiro item 

“o prazer da leitura, a sensibilidade e a sensibilidade estética no campo da literatura”, 

seguido pelo “conhecimento dos valores culturais alemães e a sua internalização”, em 

terceiro lugar o “pensamento independente” e o “pensamento crítico”, precedendo a 

“confiança na capacidade comunicativa”, “flexibilidade e tolerância diante de argumentos 

e opiniões de outras pessoas” e “abertura ao novo”148 para citar, por enquanto, apenas as 

primeiras entradas da lista, que, apesar de numeradas, não seguem expressamente uma 

ordem de importância. Ainda assim, consideramos que os elementos dessa lista não foram 

organizados de modo puramente arbitrário. Desse modo, mesmo implícita, deve haver 

uma motivação ideológica para que o discurso estabeleça a expectativa de que o aluno se 

aproprie/interiorize valores culturais alemães como diretriz anterior ao pensamento 

independente e crítico. Essas duas entradas da lista soam contraditórias na medida em que 

o educando parece ser interditado de pensar e agir autônoma e criticamente em relação 

aos valores identificados com uma cultura estrangeira que ele deveria presumidamente 

absorver e integrar a sua própria identidade sem contestá-los. Ao que parece, um espírito 

independente e crítico, dentro dessa concepção, encontraria espaço cômodo apenas no 

âmbito de um enquadre delimitado previamente, segundo parâmetros predefinidos de 

uma determinada perspectiva cultural. Os demais itens, de algum modo, participam de 

um conceito coerente de “comunicação intercultural”, que o texto traz como habilidade, 

na última entrada da lista de valores e atitudes, relacionando diretamente à 

                                                           
148 “Valori şi atitudini pe care le urmărim: 1. Bucuria de a citi, sensibilitate şi sensibilitate estetică în 

domeniul literaturii; 2. Cunoaşterea valorilor culturii germane şi interiorizarea acestora; 3. Gândire 

independentă, gândirea critică; 4. Încredere în capacitatea comunicativă; 5. Flexibilitate şi toleranţă faţă de 

argumentele şi părerile altora; 6. Deschidere pentru nou; 7. Abilităţi de comunicare interculturală, realizarea 

de conexiuni între literatura de specialitate în limba maternă şi literatura română”. 
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intertextualidade acadêmico-científica e ao binômio bilíngue. À língua alemã é atribuído 

o status de “língua materna”, mesmo à revelia da identidade linguística do público-alvo e 

dos estudantes que frequentam a instituição, uma vez que integra um currículo inspirado 

na lei de educação nacional, que prevê para as línguas minoritárias tradicionais o lugar de 

língua de instrução. 

É por isso que o diretor da Escola RP faz questão de enfatizar, no texto RPinstH, que a 

língua romena desempenha também um papel central na aprendizagem, havendo um 

segundo professor, falante de romeno, em cada turma primară, ao lado do docente que 

leciona em alemão. Essa estratégia garantiria que os educandos se tornem bilíngues sem 

comprometer os elevados padrões de desempenho esperados para cada disciplina. Assim 

como visto no discurso da Escola RO, esse texto não se refere diretamente ao 

desenvolvimento de competências linguísticas, seja em alemão ou em romeno. Fica 

implícito que o desenvolvimento do bilinguismo, de outro modo, prejudicaria a qualidade 

da aprendizagem de outras disciplinas. O discurso salienta que, apesar da carga horária 

em língua alemã ser quantitativamente preponderante, são oferecidas aulas de matemática 

adicionais em romeno, o que reforça a competitividade em relação a outras escolas do 

gênero, assim como uma oficina de escrita criativa, onde surgem talentos que chegam a 

publicar criações literárias em um conhecido jornal em língua romena (RPinstH). Xadrez, 

jogos de estratégia, oratória, debate e matemática aplicada compõem um rol de atividades 

extracurriculares oferecidas em língua alemã, além de aulas de instrumentos musicais 

“com um professor falante de alemão”149 (idem) – mais uma vez, formulação que trata a 

competência linguística como qualificação técnica para o desempenho dessa função 

pedagógica específica. 

No que concerne à escolarização em línguas minoritárias nacionais, às quais os 

documentos oficiais e os discursos institucionais se referem também como “línguas 

maternas”, a lei de educação nacional (RQinstA), no artigo 46, nº 6, prevê que o ensino 

dessas línguas, da história e tradições das respectivas minorias nacionais e a educação 

musical seja levado a cabo baseado nos programas e metodologias específicos, elaborados 

por especialistas nessas línguas e culturas. Adicionalmente, a lei recorre ao bilinguismo 

para impor certo limite a essa autonomia e garantir o uso de termologias técnicas também 

em língua romana (idem, nº 11) e a legitimidade de denominações toponímicas em língua 

                                                           
149 “pian şi alte instrumente muzicale cu profesor vorbitor de limba germană, cor etc.” 
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romena nas aulas de história e geografia da Romênia dadas em línguas minoritárias (idem, 

nº 8). Os materiais didáticos dessas disciplinas utilizados nas escolas com currículo 

diferenciado nas línguas maternas das minorias étnicas devem ser idênticos aos utilizados 

no sistema de educação regular e os nomes próprios obrigatoriamente transcritos na 

língua de instrução e também em língua romena. Reconhece-se, nessa medida, um esforço 

do Estado em impor sua soberania cultural e política sobre as comunidades minoritárias, 

de modo que a autonomia para a prática de suas línguas e culturas, sobretudo no contexto 

educacional, não é de fato livre, mas consentida e condicionada. 

Todas as escolas investigadas na Romênia integram em seu discurso o espaço cultural e 

geográfico germanófono que existe dentro das fronteiras nacionais. Os textos que tratam 

das excursões e atividades realizadas fora da cidade onde se encontram as escolas não 

evidenciam somente destinos localizados em outros países. São apresentadas, a propósito, 

primeiramente possibilidades que se situam no território romeno, quase sempre cidades e 

regiões caracterizadas por históricos de migração e culturas germanófonas. A Escola RO 

prevê que os alunos do liceu tenham a oportunidade “de aperfeiçoar sua formação cultural 

em um dos grandes centros urbanos da Romênia”150 (ROinstH) e exemplifica com quatro 

cidades – Cluj, Sibiu, Timișoara e Iași – em que historicamente marcaram presença os 

saxões da Transilvânia (nas duas primeiras, a partir do século 12) e os chamados suábios 

do Banato (a partir do século 18, em Timișoara). A última localidade da lista, Iași, foi 

capital do antigo Principado da Moldávia entre 1565 e 1849 e é considerada berço da 

cultura romena (cf. Haidu/Ziegler 2014; Neamțu 1994). A visita a esses lugares não 

envolve, no discurso, a questão da aprendizagem intercultural de romeno. Com a menção 

às cidades com histórico de migração e colonização alemã, o texto tampouco considera 

expressamente qualquer relevância dessas possíveis visitas para a prática da língua alemã 

ou o contato com culturas germanófonas. Os objetivos principais de tais saídas 

pedagógicas residem no estímulo ao espírito de equipe e ao desenvolvimento social, 

político e cultural. 

Diferentemente do discurso correspondente da Escola RO, o texto sobre as saídas 

pedagógicas da Escola RP é introduzido pela explicitação de objetivos gerais, comuns 

aos destinos nacionais e internacionais, que abarca o desenvolvimento da competência 

                                                           
150 “Die Klassen 9 und 10 (eventuell auch 11) sollten sich kulturell weiterbilden in einer der größeren 

rumänischen Städte. Hier kommen beispielsweise Cluj, Timişoara, Iaşi oder Sibiu in Frage”. 
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linguística em alemão: “Ao lado da sensibilidade cultural, a que nos propomos encorajar, 

o exercício da língua alemã em contextos novos, diferentes daqueles que o espaço escolar 

pode oferecer, se encontra na agenda das excursões escolares”151 (idem). A Escola RP 

apresenta motivações adicionais para as “excursões temáticas” organizadas às “cidades 

saxãs” como “parte aplicada das aulas de História e tradições das minorias alemãs na 

Romênia” – disciplina que compõe os currículos específicos voltados às minorias 

nacionais estabelecido pela lei regulamentar (artigo 46, nº 9). As cidades de Sibiu, 

Sighişoara, Mediaş e Braşov, todas na região da Transilvânia, são citadas como exemplos 

de locais onde os alunos podem travar contato com uma “dimensão cultural” e “identificar 

testemunhos da cultura da minoria alemã”152 (RPinstG). 

De volta ao texto ROinstH, encontramos, em referência breve e direta, localidades na 

Alemanha e na Áustria (Berlim, Viena, Hamburgo, Colônia, Munique e a região do lago 

de Constança) como sugestões de destinos de viagens que podem ser organizadas para 

turmas de todas as séries a partir do gimnaziu. A escola RP cita aproximadamente os 

mesmos destinos na Alemanha como destinos já visitados por turmas da escola e destaca 

sua participação na feira de natal de Viena, que “já é uma tradição na comunidade da 

escola”. Por fim, o texto afirma que “excursões a outros países nos quais existam 

comunidades falantes de língua alemã” já foram propostas ao longo do tempo, citando a 

Holanda e a Suíça como exemplos, “para ampliar a perspectiva sobre a especificidade das 

comunidades de língua alemã”153 (RPinstG). De acordo com o texto, os roteiros são 

pautados na identificação de “semelhanças/diferenças, especificidades, elementos em 

comum etc.” que podem envolver o confrontamento com características da própria cultura 

dos alunos, uma vez que, em vários momentos, seja pela natureza do currículo escolar ou 

                                                           
151 “Pe lângă sensibilitatea culturală pe care ne propunem să o încurajăm, exersarea limbii germane în 

contexte noi, diferite de cele pe care spaţiul şcolar le poate oferi, se afla pe agenda taberelor şcolare”. 
152 “‘Cetăţi săseşti – dimensiune culturală a minorităţii germane din România’ este o excursie tematică pe 

care o organizăm ca parte aplicată a cursului de Istoria şi tradiţiile minorităţilor germane din România, 

obiect de studiu specific şcolilor cu învăţământ în limba germană în clasele a VI-a şi a VII-a. Sibiu, 

Sighişoara, Mediaş, Braşov etc. sunt alte zone în care încercăm să identificăm mărturii al culturii minorităţii 

germane şi, totodată, să dezvoltăm perspective integratoare cu disciplinele de studiu (geografie, istorie, 

educaţie civică, dar şi arhitectură, gastronomie etc.)”. 
153 “Participarea la Târgul de Crăciun de la Viena este deja o tradiţie în comunitatea (...), un moment de 

bucurie care anunţă Marea Sărbătoare. De-a lungul timpului München, Hamburg, Berlin, Frankfurt etc. au 

fost spaţii culturale explorate de elevii (...). Pentru a lărgi perspectiva asupra specificităţii comunităţilor 

care vorbesc limba germană, au fost propuse, de-a lungul timpului, şi tabere în alte ţări în care există 

comunităţi vorbitoare de limba germană, cum ar fi Olanda şi Elveţia. Asemănări/deosebiri, specificităţi, 

elemente de unicitate etc. toate acestea sunt în „ghidul” nostru de călătorie”. 
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por sua bilingualidade, o discurso os reconhece também como membro de uma 

comunidade germanófona. 

 

4.1.3.3. Normas, parâmetros e representações da competência l inguística  

Nos textos selecionados para análise do discurso da Escola RO, ocorrem duas 

enunciações em que o domínio da língua alemã como L1 é visto como modelo de 

proficiência para o aprendiz bilíngue e como indício de que o falante é capaz de ensinar 

a língua, avaliar e corrigir o comportamento linguístico desses aprendentes. Em uma 

dessas ocorrências no discurso, a instituição afirma que “dá muito valor para a 

competência linguística” e demonstra isso “em primeiro lugar” destacando que seu corpo 

docente é composto, em sua maior parte, por educadores “falantes nativos de língua 

alemã”. Após expressamente equiparar o conceito de competência linguística, 

primordialmente, aos conhecimentos e comportamento linguístico dos indivíduos 

identificados como “nativos” língua-alvo, o texto termina de construir esse raciocínio 

justamente declarando que tais docentes “servem às crianças e adolescentes como modelo 

linguístico154” (ROinstB). Em outro texto, que aborda mais especificamente o programa 

de ensino de DaF, é apresentado um sistema de apoio e reforço em que auxílio gratuito a 

alunos com dificuldades em alemão é oferecido por alunos em nível avançado, 

caracterizados como “falantes de alemão como língua materna”155 (ROinstG). 

Seguindo esse alinhamento, a competência linguística visada pela Escola RP através do 

ensino da língua alemã se pauta nos termos “conhecimento correto” e “padrões 

alcançados por nativos”, conforme expressa o texto RPinstA. Assim, o uso da língua pelo 

falante de alemão como L1 não é equiparado diretamente a um ideal de referência, mas a 

um determinado nível que esse falante modelo é virtualmente capaz de atingir em vista 

de um ideal hipotético e arbitrário. No mesmo enunciado, segue uma abertura para as 

competências essenciais e valores promovidos pelos documentos europeus, praticamente 

colocada como ressalva e anuindo uma flexibilidade e adaptabilidade para atender as 

                                                           
154 “(...) pune mare preț pe competența lingvistică. Acest lucru este demonstrat în primul rând prin faptul 

că majoritatea membrilor corpului didactic al școlii și al grădiniței sunt vorbitori nativi de limbă germană, 

care le servesc copiilor și adolescenților ca model lingvistic”. 
155 “Nachhilfesystem SchülerInnen helfen SchülerInnen: Fortgeschrittene SchülerInnen (Deutsch 

Muttersprachler) bieten kostenfrei Unterstützung im Fach Deutsch”. 
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premissas do Conselho da Europa e de outros órgãos internacionais para a educação 

linguística no século 21, mas partindo dos aspectos de atenção estabelecidos inicialmente. 

A proposta de alemão como língua adicional executada pela Escola RO da 1ª à 4ª série 

na școală primară segundo o texto ROinstG, se concentra nas habilidades comunicativas 

e segue o Rahmenplan para as escolas alemãs no exterior (Bausch et al. 2009). 

Disponibilizar aos alunos o acesso a recursos linguísticos que possibilitam a comunicação 

autêntica e ajustada às necessidades de cada situação é como o texto descreve o objetivo 

desse trabalho. Entre parênteses, logo a seguir, o discurso busca oferecer ao leitor 

referências mais palpáveis que o ajudem a compreender esse intento, de modo que 

explicita assim quais recursos linguísticos são relevantes na composição dessa 

representação de uso comunicativo eficaz e autêntico da língua-alvo: “pronúncia correta, 

ortografia e gramática, assim como um vocabulário diferenciado”156. A proposta cita, 

finalmente, uma série de módulos integrados à disciplina-base que fazem uso de recursos 

digitais e multimídia focando o aperfeiçoamento das quatro habilidades comunicativas, 

incluindo softwares e ferramentas online para aprendizagem autônoma do idioma. 

Atualmente, diz o documento, a Escola RO deixa de oferecer aulas adicionais de DaF aos 

alunos a partir do gimnaziu restringindo a abordagem baseada nas quatro habilidades ao 

apoio diferenciado (Sprachförderung) no âmbito das aulas regulares de alemão. 

Embora atribua ao componente curricular o status de “língua materna”, o discurso e a 

estrutura curricular da Escola RP adota, na abordagem do ensino de língua alemã, a 

perspectiva de famílias e alunos que não possuem histórico de migração ou identidade 

germanófona como default. Desse modo, o discurso leva a crer que a aprendizagem de 

alemão se estende por todo o decorrer da vida escolar dos educandos visando a aquisição 

e o aperfeiçoamento de competências comunicativas e interculturais. O texto RPinstD, 

que trata do plano para as séries da școală primară imprime ênfase do trabalho pedagógico 

transdisciplinar na “criação de contextos e experiências relevantes de aprendizagem” e 

direciona o foco dessa proposta “sobre o contato direto com o meio social, cultural e 

natural”. Após da fase preparatória, pré-escolar, em que predomina uma abordagem 

holística, o texto enumera uma série de aspectos a serem priorizados na nova etapa de 

escolarização – autoconhecimento, reflexão, criatividade, empatia, autonomia, 

                                                           
156 “Das Ziel ist, den SchülerInnen sprachliche Mittel verfügbar zu machen, die ihnen eine zielgerichtet und 

authentische Kommunikation auf Deutsch ermöglichen (korrekte Aussprache, Orthographie und 

Grammatik sowie ein differenzierter Wortschatz)”. 
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diversidade, inclusão, colaboração, competição e cuidado com a natureza –, num plano 

estruturado “para acentuar o aspecto comunicativo-funcional da aprendizagem da língua 

e da literatura materna no contexto atual”157. Seguindo essa premissa, o desenvolvimento 

das habilidades comunicativas não fica confinado nos limites e metas de uma única 

disciplina e é enriquecido com objetivos concretos, a princípio alheios ao domínio da 

estrutura e dos recursos linguísticos específicos do idioma, mas que, motivando seu uso 

autêntico, conferem sentido e relevância a esses conhecimentos como instrumentos para 

o cumprimento de tarefas interdisciplinares. As competências gerais enumeradas como 

objetivos da educação entre a 1ª e a 4ª série são bastante relacionadas a competências 

linguísticas. A “utilização correta e adequada da língua alemã em diferentes situações de 

comunicação” é o primeiro desses itens, seguido da apropriação e aplicação de 

conhecimentos adquiridos na interação com textos literários e não-literários, 

argumentação escrita e oral, expressão de pensamento crítico na abordagem de textos 

literários e não-literários e a compreensão intercultural, “mediante expressões culturais 

estrangeiras e opiniões diferentes”158. Como reflexo de uma ideologia de ensino 

monoglóssico e normativista e com a prerrogativa do status artificial de “língua materna”, 

a língua alemã é explicitada como ponto de partida para o desenvolvimento dessas 

competências. 

 

4.1.3.4. A realização didático -curricular das  políticas públicas e institucionais 

para o pluril inguismo  

A lei de educação nacional promulgada em 2011 que regulamenta as instituições de 

educação básica e superior na Romênia caracteriza e prevê, no artigo 10, nº 1, formas de 

ensino em (a) língua romena, (b) línguas de minorias nacionais e (c) línguas de circulação 

internacional e assegura a crianças e jovens pertencentes às minorias étnicas da Romênia 

                                                           
157 “Accentul este pus pe crearea contextelor şi a experienţelor relevante de învăţare, iar focalizarea este pe 

contactul direct cu mediul social, cultural şi natural. Capătă importanţă: autodescoperirea şi reflecţia; 

valorificarea ideilor creative; responsabilitatea pentru învăţare; empatia şi grija faţă de ceilalţi; 

administrarea pozitivă atât a succesului, cât şi a eşecului; colaborarea şi competiţia; diversitatea şi 

incluziunea; natura şi protejarea ei. Acest cadru a fost structurat pentru a accentua aspectul comunicativ-

funcţional al învăţării limbii şi literaturii materne în contextul actual”. 
158 Competenţe: 1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii germane în diferite situaţii de comunicare; 2. 

Aplicarea şi extinderea elementelor de bază ale activităţilor ştiinţifice cât şi însuşirea de cunoştinţe de fundal 

literar-ştiinţifice, pe baza diverselor texte literare şi non-literare; 3. Argumentarea în scris şi oral, 

exprimarea opiniei şi utilizarea gândirii critice în abordarea textelor literare şi non-literare; 4. Înţelegere 

pentru expresiile culturale străine şi pentru opiniile diferite. 
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que sua escolarização ocorra em sua “língua materna” (idem, nº 2). Entre os princípios 

gerais que orientam a educação básica no país, consta no artigo 3º, alínea i) “o 

reconhecimento e a garantia dos direitos das pessoas pertencentes às minorias nacionais, 

o direito à preservação, ao desenvolvimento e à expressão de sua identidade étnica, 

cultural, linguística e religiosa159” (RQinstA). 

Descrevendo sobretudo a política da Escola RQ, a legislação dedica especial atenção ao 

plurilinguismo e às unidades escolares com aulas em línguas minoritárias. O artigo 45 da 

mesma lei reforça os princípios gerais apresentados acima e estabelece, entre outras 

coisas: 

a) a possibilidade de inscrição de todo cidadão romeno ou de outros países da União 

Europeia e Suíça em todas as modalidades de ensino em língua romena, de 

minorias nacionais ou de circulação internacional, independentemente de língua 

materna e da língua em que tenha sido escolarizado anteriormente; 

b) o direito de minorias nacionais de serem representadas proporcionalmente na 

administração dos estabelecimentos de ensino e das inspetorias escolares dos 

distritos e da municipalidade autônoma de Bucareste; 

c) a presença de docentes pertencentes aos respectivos grupos minoritários no corpo 

diretivo de escolas em que seja praticado o ensino em línguas minoritárias; 

d) a disponibilização de materiais didáticos específicos para as disciplinas lecionadas 

em “línguas maternas”. 

O mesmo artigo ainda estabelece a obrigatoriedade de formação profissional na 

respectiva língua minoritária para professores que lecionam em turmas que seguem um 

currículo integral nessa língua (com exceção de professores de língua e literatura romena) 

e o direito desses docentes ao aperfeiçoamento na língua de instrução. Essa determinação 

não pressupõe que esses educadores sejam falantes dessa língua como L1, ou seja, não 

vincula sua competência a critérios sociolinguísticos e identitários, ao mesmo tempo que 

visa garantir um ensino de igual e atestada qualidade a alunos de todos os grupos 

linguísticos minoritários legalmente reconhecidos. Além disso, o artigo 97, nº 1, assegura 

que a direção de unidades escolares com ensino integral em línguas de minorias nacionais 

                                                           
159 “Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul 

vieţii din România sunt: (...); i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase (...)” 



209 

 

 

seja exercida por pessoa possuidora de conhecimentos das respectivas línguas. A 

nomeação para esse cargo, assim como em escolas com seções curriculares em línguas 

minoritárias, é feita sob consulta à organização ou grupo parlamentar que representa a 

respectiva minoria étnica no poder legislativo. 

A mesma lei, no artigo 68, nº 1, ainda define as diretrizes do currículo nacional para a 

școală primară e o gimnaziu em torno de oito “domínios de competências-chaves”, que 

incluem a “competência de comunicação em língua romena e em língua materna, no caso 

de minorias nacionais”, a competência comunicativa “em línguas estrangeiras”, de 

“sensibilização e expressão cultural” e de “aprender a aprender”160 (RQinstA). Nesse 

excerto é evidenciada a formação plurilíngue como um ideal do processo de escolarização 

e incluindo línguas além das que eventualmente constituem o perfil sociolinguístico de 

educandos bilíngues. Além disso, aparecem nesse artigo da lei regulamentadora aspectos 

que não encontram correspondentes expressos no discurso institucional das instituições 

de ensino privadas que foram analisadas nesse estudo. Em primeiro lugar, o 

desenvolvimento de uma competência intercultural é considerado e apresentado, nesse 

caso, de modo que leva ao entender que se trata de um conjunto de habilidades e uma 

predisposição individual que não podem ser conquistadas através do acúmulo de 

conhecimentos descontextualizados a respeito de uma cultura específica e da reprodução 

acrítica de estereótipos da própria cultura. Por fim, o último dos eixos orientadores da 

educação básica romena acentua um caráter emancipador, que caracteriza um conceito de 

educação que não se esgota na escola, uma ideia de que o currículo escolar não é 

conclusivo e que o indivíduo pode ser capacitado a fazer suas próprias escolhas sobre o 

que e como aprender, inclusive no concernente a línguas e culturas. 

Autodenominada escola de encontro, a Escola RO classifica, na descrição de seu 

programa de ensino de DaF, a língua romena, que prevalece na comunidade do entorno e 

que é a L1 de parte considerável de seus educandos, como “língua de encontro” 

(Begegnungssprache) no mesmo enunciado em que afirma ser concedida prioridade ao 

alemão no primeiro ano da școală primară para que seja executada uma alfabetização 

intensiva nesse idioma (ROinstG). No discurso analisado, não se aplica o conceito de 

                                                           
160 “Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-

cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în 

limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; (...) g) 

competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţa de a învăţa să înveţi”. 
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língua de encontro sustentado pela base teórica dessa pesquisa, mas uma aprendizagem 

que consiste sobretudo na aproximação e na sensibilização intercultural através da língua 

para o convívio com uma cultura de contato. Em outro texto, que valoriza o estímulo à 

aquisição da linguagem na fase pré-escolar, essa visão é confirmada na medida em que a 

língua romena é associada apenas a essa etapa de formação pré-escolar e como elemento 

adicional que requer o engajamento de “um docente suplementar que trabalha em um 

grupo menor”. Depois de assim descrever as condições operacionais da educação 

linguística no jardim da infância, o texto posiciona no mesmo nível de importância, “em 

primeiro plano”, o monolinguismo que caracteriza as atividades curriculares da 

alfabetização até o liceu, “sendo apoiadas por métodos apropriados para a aprendizagem 

de línguas, se dirigem também a alunos com uma língua materna que não o alemão”161 

(ROinstB). Fica claro, no trecho analisado, que, embora a escola seja frequentada por 

crianças e jovens falantes de um espectro diverso de línguas como L1 e que vivem em 

uma sociedade romanófona, o conceito de educação plurilíngue, assim como a simetria 

no tratamento das línguas do “encontro” intercultural que o discurso defende promover, 

não são objetivos ou referências concretas na construção de seu projeto pedagógico. Na 

categorização discursiva das identidades linguísticas dos educandos, aqueles falantes de 

romeno como L1 são agrupados junto aos falantes de outras línguas e o plurilinguismo é 

tratado como um valor ou característica identitária e não como cultura e prática 

comunicativa. Segundo o texto ROinstF, aos alunos que são aprendizes de romeno “como 

língua estrangeira” é atribuída uma carga horária semanal de apenas duas horas para a 

aprendizagem desse idioma “suplementadas” ao plano de estudos do estado alemão de 

Baden-Württemberg. Esse tempo é mais restrito do que o dedicado ao ensino de romeno 

“para alunos cuja língua materna é a língua romena”, referidos em outro ponto do texto 

também como “falantes nativos”. Desse modo, aqueles jovens que já são proficientes 

nessa língua acompanham quatro horas semanais dessa disciplina, “respeitando as 

determinações do Ministério da Educação da Romênia”162. 

                                                           
161 “Promovarea timpurie (a limbajului) este importantă pentru noi. În special la grădiniță aceasta se 

completează printr-un cadru didactic suplimentar, care lucrează într-o grupă mică. De asemenea în prim 

plan stă faptul că predarea materiilor în școala primară și liceu se desfășoară permanent în limba germană, 

care, fiind sprijinită de metode optime pentru învățarea limbii, se adresează și elevilor cu altă limbă maternă 

decât germana”. 
162 “În acest orar sunt suplimentate două ore de limba română pentru elevii căror limba maternă nu este 

limba română și, respectănd prevederile Ministerului de Educație din România, patru ore de limba română 

pentru elevii căror limba maternă este limba română”. A análise inclui referências adicionais a dados 

procedentes de um ponto mais avançado do mesmo texto: “Suplimentar cu aceste planuri de învățământ 



211 

 

 

Enquanto a Escola RO aborda a língua alemã em seu discurso como base de uma 

identidade default e a Escola RQ assume a prática comunicativa plurilíngue e a 

aprendizagem de línguas como direitos, o que se observa ao examinarmos o material 

discursivo da Escola RP é uma argumentação de cunho econômico e pragmático para 

justificar o investimento na escolarização de crianças e jovens romenos em língua alemã. 

Sem nomear diretamente, mas colocando em primeiro lugar a Alemanha no rol de 

motivações, o texto RPinstF, afirma que “o maior protagonista econômico da Europa, 

localizado no espaço germanófono, se caracteriza pela estabilidade, desenvolvimento 

constante e, implicitamente, uma grande demanda de especialistas”163. O país da Europa 

Central é apresentado, dessa maneira, como principal e segura fonte de oportunidades 

para um futuro profissional e acadêmico bem-sucedido que pode ser alcançado por jovens 

que disponham de “um portfólio linguístico” que inclui a língua alemã, mas que 

compreende também o inglês, “francês ou espanhol e, naturalmente, a língua romena”164 

(idem). O discurso segue listando, a seguir, conhecimentos na área das ciências, 

informática, empreendedorismo e outros. Foco de nossa atenção, porém, são as menções 

intermitentes às certificações de proficiência – somente em alemão e em inglês – por meio 

de exames oficiais, como forma de legitimação externa do programa de ensino, e a 

valorização do plurilinguismo. A metáfora do portfólio sugere uma representação, que 

possivelmente fundamenta a abordagem pedagógica, em que os conhecimentos 

linguísticos e os que podem ser acessados através da sua variedade culta são sobretudo 

acumulados e o exercício da língua concentrado na qualidade da performance. 

Retomando esse tópico, o diretor escolar em sua entrevista, como é frequente nos 

discursos político-pedagógicos que compõem esse corpus de pesquisa, faz uma projeção 

do futuro e calcula que o “portfólio linguístico do adulto é importante na vida profissional, 

na mobilidade e integração natural em espaços linguísticos diversos, na compreensão de 

diferenças culturais”165. O enunciador poderia ter utilizado a figura do arsenal ou de uma 

caixa de ferramentas para denotar que o usuário seleciona e faz uso de conhecimentos 

                                                           
sunt predate și 2 ore de limba română ca limba străină precum și 4 ore de limba română pentru vorbitorii 

nativi, în conformitate cu cerințele Ministeriului Român de Educație”. 
163 “Cel mai mare protagonist economic din Europa, aflat în spațiul german de limbă, se caracterizează prin 

stabilitate, dezvoltare constantă și, implicit, o nevoie majoră de specialiști”. 
164 “Cu un portofoliu lingvistic care cuprinde atât limba germană, atestată prin examinările specifice de 

limbă, cât și engleza atestată prin examinările Cambridge, franceza sau spaniola și, bineînțeles, limba 

română, cu o pregătire temeinică în domeniul științelor, dar și al IT-ului, antreprenoriatului, eticii și 

psihologiei, toate construite pe axa creativității și inovației, absolvenții (...) au șanse reale de integrare 

academică universitară și profesională în medii de succes”. 
165 “Dacă privim spre viitor, portofoliul lingvistic al adultului este important în viaţa profesională, în 

mobilitatea şi integrarea naturală în spaţii lingvistice diverse, în înţelegerea diferenţelor culturale”. 
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específicos para o cumprimento de tarefas, a resolução de problemas e o alcance de 

objetivos. O portfólio, porém, combina com algo que é construído no decorrer da 

escolarização para que cumpra um papel designado no futuro, na vida adulta, e não nas 

interações travadas pelo educando com o mundo à sua volta. O portfólio não considera 

dinâmicas de troca e de expressão da identidade cultural, nem pressupõe a atuação em 

situações diferenciadas de comunicação, tendo sido construído para reunir, documentar, 

ser exibido e avaliado. Essa visão não entende, consequentemente, o desenvolvimento de 

habilidades em diferentes códigos como partes integrantes de uma única competência 

plurilíngue. 

A lei de educação nacional, no artigo 74, nº 4 e 5, prevê a aplicação de avaliações globais 

ao final do sexto e do oitavo ano escolar. A primeira, de caráter transdisciplinar, consiste 

de duas provas, uma das quais, chamada prova de língua e comunicação, inclui língua 

romena, língua moderna I (inglês, no caso das escolas investigadas) e, “para alunos de 

classes com ensino em línguas de minorias nacionais, também a língua materna”166 

(RQinstA). Uma avaliação nacional é levada a cabo no oitavo ano e consiste em quatro 

provas escritas, uma prova prática de informática e “uma prova oral de competências 

cívicas e sociais”. Os conhecimentos linguísticos nas línguas que compõem cada grade 

curricular são aferidos através de “uma prova escrita em língua e literatura romena”, “uma 

prova escrita em língua materna” e “uma prova escrita em uma língua de circulação 

internacional”167 (idem). As provas de língua materna e língua internacional não incluem 

literatura e as provas de língua não são qualificadas como transdisciplinares como é o 

caso da prova de matemática e ciências, por exemplo. Observando a diversidade dos 

domínios de conhecimento abordados nas outras provas, a compartimentalização das 

línguas em até três avaliações que testam saberes e habilidades de natureza semelhantes 

demonstram uma importância relativamente alta atribuída à aprendizagem de várias 

línguas e ao desenvolvimento da competência plurilíngue, ao mesmo tempo que combina 

com a representação dessa competência como portfólio, para aproveitarmos a imagem 

utilizada pelo discurso da Escola RP discutido acima.  

                                                           
166 “Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele 

cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă”. 
167 “Evaluarea se realizează prin următoarele probe: a) o probă scrisă la limba şi literatura română; b) o 

probă scrisă la limba maternă; c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe; d) o probă scrisă 

la o limbă de circulaţie internaţională; e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul 

anului; f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul 

anului”. 
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Quatro línguas são contempladas nas provas do bacalaureat, obrigatórias a todos os 

alunos concluintes do liceu com currículos em línguas minoritárias nacionais, como é o 

caso das instituições contempladas nesse estudo e de acordo com o artigo 77, nº 4, da lei 

de educação nacional (RQinstA). A avaliação de “competências linguísticas da 

comunicação oral em língua romena” e o mesmo “em língua materna”, para os estudantes 

concluintes em uma língua de minorias nacionais consistem em duas provas separadas. 

Além destas ocorre a “avaliação das competências linguísticas em duas línguas de 

circulação internacional estudadas no transcurso do ensino médio”. Nesse caso, essa lei 

não especifica quais competências e habilidades são aferidas. O artigo esclarece que os 

resultados dessas provas são apresentados seguindo os níveis de proficiência 

estabelecidos pelo Quadro Comum Europeu e que certificados obtidos previamente por 

estudantes que tenham passado por avaliações oficiais de proficiência em línguas 

“estrangeiras” podem ser reconhecidos e os respectivos resultados submetidos a 

equivalência “mediante solicitação e conforme metodologia aprovada por despacho do 

ministro da educação, pesquisa, juventude e esporte” 168. À parte dessas provas e de 

avaliações que contemplam outras áreas do conhecimento constituintes do currículo, o 

bacalaureat consta de uma prova escrita que é diferenciada conforme os distintos perfis 

curriculares com ênfases específicas oferecidos no âmbito do liceu. Todas essas provas 

incluem língua e literatura romena e materna e, para os que cumpriram um currículo com 

ênfase em ciências humanas teóricas, também uma prova escrita de língua adicional de 

circulação internacional. 

 

4.1.4. Síntese 

Esse e os demais discursos analisados sinalizam políticas educacionais bilíngues em que 

o pragmatismo conteudista e metas alheias ao tempo presente sobressaem em maior ou 

                                                           
168 “Examenul naţional de bacalaureat constă în susţinerea următoarelor probe: proba A de evaluare a 

competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română; proba B de evaluare a competenţelor 

lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a 

minorităţilor naţionale; proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie 

internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de 

competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe 

parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea 

competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la 

aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului”. 
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menor medida em comparação aos aspectos comunicativos e identitários da educação 

linguística. Tudo indica que tais escolhas dificultam a adoção de práticas heteroglóssicas 

na abordagem das línguas, restringindo o funcionamento da escola como lugar de 

entrelaçamento das matrizes culturais e de práticas plurilíngues desterritorializadas que 

caracterizariam o third place. Preponderantemente, os discursos partem de uma ideologia 

de demarcação de fronteiras que, apesar de questionada em alguns trechos do 

Rahmenplan para o ensino de alemão como língua adicional e o Quadro que serve de 

referência para a elaboração dos currículos, se faz presente sobretudo em suas descrições 

de competências e dos níveis de proficiência. 

Tentaremos brevemente aqui sintetizar aspectos da autorrepresentação institucional das 

cinco escolas investigadas conforme a análise crítica dos discursos que compõem nosso 

corpus de pesquisa. Não configura intuito desse estudo comparar perfis e visões. Muito 

mais nos interessa identificar as características que, no ponto de vista dessas escolas, as 

destacam como escolas alemãs, biculturais ou de encontro e de que maneira esse caráter 

determina a adoção de políticas educacionais, a estrutura curricular e a ideologia 

linguística no ensino e na aprendizagem de alemão como L2. 

As escolas sul-americanas BR e VE são estruturadas em duas seções curriculares e a 

definição de cada abordagem parte da categorização língua materna/língua estrangeira, o 

que nem sempre corresponde à identidade linguística dos alunos dessas seções. No 

discurso da escola VE, os ramos curriculares são apresentados também em uma díade 

monolíngue/bilíngue (VE), que nos inspira a entender que o bilinguismo é considerado 

um projeto pedagógico ideal quando a L2 é adquirida de modo análogo à aquisição do 

falante considerado ‘nativo’ ou num modelo em que se vislumbra o alcance de uma 

proficiência comparável à sua competência linguística. Na representação da escola BR, 

as línguas são mais fortemente relacionadas às relações de pertencimento nacional e 

cultural. Ambas as escolas da América do Sul se denominam “escolas de encontro”, 

porém os discursos denotam em diversos pontos que esse encontro ocorre num espaço 

comum, porém seccionado. À medida que os discursos enfatizam esse encontro, as duas 

partes do mesmo são evidenciadas como instâncias diferentes e homogêneas. Assim, a 

ideia de “ponte” entre as culturas, além de ser entendida muito mais como a ligação entre 

dois países, se justifica conforme os limites entre ambas são reafirmados e ganham 

preponderância na definição da identidade institucional bicultural.  
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Convém também destacar que esse encontro, sobretudo no discurso da escola BR, 

apresenta quase sempre uma orientação de mão única, em direção à Alemanha e à cultura 

alemã. A Alemanha é vista como provedora de conhecimento e cultura cujo acesso é 

viabilizado através do domínio da língua e dos instrumentos designados externamente 

para medição de sua proficiência. De outro modo, o discurso da escola VE entende a 

língua alemã como recurso diferencial que proporciona a seus alunos o acesso a estudos 

universitários no exterior e a um grêmio internacional representado por uma rede de 

escolas alemãs similares em outros países. 

Na Romênia, participaram da pesquisa três instituições de perfil significativamente 

diverso. Em primeiro lugar, a escola RO se apresenta como escola alemã no exterior 

(Auslandsschule) filiada à ZfA. Sua definição de “escola de encontro”, no entanto, é 

diversa das escolas descritas anteriormente, pois apresenta uma estrutura curricular de 

ramo único e busca atender sobretudo a demanda de uma clientela de expatriados de 

língua alemã – não somente alemães – em um espaço educacional em que o alemão é a 

língua de instrução para todos os alunos e numa proposta compatível com as diretrizes e 

os currículos praticados na Alemanha. Nesse contexto, a língua romena, oferecida como 

língua adicional, é que se entende como fator que proporciona o encontro com a cultura 

local. 

A escola RP, alternativamente, mostra um perfil mais independente das políticas 

educacionais alemãs, tem sua proposta inspirada no nacionalmente reconhecido modelo 

das escolas romenas concebidas para populações de minorias linguísticas, mas se afirma 

como instituição atrelada a nenhum grupo étnico, nacional ou cultural específico. Seu 

projeto educacional quer privilegiar uma formação voltada à participação da Romênia, 

através de seus egressos, na realidade econômica e social da União Europeia. Nesse 

cenário, a competência plurilíngue se apresenta no discurso institucional como meio para 

o alcance e aperfeiçoamento de outras competências necessárias para alocação acedêmica 

e profissional nos demais países-membros do bloco. 

Finalmente, temos na escola RQ a única instituição representante de um sistema público 

de educação. Historicamente reconhecida como escola alemã, seu papel era o de atender 

à população germanófona cujos antepassados se estabeleceram no país a partir do século 

12. O perfil pedagógico e a proposta curricular da escola puderam ser analisados 

sobretudo por meio da observação participante e da análise da lei de educação nacional, 



216 

 

 

em especial, dos artigos que regulamentam o funcionamento das escolas bilíngues 

direcionadas às minorias linguísticas. Todavia, atualmente, a escola não é mais 

caracterizada, na prática, pela presença de alunos representantes de povos minoritários de 

língua alemã. O traço comum à maioria das famílias que matriculam seus filhos nessa 

instituição é socioeconômico, uma vez que a tradição do ensino em língua alemã goza de 

boa reputação no país e o ingresso dos alunos ainda é condicionado ao domínio dessa que, 

por sua vez, é adquirida em custosas escolas privadas de educação infantil. Essa escola, 

de acordo com a lei nacional, pauta seu trabalho na garantia do direito ao plurilinguismo 

e ao multiculturalismo no escopo da diversidade da cultura nacional romena. 

 

4.2. Análise da prática comunicativa em língua de encontro 

A escrita de cartas no contexto da aprendizagem de L2 e considerando a aquisição de 

competências comunicativas foi proposta considerando de antemão que esse gênero 

textual tem se mostrado cada vez menos presente e que, provavelmente, a maioria dos 

jovens participantes da pesquisa, nascidos entre 2002 e 2008, jamais tenha escrito ou 

recebido uma carta pessoal pelo correio tradicional que se assemelhasse com as 

prescrições escolares quanto à forma para a produção de textos que simulem tal gênero 

discursivo. A decisão por priorizar esse tipo de texto para estudar o diálogo transcultural 

entre jovens aprendizes de alemão foi favorecida pelos planos curriculares baseados em 

diretrizes da ZfA e nas exigências dos exames oficiais de proficiência da KMK, nesse 

caso especificamente a prova chamada “Auf dem Weg zum DSD”, que em uma de suas 

partes avalia a habilidade de comunicação escrita em nível A2 (cf. Quadro) a partir da 

resolução de uma tarefa que consiste na composição de um e-mail – gênero também 

pouco presente no cotidiano dos jovens e pouco relevante, dado que contam com variadas 

ferramentas digitais de comunicação que se mostram mais imediatas e eficazes para suas 

necessidades. A depender da escola, essa avaliação elaborada na Alemanha é aplicada a 

alunos da 6ª, 7ª ou 8ª série.  

Tendo em vista a preocupação dos docentes em preparar os educandos para atingir um 

bom desempenho no exame e garantir a obtenção de seu primeiro certificado 

internacional em língua alemã, consideramos que a proposta de comunicação escrita em 

alemão com outros jovens aprendizes encontraria maior adesão e espaço nas aulas de 
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alemão se pudesse ser aproveitada como treino desse gênero textual. Restrições, no 

entanto, são impostas pela política de segurança e privacidade que cada instituição adota 

e eventualmente impede que alunos abram e façam uso de contas pessoais de correio 

eletrônico em computadores da escola. Além disso, mesmo se tratando de escolas de elite, 

nem sempre as instituições contam com a infraestrutura necessária em funcionamento 

para a escrita, o armazenamento e o envio dos textos. Frequentemente é necessário que o 

docente reserve com antecedência o espaço em que computadores estão disponíveis e por 

um tempo limitado que, muitas vezes, não é suficiente para que todos os alunos concluam 

seus textos. Além disso, faltas e substituições imprevistas de docentes, defeitos no 

equipamento e na rede, mudanças extraordinárias no calendário de provas e outras 

atividades são ocorrências que acarretaram inúmeras vezes o adiamento do envio das 

cartas quando os respectivos professores optaram pelo uso de computadores para o 

processamento dos textos. Nesse caso, as cartas eram redigidas pelos alunos com a ajuda 

do programa de processamento Microsoft Word e os arquivos enviados pelo docente ao 

colega parceiro na escola de destino ou ao pesquisador que eventualmente atuava como 

mediador. Com cada vez mais frequência, no entanto, as cartas vinham sendo 

confeccionadas manualmente em sala de aula ou como tarefa de casa que o professor 

recolhia, digitalizava e encaminhava por e-mail à escola parceira. Ademais, entre 2015 e 

2018, quinze viagens para fins acadêmicos e pessoais feitas pelo pesquisador, por uma 

professora colaboradora brasileira e por um dos diretores da escola venezuelana foram 

bastante oportunas para que se fizessem chegar cartas propriamente ditas, em papel, 

muitas vezes em envelopes confeccionados e decorados pelos alunos e acompanhadas de 

pequenos objetos presenteados aos destinatários, como pulseiras, cartelas de adesivos, 

cartões postais, fotos pessoais, moedas e cédulas de dinheiro. 

Esse estudo se propôs a examinar a forma e o conteúdo do maior número possível de 

textos trocados pelos alunos das cinco escolas que cooperaram com a pesquisa 

participando desse projeto. De todo o material produzido no âmbito projeto foram 

excluídas as cartas às quais o pesquisador não teve acesso por conta de terem sido 

enviadas diretamente à escola parceira e das quais os professores não guardaram cópias. 

Isso aconteceu especialmente durante todo o primeiro e parte do segundo ano de projeto 

quando nem todos os colaboradores docentes da escola VE haviam sido informados da 

necessidade de digitalizar os textos antes de ser enviados ou distribuídos aos alunos. A 

partir de meados de 2016, porém, passamos a contar com o auxílio de uma docente para 
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mediar os envios e os recebimentos e garantir o registro de uma quantidade substancial 

de cartas para alimentar o corpus de pesquisa. Mesmo assim, imprevistos de ordens 

diversas e a priorização de esforços para garantir a maior intensidade possível do fluxo 

de cartas impediram em diversos momentos que o pesquisador tivesse acesso à totalidade 

dos textos. Além disso, foram desconsideradas as correspondências cujo remetente não 

foi possível identificar, assim como as que foram encaminhadas pelos alunos em 

envelopes lacrados.  

Enfim, para compor o corpus desse estudo, contamos com 724 cartas que classificamos 

em 38 grupos de acordo com a escola, a série, o ano e o bimestre letivo em que cada texto 

foi escrito. As escolas BR e VE produziram, cada uma, 15 desses grupos de cartas e as 

escolas RO, RP e RQ, juntas, 8 grupos, ao longo dos quatro anos de investigação, como 

mostra a tabela 6. 

Tabela 6: Composição do corpus de cartas 

E
sc

o
la

 

A
lu

n
o

s Cartas escritas por série Cartas escritas por ano 

T
o

ta
l 

6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 2015 2016 2017 2018 

BR 227 136 156 55 32 23 101 122 179 - 402 

VE 102 4 36 74 27 20 42 51 47 21 161 

RO 20 14 17 - - - 14 17 - - 31 

RP 25 - 37 - - - - - 25 12 37 

RQ 55 - 93 - - - - - 55 38 93 

Total 429 154 339 129 59 43 157 190 306 71 724 

O número de alunos participantes que conta na tabela se refere aos autores das cartas que 

integram o corpus de pesquisa. Comparando com o número de alunos que constam nas 

listas fornecidas pelos professores, é provável que o número real de estudantes engajados 

no projeto seja em torno de 10% maior. A distribuição dos alunos por escola é desigual 

em função do tamanho das turmas, dos perfis curriculares e do tempo de participação de 

cada escola. Além disso, é preciso considerar que o pesquisador atuou na escola BR, de 

onde vem 52,9% dos sujeitos da pesquisa, como membro do corpo docente nos primeiros 

18 meses da pesquisa, além de ter desenvolvido, antes disso, outras parcerias semelhantes 

na escola. Vale lembrar que, neste caso, nenhum dos alunos engajados no projeto havia 
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participado anteriormente de trocas de cartas com escolas parceiras. O número de alunos 

da escola venezuelana (102) corresponde aproximadamente ao das escolas romenas 

somadas (100), representando, respectivamente 23,8% e 23,3% do total de participantes 

discentes. Por gênero, participaram do projeto 208 estudantes identificadas, nas listas 

encaminhadas pelas escolas, como gênero feminino (48,5%) e 221 como gênero 

masculino (51,5%). 

Dentro das circunstâncias definidas e da rotina de trabalho das salas de aula, observamos, 

já nas cartas de apresentação, que, diferentemente do que ocorre nos textos produzidos 

exclusivamente para o exercício da língua, o treino da habilidade escrita e a apreciação 

do professor, os alunos tiram proveito criativo das condições predefinidas e das 

possibilidades do gênero discursivo para encontrar formas de otimizar o contato. Fica 

claro que a motivação do contato real com um jovem de outro país prevalece sobre os 

objetivos formais da disciplina quando os alunos buscam canais alternativos de 

comunicação que se ajustam melhor a seus hábitos, expectativas e necessidades, mas 

também a uma rede de sentidos em que a comunicação à distância está intimamente 

relacionada às redes sociais, à conectividade, ao hipertexto e a respostas imediatas. Como 

o modelo adotado acarreta limitações que dificultam essas relações, os alunos parceiros 

propõem, muitas vezes já no primeiro contato, canais de comunicação alternativos, como 

o mensageiro instantâneo para telefones celulares Whatsapp. Números de telefone com o 

código do país foram trocados entre parceiros em grande parte dos contatos, assim como 

nomes de perfis nas redes sociais Instagram, Snapchat e outros. Em alguns casos, 

aparecem também endereços de e-mail. Há também textos que tratam de estabelecer um 

desses canais como plataforma principal de interação, o que, acima de tudo, autonomiza 

os interlocutores a interagir em seu próprio tempo e livres de restrições impostas como o 

assunto a ser tratado, a forma e a língua de comunicação, como ilustram os seguintes 

trechos:  

Ich habe jetzt deine Whatsapp Nummer und wir können mit Whatsapp sprechen169. 

Eu tenho agora seu número de Whatsapp e nós podemos falar por Whatsapp170. 

(BRve42-93D)171 

                                                           
169 Todas as reproduções do corpus são fiéis aos originais, sem qualquer modificação nem mesmo 

adequação a convenções normativas.  
170 Os trechos do corpus foram traduzidos pelo autor desse estudo. 
171 O código entre parênteses refere-se à indexação das cartas que compõem o corpus de pesquisa. Esse 

identificador é composto de duas letras maiúsculas que identifica a escola de origem do remetente (BR, 
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Lieber F., Ich will dir sagen, dass der Nummer von WhattsApp bin ich. Bitte schreib mit 

weiter in WhatsApp. Ich will wissen alles über dich weil habe alles über dich vergessen. 

Prezado F., eu quero te dizer que o número do WhatsApp sou eu. Por favor, continue me 

escrevendo no WhatsApp. Eu quero saber tudo sobre você porque eu esqueci tudo sobre 

você. (VEbr92-73B) 

Wenn du Instagram hast, sag mir, damit wir da öfters sprechen können. (...) PS: Wenn du 

kein Instagram hast, kann ich dir auch meine Nummer geben. 

Se você tiver Instagram, me diz para que nós possamos falar lá com mais frequência. (...) 

Se você não tiver Instagram, eu posso te dar meu número também. (RQbr52-73C) 

Ich würde gern sagen wir sollen mehr sprechen... Hast du Instagram, Snapchat oder 

Facebook? 

Eu gostaria de dizer que nós devemos nos falar mais... Você tem Instagram, Snapchat ou 

Facebook? (RQbr35-74A) 

Dados de redes sociais aparecem em diversas cartas listados ao final do texto, antes e 

depois da assinatura e em uma ocorrência são colocados, no cabeçalho da carta, onde 

tradicionalmente constaria o endereço do remetente, as indicações para contato pelas 

plataformas digitais Instagram e Musical.ly (BRve108-62B). 

A análise das cartas se concentrou em identificar manifestações da consciência 

plurilíngue e de representações linguísticas dos sujeitos participantes da pesquisa e o uso 

da língua na apresentação, no reconhecimento e na abordagem intencional e involuntária 

de aspectos interculturais. Nos discursos dos alunos, quisemos encontrar especialmente 

elementos que indicassem que imagem o emissor constrói de seu interlocutor e, além 

disso, como ele posiciona a ambos, suas respectivas culturas e a cultura da língua de 

                                                           
VE, RO, RP, RQ); duas letras minúsculas indicando a escola de destino das cartas (br, ve, ro, rp, rq) e um 

número de até três dígitos que representa cada um dos alunos participantes do projeto e, em combinação 

com a primeira indicação de país, indica quem escreveu o texto a que o código se refere. Eventualmente, 

esse número pode vir seguido de uma letra diferenciadora minúscula (a, b, c), que indica que o mesmo 

aluno escreveu mais de uma carta no mesmo período, possivelmente em razão de manter contato com mais 

de um interlocutor da mesma escola parceira. À direta de um hífen separador, o primeiro dígito indica a 

série escolar que o aluno cursava quando escreveu a carta (6, 7, 8, 9 e, por último, 0 para indicar a 10ª série). 

O segundo dígito à direita do hífen representa o ano em que o texto foi escrito, sendo 1 o indicador do 

primeiro ano da pesquisa, ou seja, 2015 e 4 para o quarto e último ano de investigação, 2018. Por fim, as 

letras A, B, C e D foram aplicadas para designar os quatro bimestres do ano escolar brasileiro, que principia 

em fevereiro. Essa referência foi utilizada, para efeito de mera ordenação temporal, para indexar os textos 

escritos de todas as escolas, mesmo quando seu calendário escolar tem início em setembro. Para 

exemplificar, temos nessa primeira citação direta do corpus, um excerto de BRve42-93D: uma carta escrita 

pelo indivíduo identificado no grupo de participantes da escola BR pelo número 42, destinada a seu parceiro 

na escola VE, enviada em novembro ou dezembro de 2017 quando o emissor frequentava a 9ª série. 
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comunicação no espaço de interação transcultural e no processo de construção do third 

place. 

 

4.2.1. Da natureza da linguagem ao olhar analítico etnográfico sobre a construção do 

third place na língua de encontro 

Consideramos que a atividade linguística é uma atividade simbólica, isto é, segundo 

Fiorin (2015), “as palavras criam conceitos e esses conceitos ordenam a realidade, 

categorizam o mundo” (p. 56), e que “a cultura humana é um sistema de significação” 

que tem como uma de suas funções “ordenar o ambiente humano e padronizar as relações 

entre os homens” (Bauman 2012: 141). Mas, ao dizer isso, Bauman reconhece que a 

cultura possui um caráter, ao mesmo tempo, conservacionista e mutável, conforme 

explicita Eco (1990): “No círculo da semiose ilimitada, as unidades culturais se 

reestruturam continuamente na sua correlação, ou sob o impulso de novas percepções, ou 

pelo jogo das suas recíprocas contradições” (p. 163). Retomando, finalmente, à reflexão 

sobre o processo de constituição do third place, já dispondo agora de material discursivo 

para dar lastro a essa representação, reconhecemos que a linguagem, ao mesmo tempo 

que se presta à construção de definições da realidade e a orientar o ser humano para a 

compreensão de sua cultura, ela é moldada socioculturalmente tanto pela sua percepção 

quanto por formas de poder que influenciam suas redes de sentidos. Quando, porém, o 

sistema de significação de uma determinada sociedade acompanha seus membros em 

situações de trocas interacionais culturalmente heterogêneas, ganham relevância 

parâmetros e referências que se mostrem potencialmente conciliadores. Mesmo assim, os 

critérios utilizados para identificar tais referências não são somente culturais, como 

também subjetivos. Que determinado conceito originado em um contexto sociocultural 

específico seja considerado por muita gente ou de uma determinada perspectiva 

geopolítica como parte integrante de uma cultura globalizada de modo algum resulta que 

seja uma referência compartilhada por pessoas de todas as partes do mundo e de todas as 

culturas.  

Desse modo, o ponto de vista do pesquisador tampouco é isento. Por isso, as análises e 

os resultados apresentados nesse estudo são produtos, por um lado, de escolhas 

metodológicas, mas também de um olhar que questiona todo o tempo a unanimidade de 
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suas constatações, pois se sabe carregado de suas próprias referências e padrões, das quais 

não é possível despir-se. Portanto, para este pesquisador, que se identifica como latino-

americano, nascido na década de 80, educador bilíngue, linguista e germanista, soa 

razoável considerar que os conceitos “açaí” e “arepa” sejam específicos de determinadas 

culturas nacionais ou regionais, enquanto “pizza” e “sushi” dispensariam definições ou 

parâmetros adicionais para serem compreendidos pelos jovens bilíngues de classe média 

e alta que participam dessa investigação. O mesmo vale para modalidades de esportes 

(futebol, baseball, wakeboard, esgrima), bebidas (água de coco, mate, coca-cola), 

programas de TV (Star Wars, Os Simpsons, Domingão do Faustão) e outras categorias de 

conceitos, os quais todos encontraríamos dificuldades em estabelecer critérios definitivos 

para defini-los como referências válidas ou não tanto para jovens brasileiros, quanto para 

venezuelanos, romenos ou para aqueles que nasceram na Alemanha e na Áustria, vivem 

na Romênia e cujos pais eventualmente vêm de alguma outra parte do mundo.  

Na verdade, é crucial, antes disso, detectar se o sujeito é consciente de que a comunicação 

humana é imperfeita por sua natureza e que o diálogo que trava com seu parceiro 

estrangeiro é ainda mais passível de mal-entendidos por conta de diferenças interculturais, 

de suas representações sociais, suas histórias de vida e no uso que fazem da língua, este 

sendo muitas vezes fortemente afetado por estruturas gramaticas e redes de significados 

das outras línguas que compõem seu repertório plurilíngue. 

 

4.2.2. Manifestações da etnicidade em contexto de contato intercultural via língua de encontro 

No contexto dessa pesquisa, entre outras formas, foi possível através das próprias cartas 

escritas pelos aprendizes de alemão e pela sua manifestação espontânea obter dados a 

respeito da identidade étnica de vários participantes. A maior parte dessas manifestações 

aparece em textos produzidos nas escolas da Venezuela e da Romênia, tendo havido 

apenas uma carta brasileira em que seu autor explicitou a origem de sua família, tendo 

sido, possivelmente motivado pela provocação de seu parceiro em alguma carta recebida: 

“Meine ganze Familie kommt aus Brasilien” (BRve125-73A), isto é, “Toda minha família 

vem do Brasil”. Uma declaração mais ou menos no mesmo sentido é feita pelo 

participante venezuelano que afirma ter vivido sempre na mesma cidade, desde que 

nasceu: “Ich bin in (...) seit ich geboren bin” (VEbr7-81C). 
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Entre os alunos da escola VE esse tema parece ser bastante apreciado. Embora não haja 

nenhuma outra declaração categórica de que os demais alunos sejam naturais desse 

mesmo local, ao abordar suas origens familiares, é comum destacarem suas 

nacionalidades adquiridas por filiação, por exemplo fazendo menção direta ao histórico 

de migração seus avós europeus: 

Ich habe deutscher Abstammung. Die Mutter meiner Oma kommt aus Berlin, aber meine 

Oma ist hier in Venezuela geboren. Deshalb bin ich in einer deutschen Schule. 

Eu tenho ascendência alemã. A mãe da minha avó é de Berlim, mas minha avó nasceu 

aqui na Venezuela. É por isso que estou em uma escola alemã. (VEbr4-81C) 

Meine Oma heißt B. und mein Opa heißt R. Sie sind portugesisch und die Familie von 

mein Vater sind aus Polen. 

O nome da minha avó é B. e o nome do meu avô é R. Eles são portugueses e a família do 

meu pai é da Polônia. (VEbr102-81D) 

Ambos os jovens autores dos textos se reconhecem como pertencentes a linhagens 

trazidas por seus avós e que os fazem portadores de caracteres específicos em relação a 

outros venezuelanos. Uma das alunas atribui a essa genealogia a razão de frequentar uma 

escola alemã. 

Na remessa de cartas em que os alunos venezuelanos se mostraram bastante empolgados 

com o Campeonato Europeu de Futebol (Eurocopa), houve diversas manifestações de 

etnicidade em função das disputas entre as seleções europeias: 

Ich bin Italiener, deshalb mein lieblings Mannschaft ist Italien. Die Finale wird Italien vs 

Deutschland und Italien wird die Eurocopa gewinnen. 

Eu sou italiano, é por isso que meu time favorito é a Itália. A final será a Itália contra a 

Alemanha e a Itália ganhará a Eurocopa. (VEbr6-82B) 

In meiner Klasse, es gib viele Italiener das Italien Fans sind, und auch Deutsche, Spanier 

uzw. Wie ist in deiner Klasse? Gib es auch Leuten von verschiedenen Nationalitäten. 

Hast du auch verschiedene N.? Ich bin Deutsche, Venezolaner und Slowene. 

Na minha turma, há muitos italianos que torcem para a Itália, e também alemães, 

espanhóis etc. Como é na sua turma? Há também pessoas de diferentes nacionalidades. 

Você tem uma N. diferente? Eu sou alemão, venezuelano e esloveno. (VEbr8-82B) 

Nos casos acima, uma leitura superficial pode se ater a um elogia à diversidade, mas 

percebe-se logo que se trata muito mais de uma valorização das nacionalidades múltiplas 
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ou diferenciadas (“verschiedene Nationalitäten”) do indivíduo, enquanto marcadoras de 

status. Isso se mostra pelo interesse específico nas nacionalidades dos colegas de turma e 

dos parceiros brasileiros durante a Eurocopa, o que nos faz supor que esse sentimento 

esteja atrelado a um orgulho de se reconhecer pertencente à comunidade europeia, traço 

que os diferencia dos demais venezuelanos. Seria o contrário, portanto, da ideia de 

diversidade o que está sendo valorizado. Ser europeu os torna iguais e por isso membros 

de um grupo especial, que se destaca da norma do seu entorno. Merece também atenção 

a quebra de expectativa que o autor do primeiro texto acredita promover ao declarar seu 

apoio à seleção italiana em detrimento da alemã.  

Destaca-se, finalmente, na escola VE, alguns estudantes cujas famílias emigraram de 

outros países da América Latina:  

Ich komme aus San José (Costa Rica), aber wohne ich auf (...) Venezuela.  

Eu venho de São José (Costa Rica), mas eu moro em (...) Venezuela. (VEbr18-81D) 

Ein Teil meiner Familie ist aus Venezuela und der andere Teil ist aus Kolumbien. 

Uma parte da minha família é da Venezuela e a outra parte é da Colômbia.  

(VEbr28-81D) 

De todos as declarações por escrito dos alunos da escola venezuelana, apenas a autora do 

primeiro trecho afirma em primeira pessoa ter vindo de outro país. Além disso, há outras 

especificidades dessas enunciações em comparação às anteriores, que destacam a origem 

europeia das respectivas famílias. Nestes dois últimos casos, os jovens não se referem a 

“nacionalidade” e “ascendência”, nem a membros específicos de suas famílias. A situação 

de migração é concreta e presente, à medida que, em um caso, a própria aluna declara ter 

passado a viver em outro país a partir de um dado momento e a segunda se identifica, em 

primeiro lugar como venezuelana e cita a parte de sua família que tem sua origem no país 

vizinho. Na verdade, subjaz em ambas as declarações, ao mesmo tempo, um sentimento 

de pertencer a um espaço maior, dentro do qual ocorrem os fluxos migratórios em sentido 

horizontal.  

Apesar de representarem discursos muito diversos, é possível examinar os enunciados de 

alguns alunos da escola RO a partir dessa perspectiva: 



225 

 

 

Ich komme aus Bulgarien. Ich bin 11 Jahre alt. Ich wohne jetzt in (...), Rumänien. Ich 

gehe nach zwei Jahren nach Sofia, Bulgarien. Mein Hobby ist Fußball spielen, 

schwimmen, mit Freunde sprechen und Videospiele. Wie viele Freunde hast du? Wo bist 

du geboren? Ich bin in Österreich geboren. Ich hab dort 2 Jahren gelebt. Dann war ich 

zwei Jahren in eine bulgarische Kindergarten gewesen. Nacher bin ich nach Schweiz 

gegangen. Dort hab ich 3,5 Jahren gelebt. Dort hab ich auch Deutsch gelernt. 

Eu venho da Bulgária. Eu tenho 11 anos. Eu agora moro em (...), Romênia. Vou para 

Sofia, na Bulgária, daqui a dois anos. Meu hobby é jogar futebol, nadar, conversar com 

amigos e jogar videogames. Quantos amigos você tem? Onde você nasceu? Eu nasci na 

Áustria. Eu morei lá por 2 anos. Então eu estive por dois anos em um jardim de infância 

búlgaro. Mais tarde fui para a Suíça. Lá eu vivi 3,5 anos. Lá eu aprendi alemão. 

(RObr15-61B) 

Ich bin in Österreich geboren. Ich musste übersiedeln, weil mein Vater, Chef von seiner 

Firma sein wollte. Ich bin schon seit 3 Jahren hier in (...). Mein Vater kommt aus 

Frankreich und ist halb Rumäne aber ist in Österreich geboren. Meine Mutter ist in 

Österreich geboren. 

Eu nasci na Áustria. Eu tive que me mudar porque meu pai queria ser o chefe de sua 

empresa. Estou há 3 anos aqui em (...). Meu pai vem da França e é meio romeno, mas 

nasceu na Áustria. Minha mãe nasceu na Áustria. (RObr10-61B) 

Ao começar a ler a primeira mensagem, podemos crer que dali a dois anos o jovem estará 

de regresso à Bulgária, ao lugar de onde ele “vem”. No entanto, mais adiante, depois de 

falar de seus hobbies, o autor informa que, na verdade, nasceu na Áustria e ainda viveu 

na Suíça antes de estar na Romênia aos onze anos de idade. O aluno pergunta ao parceiro 

quantos amigos ele tem, pois isso deve ser um dado importante para alguém que, estando 

na 6ª série já passou por escolas em três países. O participante do projeto que escreveu a 

segunda mensagem também nasceu na Áustria, assim como seus pais, mas não diz qual a 

sua nacionalidade. Neste caso, excepcionalmente, o aluno participante da pesquisa é 

falante de alemão como L1. 

A identidade nacional, o lugar de nascimento e a nacionalidade dos pais não coincidem 

sempre em ambos os casos. Esse quadro tende a ser considerado normal entre os alunos 

que frequentam a escola RO e também faz parte da autodefinição desses jovens. Por outro 

lado, esses discursos inspiram um empenho em descrever essas identidades e biografias 

formadas por tantas nuances e mudanças, mas não parecem fazer questão de marcar uma 

diferença de status em relação às outras pessoas através da afirmação da origem ou da 

identidade nacional. Assim como esses alunos, há também outros participantes que 

declararam em suas cartas ser de ascendência espanhola: “Ich wohne in (...) aber habe 

spanische Abstammung” (RObr11-61B); vir da Alemanha: “Hier in Rumänien (bzw. 
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Deutschland, weil ich aus dem Land komme)” (RObr1-72A), e ser brasileira mas ter 

vivido apenas um ano no Brasil antes de morar na Alemanha, na Colômbia e na Romênia: 

“Ich bin in Brasilien geboren doch blieb dort nur 1 Jahr lang. Danach lebte ich in 

Deutschland & Kolumbien. Jetzt lebe ich in Rumänien (...)” (RObr2-71B). Para esses 

alunos é razoável perguntar a seus parceiros se eles são naturais do país em que se 

encontram ou se vivem lá por outras razões: “Bist du Brasilianerin oder lebst du in 

Brasilien wegen anderen Gründen?” (idem). 

Nas outras duas escolas localizadas na Romênia, domina um quadro bastante diferente. 

Enquanto a escola RO é uma escola alemã ligada oficialmente ao governo alemão (assim 

como as escolas BR e VE) e atende a muitas famílias estrangeiras que vivem 

temporariamente no país, a escola RQ é uma escola pública e tradicional, mas que até a 

fundação recente da escola RO cumpria funções similares e era reconhecida como escola 

alemã no exterior, ainda que detentora oficialmente de um status diferenciado. Esta 

instituição, assim como a escola RP, privada, atendem sobretudo a famílias de classe 

média romenas que investem, desde a primeira infância de seus filhos, em educação 

bilíngue para que quando ingressarem na educação básica disponham dos conhecimentos 

linguísticos necessários para integrar uma turma de alfabetização no currículo bilíngue de 

uma dessas escolas: 

Ich spreche Deutsch seit ich 2 Jahre und ein halb alt bin und ich glaube dass es die 

schönste Sprache von allen ist.  

Eu falo alemão desde os 2 anos e meio de idade e eu acho que essa é a língua mais 

bonita de todas. (RQbr38-73C) 

Nas demais correspondências das escolas RQ e RP, foram encontradas também algumas 

menções a origens familiares, nacionalidades adquiridas por filiação e local de 

nascimento fora do país: 

Ich wurde 2005 am 31. März in Wien geboren. 

Eu nasci em 2005, em 31 de março, em Viena. (RPbr8-73C) 

Ich heiße M. und komme aus Rumänien aber mein Vater kommt aus Deutschland. Eu me 

chamo M. e venho da Romênia, mas meu pai vem da Alemanha.  

(RQbr43-73C) 
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Ich habe drei Staatsangehörigkeiten (italienische, rumänische und venezolanische). Mein 

Vater kommt aus Venezuela. Ich spreche 4 Sprachen. 

Eu tenho três nacionalidades (italiana, romena e venezuelana). Meu pai vem da 

Venezuela. Eu falo 4 línguas. (RPbr7-73C) 

Nos dois primeiros casos, os alunos citam vínculos com os países de referência da L2. O 

primeiro nasceu na capital da Áustria e o segundo se refere à origem alemã de seu pai. 

Normalmente, nas cartas de apresentação, não é mencionado espontaneamente o local de 

nascimento de quem escreve, exceto quando essa informação representa um vínculo de 

origem com tais países. O terceiro excerto consiste na declaração de uma aluna sobre suas 

três nacionalidades e cujo pai é venezuelano. Sua identidade plurilíngue, conforme a 

organização do texto, está ligada à sua etnicidade múltipla. Todavia, neste caso, o discurso 

não sugere que haja qualquer componente germânico em sua constituição. 

Os casos até aqui comentados são os únicos no corpus em que os aprendizes se 

identificam através de características étnicas, seja pelo histórico pessoal ou familiar de 

migração, pela origem de seus pais ou avós ou pelo status de diferenciação ou 

pertencimento reconhecido socialmente como culturalmente privilegiado. Via de regra, 

os alunos identificam-se em suas cartas de apresentação como brasileiros, venezuelanos 

ou romenos, através da expressão “Ich komme aus...” (Eu venho de...) que, no caso dos 

dois primeiros desses grupos, expressa uma relação de pertencimento com o lugar de onde 

escrevem, onde vivem e estudam que é preponderante à identidade étnica dos seus 

antepassados. Mesmo quando são citados os países de origens de pais ou avós imigrados, 

trata-se de assim também apresentar os membros familiares com que o indivíduo convive. 

Em nenhum texto foram citadas gerações anteriores a cujas origens estariam relacionadas 

suas nacionalidades adquiridas ou sua etnicidade híbrida. Por essa razão, esse estudo 

considera que, salvo as poucas exceções que se manifestaram nos casos acima, os 

participantes da pesquisa se identificam, em primeiro lugar, como pertencentes à cultura 

de sua L1 – portuguesa, hispânica, romena – e do país em que vivem. 
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4.2.3. Representações da Alemanha, da germanofonia e da língua alemã na prática da 

língua de encontro 

Apesar do diálogo ocorrer entre turmas de escolas alemãs localizadas fora da Alemanha 

em áreas não-germanófonas, um levantamento quantitativo de menções à Alemanha foi 

feito em função das escolas e em relação ao total de cartas. Salvo no contexto da escola 

RO, em que jovens falantes de alemão com L1 convivem com alunos portadores de 

identidades linguísticas diversas, todas as turmas participantes do projeto são compostas 

por alunos falantes e aprendizes de alemão como L2. Ainda assim, por influência de 

múltiplos fatores externos, mas que não isentam o poder da abordagem tradicional do 

ensino da língua, do currículo de atividades proposto pela escola e de outros fatores que 

caracterizam o cotidiano escolar em instituições reconhecidamente alemãs ou de 

inspiração alemã, foram identificadas referências à Alemanha e a alemães em um total de 

8,1% das correspondências analisadas. Dessas 55 ocorrências, 30 se devem ao 

estabelecimento, pelo docente, de questões específicas a serem abordadas nas cartas, 

como a preparação para a uma viagem de intercâmbio organizada pela escola BR para a 

Alemanha e a recomendação de um livro que havia sido lido em aula. Se não 

considerarmos esses casos induzidos, temos que apenas 3,7% dos textos trazem 

referências evidentes à Alemanha ou a aspectos de sua cultura assim identificados por 

meio de recursos linguísticos (adjetivos, advérbios e locuções). 

Em apenas duas cartas são tematizados históricos familiares de imigração alemã dos 

autores. Seis cartas mencionam familiares ou amigos dos alunos que vivem na Alemanha, 

há dez textos com referências a viagens ao país, em um dos quais a Áustria também 

aparece como destino e mais um em que a Suíça faz parte do roteiro. Dois alunos 

manifestam o desejo de fazer uma viagem para a Alemanha. Berlim, Hanôver e Colônia 

são as únicas cidades desse país citadas em todo o corpus e em apenas três cartas. Em 

apenas uma outra ocorrência, um jovem é perguntado sobre a razão pela qual frequenta 

uma escola alemã ao mesmo tempo que é indagado pelo parceiro se tem familiares 

vivendo na Alemanha. Duas cartas referem-se a raças de cães que qualificam como 

alemãs – “drei große Deutsche Schäferhunde” (BRrp109-73D), “einen Deutscher 

Shephard” (RQbr47-73C) e “Dachshund, eine deutsche Rasse” (BRve2a-93D)172. Quatro 

                                                           
172 Respectivamente, em português: “cães pastores alemães”, “um pastor alemão” (com artigo e adjetivo 

em alemão e a palavra referente a ‘pastor’ em inglês)  e “dachshund, uma raça alemã”. 
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cartas se referem superficialmente ao futebol alemão, manifestando admiração e torcida 

pela seleção da Alemanha em campeonatos internacionais de futebol. Um aluno 

venezuelano lembrou em uma carta a seu parceiro brasileiro uma marcante derrota sofrida 

pelo Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014 e outro jovem brasileiro 

expressou o desejo de conhecer o estádio Allianz Arena. A questão sobre a possibilidade 

cursar o ensino superior na Alemanha, assunto bastante valorizado no discurso 

institucional das escolas, é abordada apenas por dois alunos da 10ª série, um dos quais 

aponta também os Estados Unidos como alternativa.  

Ao todo, nove alunos173 que participaram do projeto evidenciaram nas cartas a que o 

pesquisador teve acesso terem nascido ou vivido em regiões ou países de língua alemã: 

quatro na Alemanha, três na Áustria – dos quais um também afirma ter vivido na Suíça 

antes de sua família se mudar para a Romênia –, mais um na Suíça e, finalmente, uma 

aluna que indicou, em alemão “Kronstadt” (Brașov), na região da Transilvânia, como 

localidade de origem em sua carta de apresentação.  

Restam, finalmente, referências isoladas: uma aluna substituiu a colega de turma 

respondendo uma carta e justificando sua ausência por estar excepcionalmente na 

Alemanha; um aluno comentou seu sonho de se tornar piloto da companhia aérea alemã 

Lufthansa; outro estudante esclareceu a origem dos exames de proficiência DSD, e mais 

um explicou o caminho percorrido pelas cartas que, no último bimestre de 2017, devido 

a dificuldades logísticas na Venezuela, tiveram que ser encaminhadas pelo correio 

convencional ao pesquisador na Alemanha, que as redirecionou. Por último, merece 

menção a indagação de um aluno da 6ª série da escola RO ao seu interlocutor brasileiro: 

“Magst du Deutschland?”174 (RObr12-62A). 

Alguns participantes citaram como livros preferidos ou recomendaram a leitura de títulos 

da literatura infanto-juvenil e contemporânea de autores alemães175 ou em língua alemã, 

na maioria das vezes citando o nome dos autores, mas nenhum dos textos relacionou os 

títulos ou os autores diretamente à Alemanha. 

                                                           
173 Foram identificadas uma ocorrência na escola BR, uma na escola VE e as demais distribuídas nas escolas 

da Romênia: 4 em RO, 2 em RQ e 1 em RP. 
174 Em português: “Você gosta da Alemanha?” 
175 Constam no corpus menções às seguintes obras literárias de autores alemães: “Panthersommernächte”, 

de Bettina Belitz; “Momo”, de Michael Ende; a série “Hexe Lilli”, de Knister; “Tintentod”, de Cornelia 

Funke; “Russendisko”, de Wladimir Kaminer. 
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A verificação da frequência de uso de combinações de cores e de bandeiras nacionais para 

ilustrar ou decorar as cartas indicou que, quando empregados, prevaleceram símbolos e 

cores do país de origem do remetente, mas é interessante perceber, observando o gráfico 

6 a diferença entre as escolas na manifestação da identidade nacional através desses 

recursos. 

Gráfico 6: Frequência de cores e bandeiras nacionais em cartas de alunos da 6ª e 7ª série (em %) 

 

Foram consideradas na representação gráfica apenas as cartas escritas por alunos da 6ª e 

da 7ª série176, pois o material produzido pelas séries subsequentes traz apenas em casos 

excepcionais elementos gráficos paratextuais e diversificação de cores. O gráfico 

evidencia que os alunos da escola VE fizeram relativamente mais uso das cores nacionais 

e da bandeira da Venezuela para decorar e ilustrar as cartas enviadas. Além disso, esse 

grupo desenhou a bandeira do país de seus interlocutores, em valores relativos, mais do 

que eles próprios o fizeram. Entre as escolas romenas, em apenas uma delas houve cartas 

identificadas com as cores nacionais da Romênia. Esse estudo não dispõe de dados 

suficientes para apontar com confiança os fatores que influenciam essa divergência em 

relação às outras instituições localizadas na mesma cidade, mas não desconsideramos a 

hipótese de que o fato de a escola RQ ser uma instituição de ensino pública e de maior 

tradição na sociedade local condicione em alguma medida os resultados de uma 

investigação específica acerca desse aspecto. Além disso, essa instituição representa 

originalmente um projeto nacional de educação germanófona. Paralelamente, RO e RP 

são instituições menores, bem mais jovens e declaradamente comprometidas com uma 

                                                           
176 Segue o número absoluto de cartas consideradas nesse recorte por escola: BR, 291; VE, 40; RO, 31; RP, 

27; RQ, 60. 
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formação acadêmica internacional, fundamentada em objetivos da União Europeia e na 

cooperação direta com a Alemanha e outros países da Europa Ocidental. 

Em todos os casos, as cores preto, vermelho e amarelo, representando a Alemanha, foram 

identificadas no corpus de pesquisa em apenas seis cartas, tendo sido cinco escritas por 

alunos da escola BR e uma da escola VE, em que a aluna anexou um envelope menor 

contendo uma pulseira tecida com as cores da bandeira venezuelana e uma mensagem 

adicional em que dizia que o presente havia sido confeccionado por ela própria e que 

poderia fazer outra pulseira com as cores da bandeira da Alemanha: “Ich habe gemacht. 

Es ist für dein Hand. Ich kann anderes machen mit die deutsches Fahne!” (VEbr52-6B). 

Não aparecem no corpus representações de bandeiras de outros países do grupo DACHL. 

A única ocorrência além das contempladas pelo gráfico é a de uma bandeira da Nicarágua 

que foi desenhada por um aluno brasileiro (BRve127-73D) em resposta à carta que 

recebeu de sua parceira venezuelana, e a que esse estudo infelizmente não teve acesso, 

em que aparentemente lamentava ter que emigrar em breve para aquele país. 

Antes de nos ocuparmos com os aspectos gerais da estrutura e da linguagem do material 

analisado, vale a pena ainda examinar algumas respostas dadas por alunos venezuelanos 

a uma provocação que pode ter sido iniciativa de um dos parceiros brasileiros ou do 

professor que orientava a escrita das cartas: Por que é importante aprender alemão? 

Seguem alguns excertos das respostas: 

Meine Meinung über das Thema Deutschlernen in der Schule ist, dass es ist sehr wichtig. 

Wir lernen in einer Deutsche Schule, wir sehen alle die Fächer auf Deutsch. Für den Abi 

ist es sehr wichtig, ein gutes Deutsches Niveau zu haben. Deutschlernen ist es auch wichtig, 

wenn man nach Deutschland ziehen will. Wer in Deutschland studieren möchte, so ist es 

klar, dass diese Person Deutsch sprechen muss. 

Minha opinião sobre o tema aprender alemão na escola é que é muito importante. Nós 

estudamos em uma Escola Alemã, nós vemos todas as matérias em alemão. Para o Abitur 

é importante ter um bom nível de alemão. Aprender alemão também é importante se você 

quiser se mudar pra Alemanha. Quem quer estudar na Alemanha, então é claro que essa 

pessoa tem que falar alemão. (VEbr7-93B) 

Ich finde, dass Deutsch gut für unseren Leben ist (Zukunft) aber nicht so intensiv lernen, 

weil man sich langweilig. 

Eu acho que alemão é bom para nossa vida (futuro), mas não [se deve] estudar muito 

intensivamente porque a gente se entendia. (VEbr15-93B) 
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Ich finde Deutsch wichtig wenn du nach Deutschland fliegst. Warst du schon in 

Deutschland? Ich habe natürlich in Deutschland geflogen. 

Eu acho alemão importante quando você vai pra Alemanha. Você já esteve na 

Alemanha? Eu naturalmente estive na Alemanha. (VEbr39-93B) 

A representação que esses textos transmitem a respeito da língua alemã, mesmo numa 

interação que ela se presta para a comunicação com interlocutores de outras origens, ainda 

é a de um código cujo domínio deve ser alcançado para cumprir as metas estipuladas pelo 

currículo escolar, para viver e estudar na Alemanha e também para quem viaja a esse país. 

À parte de uma consideração bastante superficial de que a aprendizagem da língua viria 

contribuir para uma vida melhor no futuro do indivíduo bilíngue, essas enunciações 

indicam que o uso do alemão como língua de encontro parece não ter impactado as 

representações linguísticas dos alunos a ponto de modificar o discurso metalinguístico 

mais monitorado, em que o esforço para a aquisição de uma língua ao longo de toda a 

trajetória escolar se veria justificado apenas, ou acima de qualquer outra razão, pela 

presunção de que a Alemanha seja um país monolíngue e pela eventual possibilidade de 

um único país do mundo se tornar destino de viagens ou estudos, mesmo havendo outros 

países em que a língua alemã é falada e países não-germanófonos onde o Abitur 

internacional também é reconhecido para o ingresso no ensino superior. 

 

4.2.4. Estrangeirismos, empréstimos e neologismos no vocabulário da língua de encontro 

Uma primeira observação do conjunto dos dados coletados já foi capaz de detectar aquela 

que viria a ser, afinal, a característica mais marcante e contundente dessa análise. A quase 

totalidade dos textos produzidos pelos alunos participantes da pesquisa apresentam 

palavras de outras línguas, inclusive da L1 de seus autores, mas sobretudo se destaca a 

frequência com que ocorrem termos da linguagem da mídia globalizada e das novas 

plataformas de informação e entretenimento no corpus analisado. São marcas de produtos 

e serviços, especialmente do meio digital e da indústria do entretenimento e do vestuário, 

além de conceitos que se referem a atividades esportivas. Essas palavras nem sempre 

aparecem no discurso com inicial maiúscula e como nomes próprios, figurando em alguns 

casos como categorias e muitas vezes presumindo que representem conceitos conhecidos 

do interlocutor de outra cultura. Assim, da mesma forma que muitos alunos escreveram 
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em suas cartas de apresentação que gostam de jogar futebol ou basquete, muitos incluem 

na mesma enumeração o nome comercial de jogos eletrônicos, assim como de consoles 

de videogame e marcas de brinquedos, sem defini-los como tais. Trata-se de um conjunto 

de itens lexicais, alguns mais e outros menos recorrentes em cartas escritas nos três países 

em que essa pesquisa foi desenvolvida, grande parte dos quais se referem a recursos e 

itens de consumo disseminados internacionalmente, mas que não necessariamente 

alcançam todos os grupos culturais e socioeconômicos: 

a) Alimentos: Nutella, Spaghetti, Sushi, Taco; 

b) Cães: Chow-Chow, Doberman Pincher, Husky, Golden Retriever, Labrador, 

Lhasa Apso, Maltês, Yorkshire; 

c) Consoles de jogos eletrônicos: Playstation, Videogame, Wii, Xbox;  

d) Ferramentas de comunicação, entretenimento, redes sociais e tecnologia da 

informação: App, Appletv, Deep Web, E-Mail, Facebook, follow, Followers, 

Instagram (ou Insta), Internet, Live, Meme, Netflix, Sezon, Skype, Snapchat (ou 

Snap), Soundcloud, Spotify, Sub for Sub, Twitter, Viber, Website, Whatsapp, Wi-

Fi, Youtube, Youtuber; 

e) Gêneros e manifestações artísticas: Anime, Creepypasta, Dab, Graffiti, Hip-Hop, 

Manga, Rap, Scifi, Trap, Vaporwave; 

f) Moda, estilo e comportamento: casual, cropped, Jeans, Hoodie, Ombré Hair, 

Shorts, skinny, smart, swag, Sweatshirt, T-Shirt; 

g) Modalidades esportivas e outras atividades de lazer: Badminton, Eurocopa, 

Freerunning, Gaming, Jiu-Jitsu, Judo, Kitesurf, Krav Maga, Lip Sync, 

Mountainbike, Muay Thai, Parkour, Pilates, Skate, Skateboarding, 

Snowboarding, Stand Up Paddle, Streetdance, Surf, Trekking, Wakeboarding, 

Yoga; 

h) Política e sociedade: Dictadura, Favelas, impeachment; 

i) Outros: Bar Mitzvah, Bullying, cool, Hobby, Mall. 

O emprego desses termos como conceitos cada vez menos específicos a determinadas 

marcas e mais aplicados para designar categorias e comportamentos justifica que muitas 

dessas palavras podem ser encontradas em dicionários da língua alemã que vêm sendo 

constantemente atualizados e incorporando cada vez mais novos verbetes. A cada 

reedição do dicionário Duden, nos últimos dez anos, têm sido incluídas 5.000 novas 

entradas, aumentando de 130.000 verbetes da sua 24ª edição publicada em 2006 para 



234 

 

 

145.000 da sua edição mais recente, a 27ª, editada em 2017. Os itens em itálico constam 

em sua versão online177. Algumas outras palavras dessa lista não fazem parte desse 

acervo, mas é possível encontrar variações das mesmas, como skypen, Stand-up-Paddeln, 

surfen, Dobermannpinscher, Malteser e Yorkshireterrier. 

O uso frequente e comum desses termos nos textos em língua alemã de indivíduos falantes 

de diferentes L1 e portadores de identidades plurilíngues tão distintas evidencia o caráter 

transidiomático dessas palavras, já que não se verifica, na maioria dos casos, preocupação 

evidente em encontrar termos correspondentes em alemão, esboçar definições ou destacar 

essas palavras como empréstimos ou neologismos, por exemplo, com o uso de aspas. 

Uma evidência disso é que eventualmente são utilizadas para justamente definir ou ajudar 

a descrever conceitos que o enunciador julga serem desconhecidos de seu interlocutor, 

como no exemplo a seguir: 

Mein Lieblingsessen ist Shaorma, eine Art Taco aber man findet es nur in Rumänien.  

Minha comida favorita é shaorma, uma espécie de taco, mas você só encontra na 

Romênia. (RQbr53-73C) 

“O valor de um signo é dado por outro signo” (Fiorin 2015: 56), seja através de sinônimos, 

definições, paráfrases ou outras construções possíveis “no interior do mesmo sistema” ou, 

ainda segundo Fiorin, pela tradução (ibid.). Shaorma”, na citação acima, tratado como 

elemento estranho, carente de uma definição compreensível ao leitor falante de outra 

língua, necessita de uma definição construída com os recursos disponíveis na língua de 

encontro. Para atender essa premissa, é preciso considerar a palavra “Taco” como 

elemento pertencente a esse sistema, neste caso, a língua alemã. No entanto, o que os 

dados analisados atestam é que, para esse fim, os enunciadores recorrem de modo bem 

mais consequente a signos que julgam ser de domínio comum, ainda que emprestados de 

outras línguas, do que a palavras que reconheçam fazer parte do vocabulário da língua 

em uso, por tê-las lido ou ouvido em algum contexto de uso dessa língua ou encontrado 

em algum dicionário. É por isso que esse estudo considera que a construção do third place 

consiste, em grande medida, no estabelecimento também de um código de comunicação 

em comum, um sistema linguístico baseado em uma L2 compartilhada, mas na realidade, 

reconfigurado e adaptado em vista dos significados que seus usuários pretendem 

                                                           
177 http://www.duden.de, acesso em: 13 jan. 2019. 
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transmitir. Eles selecionam no decorrer da interação entre os signos e recursos linguísticos 

que a L2 disponibiliza e aqueles que os participantes da interação, conforme seu 

conhecimento de mundo, sua competência plurilíngue e intercultural aportam, um 

repertório particular que constitui o protossistema de sua língua de encontro, como se 

fosse um pidgin. 

Assim como ocorre com a escolha dos assuntos abordados, o tamanho dos textos, a 

definição dos tipos de elementos paratextuais e outros aspectos que se estabelecem de 

forma consensual, mesmo que não expressa, a negociação que envolve a construção do 

repertório de signos da língua de encontro acontece, pelo que se observa na discussão das 

análises do corpus, em grande parte por processo de tentativa e erro, sobretudo quando os 

pares de interlocutores ainda estão vivenciando seus primeiros contatos. Em geral, 

quando se trata de novas mídias, aplicativos e jogos digitais, porém, os participantes da 

pesquisa raramente consideram a priori que seu interlocutor não esteja familiarizado com 

recursos e aplicativos de redes sociais, isto é, que não saibam, por exemplo, que “Shou” 

ou “musical.ly” são, respectivamente, ferramentas de gravação de vídeos e de 

sincronização de dublagem (lip sync) para celulares, como no trecho que segue: 

Ich habe 13 Jahren und manchmal mache ich lives in Shou. Ich habe 420 Followers mit 

mein Freund M. Wir heißen [...] auf Shou. 

Eu tenho 13 anos e às vezes eu faço lives no Shou. Eu tenho 420 seguidores com meu 

amigo M. Nosso nome é [...] no Shou. (RQbr53-73C)178 

Em seu texto, o aluno chama a atenção para as transmissões em vídeo que faz através de 

um aplicativo e que podem ser acompanhadas em tempo real. Embora os temos “lives” e 

“followers” sejam utilizados também em redes sociais e aplicativos mais populares e, 

graças a eles, é possível acessar referências para entender que se trata de uma plataforma 

online de compartilhamento, o autor da carta não demonstra cuidado em apresentar ao 

interlocutor a ferramenta Shou. Outros três jovens fizeram menção em suas cartas a seus 

próprios canais na plataforma YouTube e dois utilizaram a expressão “Sub for Sub”, 

sendo um deles em forma de hashtag (#sub4sub), propondo subscrição mútua, ou seja, 

                                                           
178 Nas reproduções do corpus, são omitidos nomes de alunos, professores e de pessoas pertencentes a seus 

círculos privados, assim como apelidos e outros nomes próprios que possam comprometer o anonimato dos 

participantes. 
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que o parceiro se inscreva no canal indicado e, em troca, tenha o autor se inscreveria no 

canal do parceiro, caso ele também tivesse um. 

Com efeito, o uso de jargões conforme os pares se identificam pertencentes de grupos de 

interesse em comum faz com que os textos apresentem ainda mais palavras 

estrangeirismos e provoquem situações de alternância de código no discurso. Assim, em 

resposta a sua parceira que lhe perguntou se gostava do grupo musical britânico One 

Direction, a aluna brasileira disse: 

Ich bin nicht directioner aber ich mage seinen lieder.  

Eu não sou directioner mas eu gosto de suas músicas. (BRve110-62B) 

Dessa forma, apesar de expressar que não ter grande admiração pelo grupo de que a 

parceira se mostrou fã na carta anterior, essa aluna sinalizou, não somente conhece suas 

músicas, mas que está familiarizada com a linguagem característica desse grupo de 

interesse e é empática aos seus membros. De outro modo, o discurso também pode 

recorrer à linguagem específica de um determinado tópico, sem inicialmente se 

aprofundar no assunto, cumprindo a função fática de averiguar se o interlocutor está a 

par, se interessa ou é capaz de desenvolver uma interação acerca do tema. O seguinte 

excerto demonstra como o enunciador, ao mesmo tempo que apresenta pela primeira vez 

suas atividades de lazer, manifesta motivação especial em trocar perspectivas e 

experiências com seu parceiro sobre um determinado jogo para celular: 

Mein hobbyes sind surfen video game spielen und fußball pielen. Ich spiele Clash Royale 

I bin in Arena 11 mit 4491 trophies. 

Meus hobbies são surfar, jogar videogame e jogar futebol. Estou jogando Clash Royale 

Estou na arena 11 com 4491 troféus. (BRve110-62B) 

Vielleicht spielen wir ein paar comp. auf CS:GO (ich bin ziemlich gut mit dem AWP) 

Talvez nós joguemos alguns comps no CS:GO (eu sou muito bom com a AWP)  

(RQbr38-74A) 

Os jogadores de Clash Royale, quando interagem na internet, chamam os dois termos 

marcados no primeiro trecho acima de “Arena” e “Pokale”, que seriam as 

correspondências mais imediatas para “arena” e “troféus”. No entanto, o 

desconhecimento dos termos usados no jargão do jogo em alemão não fez com que o 
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aluno procurasse por um termo correspondente no dicionário, utilizasse as palavras da L1 

ou se sentisse impossibilitado de comunicar o que queria dizer. A opção do enunciado 

pelo termo “trophie” em inglês pode ter se devido ao contato com tutoriais e vlogs 

encontrados na internet em língua inglesa. A troca do pronome de primeira pessoa “ich” 

por seu análogo do inglês “I” sugere também que possa ter ocorrido uma interferência 

involuntária da outra língua ensinada na escola que compõe seu repertório plurilíngue. O 

trecho subsequente trata do jogo Counter Strike: Global Offensive citado com muita 

frequência entre os jovens correspondentes do projeto. Assim como em Clash Royale, 

seus praticantes utilizam uma linguagem específica para falar do jogo, que é composta de 

palavras no idioma em que o jogo foi concebido, além de formas contratas e siglas. Essas 

palavras e expressões são empregadas dessa forma nas L1 dos indivíduos e integram, 

portanto, também a língua de encontro, sobretudo, como demonstra esse caso, quando os 

parceiros detectaram fazer parte da mesma comunidade em que o jargão é usual. 

Ocorre fenômeno semelhante em três cartas de uma turma da escola RQ cujos autores 

incluíram em seus textos de apresentação suas supostas filiações a uma das quatro casas 

de dormitório da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, da série literária infanto-

juvenil Harry Potter concebida por J. K. Rowling. Em dois desses textos, os autores não 

fornecem nenhuma outra indicação de que se trata dessa referência: “Ich bin ein 

Ravenclaw” (RQbr51-73C) e “Ich bin in Hufflepuff” (RQbr49-73C); enquanto o terceiro 

se apresenta como apreciador da série antes de indicar a casa de sua preferência: “Mir 

gefällt auch Harry Potter und bin in Hufflepuff” (RQbr34-73C). As denominações 

utilizadas são as mesmas da publicação original dos livros em inglês e que foram mantidas 

na tradução da obra para a língua alemã179. 

A propósito, embora muitos jogos eletrônicos e aplicativos possuam ser ajustados para 

exibir suas funcionalidades e se comunicar com o usuário em diversas línguas, cabe 

ressaltar o largo e variado inventário anglófono de filmes, séries, livros, músicas e 

vloggers que são citados nas cartas entre as preferências e influências dos participantes 

do projeto. Nesse âmbito, foi possível averiguar que os influenciadores digitais de língua 

inglesa apontados por um grande número de jovens como seus “Lieblingsyoutubers” 

(youtubers favoritos) não legendam seus vídeos. Uma vez que, conforme a composição 

                                                           
179 Os termos utilizados correspondem, na versão da obra em português do Brasil, a “Corvinal” (Ravenclaw) 

e “Lufa-Lufa” (Hufflepuff). 
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das grades curriculares das escolas investigadas, os alunos participantes da pesquisa 

começam a aprender inglês formalmente na pré-adolescência, mesmo tendo desenvolvido 

competência e identidade bilíngue com a aquisição da língua alemã desde a primeira 

infância, é provável que o inglês seja percebido como um código mais disponível e em 

cujo uso esses indivíduos se sintam mais confiantes e confortáveis. Ao se fazer presente 

em sua vida cotidiana, nas atividades que lhe proporcionam prazer e nos assuntos que lhe 

despertam o interesse em recursos midiáticos de grande apelo e que se mostram ao seu 

alcance, o inglês favorece a rápida e sólida construção de laços afetivos e de cumplicidade 

com o jovem bilíngue que tende a superar a que é construída quase exclusivamente no 

âmbito das atividades escolares em que o aluno se vê sob supervisão normativa e controle 

de desempenho. 

Isso parece justificar a razão por que a língua alemã parece se prestar, no material 

analisado, poucas vezes à tarefa de desvendar as afinidades entre dois jovens da faixa 

etária estudada. Bem mais do que a língua alemã com seus signos linguísticos, é a 

Alemanha que parece propiciar parâmetros e jargões utilizados pelos alunos para mapear 

coincidências entre suas identidades e compor um espaço de diálogo transcultural 

alicerçado por referências comuns. Essa participação, no entanto, não vai muito além do 

pertencimento a uma comunidade escolar binacional e conhecimentos interculturais 

pouco aprofundados. Seguem trechos das duas cartas em que signos da língua alemã são 

usados na definição ou na contextualização de outros conceitos, tendo sido empregados 

de modo análogo aos estrangeirismos e neologismos apresentados nos quatro exemplos 

anteriores, ou seja, levando em conta que os respectivos conceitos e significados são 

compartilhados a priori entre o emissor e o receptor: 

Hier in Rumänien (bzw. Deutschland weil ich aus dem Land komme) wird Weihnachten 

folgendermaßen gefeiert. Am Heiligabend versammelt sich dich Familie und isst etwas 

däftiges, wie ein Braten. Aber es geht nicht nur um das Essen sondern um die Zeit, die 

man mit den Leuten, die man gern hat, verbringt. Am morgen danach bekommt man die 

Geschenke. Yay! Wie wird denn Weihnachten bei euch gefeiert? 

Aqui na Romênia (ou na Alemanha porque eu venho desse país) o Natal é celebrado da 

seguinte forma. Na véspera de Natal, a família se reúne e come algo pesado, como um 

assado. Mas não se trata só de comida, mas do tempo que você passa com as pessoas que 

você gosta. Na manhã seguinte, você recebe os presentes. Yay! Como o Natal é celebrado 

aí? (RObr1-72A) 



239 

 

 

Liebe J., ich hoffe dir geht’s gut. Wir haben mit unserer Deutschlehrerin ein deutsches 

Buch gelesen. Es handelt von den Erfahrungen, die ein Russe in Berlin erlebt hat. Der 

Autor, Protagonist und Ich-Erzähler, Wladimir Kaminer ist jung mit zwei guten Freunden 

nach die DDR gefahren und ist da geblieben. Nach dem Mauerfall 1989 sind sie aus der 

Sowjetunion nach Berlin gefahren in der Suche von Glück. 

Prezada J., Espero que você esteja bem. Nós lemos um livro alemão com nossa 

professora de alemão. É sobre as experiências que um russo teve em Berlim. O autor, 

protagonista e narrador em primeira pessoa, Wladimir Kaminer foi jovem para a RDA 

com dois bons amigos e ficou lá. Depois da queda do muro, em 1989, eles partiram da 

União Soviética para Berlim em busca de felicidade. (VEbr48-02A) 

Em relação aos trechos apresentados anteriormente, chama especialmente a atenção que 

eles abordam aspectos da cultura alemã. O autor do primeiro trecho, que se identifica 

como de origem alemã e se posiciona em relação ao tema que aborda, assume que os 

costumes natalinos da Romênia são semelhantes aos da Alemanha, já que sua família na 

Romênia pratica os mesmos ritos. Talvez por falta de conhecimento ou de competência 

intercultural, o discurso impõe o apagamento da cultura romena, pois o aluno deixa de 

sinalizar que há especificidades dos costumes locais que não fazem parte de sua cultura. 

No segundo excerto, trata-se expressamente do cumprimento de uma tarefa proposta pelo 

professor: a escrita de uma carta recomendando ou não ao parceiro brasileiro a leitura da 

obra “Russendisko”, de Wladimir Kaminer, e justificando esse posicionamento. O enredo 

da obra se desenvolve na cidade de Berlim e aborda aspectos da história recente da 

Alemanha. 

Foram usadas, na descrição de tradições natalinas e na apresentação da sinopse de uma 

obra literária, ambas supostamente desconhecidas dos receptores dessas mensagens, 

palavras como “Heiligabend”, “Mauerfall” e a sigla “DDR” que, por sua vez, demandam 

o conhecimento e a ativação de uma rede conceitual previamente construída para que o 

leitor possa interpretar, por exemplo, em que dia são abertos os presentes de Natal, o que 

pode ter motivado a mudança de Kaminer da URSS para Berlim e o que mais se pode 

esperar dessa narrativa. 

Da mesma maneira, temas comuns ao processo de aprendizagem, ao programa de estudos 

e à rotina de sala de aula de alemão como L2 foram ocasionalmente abordados por alguns 

pares. O uso de tais elementos, assim como a atitude de explicitar nos primeiros contatos 

os interesses, gostos e preferências que podem ser potencialmente correspondidas pelo 

interlocutor constituem uma fundamental estratégia de sintonia e o alicerce para a 
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construção do third place entre esses falantes. Porém, para esse contato interpessoal, esses 

jovens não demonstram dispor de elementos e estratégias inerentes à própria linguagem 

para se identificarem como pertencentes a uma comunidade de prática.  

A gíria, que é usual na comunicação coloquial em L1, não faz parte do repertório 

adquirido e trabalhado na aquisição formal da língua. O contato com a L2, diferentemente 

da L1, ocorre fundamentalmente no contexto escolar, em situações arquitetadas 

previamente pelo docente, com base em inputs linguísticos selecionados em vista de 

objetivos curriculares que passam ao largo dos interesses e das necessidades 

comunicativas espontâneas e imediatas, análogas às que surgem, por exemplo, quando os 

alunos interagem uns com os outros no intervalo entre as aulas e no convívio extraclasse. 

A comunicação escrita em L2 com pares da mesma faixa etária, na aproximação com o 

outro, inspira uma impessoalidade semelhante que não pode ser alcançada apenas através 

do uso canônico das palavras e estruturas aprendidas nas lições do livro didático. No 

entanto, subverter esse uso exige um consenso a ser construído num processo coletivo, 

por todos os interlocutores envolvidos, à medida que se reconheçam, uns aos outros, como 

membros da mesma comunidade de prática. 

Uma interpretação dos dados da pesquisa indica que a comunicação escrita através das 

cartas em L2 absorveu parte da variedade escrita da L1 utilizada pelos jovens em suas 

interações pelos mensageiros instantâneos dos telefones celulares. Siglas e abreviações 

que representam conceitos transidiomáticos, referências compartilhadas por grupos de 

interesse internacionais construídos em torno de referências que se presumem 

globalizadas, práticas, causas, produtos, tecnologias, estilos de vida e manifestações 

artísticas que esses jovens acreditam compartilhar com seus interlocutores, estudantes da 

mesma faixa etária em instituições de ensino parecidas com a sua em outros países. 

Assim, a relação de compatibilidade e afinidade e a segurança na intercompreensão 

aumenta à medida que as reações do interlocutor atendem às expectativas de quem fez o 

primeiro contato e vice-versa, isto é, que ambas as partes reconhecem e fazem uso dos 

mesmos códigos, referências, valores e interesses, como evidenciam os exemplos 

extraídos do corpus: 
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In meine Schule hatte wir 2 Wochen Ferien, nicht 1, so, bin ich nach 2 Strände gefahren: 

Playa Dorada und Higuerote. Hier in Vzla gibt es ganz schöne Strände. Ich auch Netflix 

gesehen! Ich sehe viele serien auch, wie HIMYM, The Walking death, Gossip Girl und 

PLL (Pretty Little Liar). Magst du PLL? 

Na minha escola tivemos 2 semanas de férias, não 1, então fui a 2 praias: Playa Dorada 

e Higuerote. Aqui na Vzla existem praias muito bonitas. Eu também vi Netflix! Eu vejo 

muitas séries também como HIMYM, The Walking Death, Gossip Girl e PLL (Pretty 

Little Liar). Você gosta de PLL? (VEbr11-81C) 

Mir gefällt, wie ich noch gesagt habe, am PC spielen. Wenn du willst, können wir 

zusammen CS:GO ❤ und PUBG ❤ spielen. 

Eu gosto, como eu disse, jogar no PC. Se você quiser, podemos jogar CS:GO ❤ e PUBG 

❤ juntos. (RQbr15-73C) 

Nomes de séries e jogos eletrônicos foram representados nos trechos acima por siglas. 

Em um dos casos, a autora do texto explicitou o significado da combinação de letras, 

apresentando o código que passou a ser utilizado em mensagens posteriores, inclusive na 

resposta a essa mesma carta enviada pela parceira logo em seguida. A abreviação PC, que 

aparece no segundo trecho, é utilizada também com frequência em variedades coloquiais 

do alemão e foi portanto oportunamente aplicada no texto. Finalmente, chama a atenção 

a forma “Vzla” que é largamente empregada por venezuelanos na escrita informal e 

aparece, nesse caso, também entre as expressões empregadas para a comunicação na 

língua de encontro. O uso de emojis, como aparece no segundo trecho também é bastante 

frequente tanto nas cartas escritas em processador de texto quanto nas manuscritas. 

Outras siglas e formas contratas identificadas no corpus são DBZ, TWD, IG, EDM, K-

Pop, BTS, EXO, AC/DC, P!AtD, MC, HP, NBA, PS4, GTA, RB6, E3, OS, GOAT, BFF, 

NYC, XOXO e XD. Elas representam de séries de TV, redes sociais, bandas e estilos 

musicais, videogames, além de expressões da língua inglesa que passaram a ser utilizadas 

também em outras línguas em forma abreviada. 

De modo geral, se partimos dos significantes que compõem a linguagem utilizada nesses 

textos e fazemos o inventário de seus referentes no mundo, constatamos que a busca de 

identificação e a construção da empatia pelos jovens alunos dessas escolas de elite, 

quando expostos ao contato intercultural com outros jovens bilíngues, se fundamentam 

em grande parte na exposição, comparação e avaliação mútua de seus hábitos de 

consumo. Em diversas cartas de apresentação, a fórmula “Mein Lieblings-X ist Y” 
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(Meu/Minha X favorito/a é Y) é empregada, em alguns casos, exaustivamente e com 

frequência marcas registradas ocupam a posição Y, como nos exemplos abaixo: 

Ich heiße G. C., und ich bin 11 Jahre alt. Meine Spitzname ist G. Ich lernt in (...). Mein 

Lieblingsfach ist Mathe. Ich liebe Fußball, PS4 und so weiter. My lieblings Kleidung ist 

Quicksilver, Reserva, Adidas und Nike. Mein Lieblingsbuch ist “Extraordinário“. Mein 

Lieblingsfilm ist Star Wars. Ich habe viele Freunde. Meine Fußballmannschaft ist (...). 

Tschüss, Dein G. 

Meu nome é G.C. e tenho 11 anos. Meu apelido é G. Estudo em (...). Minha matéria 

favorita é matemática, eu amo futebol, PS4 e assim por diante. As minhas roupas 

favoritas são Quicksilver, Reserva, Adidas e Nike. Meu livro favorito é "Extraordinário". 

Meu filme favorito é Star Wars. Eu tenho muitos amigos. Meu time de futebol favorito é 

(...). Tchau, G. (BRrp209-63D) 

Ich heiße M. und ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in (...), in eine Wohnung mit meine 

Familie. Ich bin 154 cm. Meinen Augen sind hellbraun und meinen Haare sind Blond. 

Meine Geburtstag ist am (...). Meistens trage ich eine basisch T-Shirt, mit eine Jeans 

Shorts oder eine Jeans Hose. Meine lieblingsladen ist Forever 21. Meinen Lieblingsmusik 

sind Hip Hop (Congratulations, Be Humble, usw.) und pop. Ich höre Musik, Reisen und 

Serie ansehen gerne. Ich gehe auch zum Strad und zum Pool. Meinen besten Freunden 

heißen L. und M., sie sind sehr cool und ich liebe sie sehr. M. Ist auch mein schwerstes 

Name. Ich reise sehr gern auch, aber ich war noch nie in Afrika und Asien. Ich kann 

portuguiesisch, english und deutsch sprechen. Sie sind meine lieblingsfächer. ❤ Ich 

hoffe, dass dir meine text zu mögen. Das ist ein bisschen über mich. Liebe Grüße, Deine 

M. 

Meu nome é M. e tenho 12 anos. Eu moro em (...), em um apartamento com minha 

família. Eu tenho 154 cm. Meus olhos são castanhos claros e meu cabelo é loiro. Meu 

aniversário é em (...). Geralmente eu uso uma camiseta básica, com um shorts jeans ou 

uma calça jeans. Minha loja favorita é Forever 21. Meu estilo de música favorito são hip 

hop (Congratulations, Be Humble, etc) e pop. Eu gosto de ouvir música, viajar e assistir 

séries. Eu também vou para a praia e para a piscina. Minhas melhores amigas são L. e 

M., elas são muito legais e eu as amo muito. M. também é meu nome mais pesado180. Eu 

também gosto de viajar, mas nunca fui à África e à Ásia. Eu sei falar português, inglês e 

alemão. São minhas matérias favoritas. ❤ Espero que você goste do meu texto. Isso foi 

um pouco sobre mim. Saudações, M. (BRrq196-63D) 

Uma análise aproximada apenas dos textos que estabelecem o primeiro contato, ou seja, 

em que os jovens tendem a expor as características mais marcantes que definem sua 

personalidade, os consoles de videogame que possuem e as marcas das roupas que vestem 

compõem o conjunto de informações que os autores dos textos acima consideram 

relevantes para oferecer aos parceiros dados para a elaboração de uma primeira 

representação de quem são.  

                                                           
180 A autora provavelmente quis dizer “o nome da minha irmã”, tendo se confundido na ortografia da palavra 

“Schwester”. 
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No primeiro dos trechos acima, o aluno dá a entender que gosta de muitas coisas que 

representa nominalmente com apenas dois itens das atividades a que se dedica no tempo 

livre, uma das quais representada, na verdade, pela sigla de um console de videogame 

seguida pela expressão “und so weiter” (e assim por diante, etc.) que pode se referir a 

outros itens não mencionados ou indicar um desdobramento do tópico na sequência do 

texto. De fato, logo em seguida, o autor da carta enumera as quatro marcas de roupas de 

que gosta mais, uma lista mais extensa que a anterior e definitiva. O indivíduo finaliza 

seu perfil indicando brevemente o título de seu livro, filme e time de futebol preferidos e 

não faz nenhuma pergunta ao seu interlocutor. Este já tinha se apresentado ao autor da 

carta acima em uma ficha de apresentação (Steckbrief) em que, sem citar marcas, expõe 

que costuma vestir casaco com capuz, bermuda e óculos de sol: “Typische Kleidung: 

Hoddie, mit kurze Hosen und Sonnenbrillen (Casual)”; e indicou o YouTube como 

resposta ao que gosta de fazer: “Das mache ich gerne: YouTube” (RPbr12-73C). Nesse 

caso, diferentemente do contexto em que foi escrita a resposta do aluno brasileiro G.C., 

aqui os tópicos para compor o perfil dos participantes foram definidos pela professora 

com contribuições da turma romena e não incluíam o título do livro, do filme e o nome 

do clube de futebol favoritos, dados que o parceiro, em sua carta, considerou relevantes. 

A aluna M., autora do segundo dos dois excertos expostos acima, escreveu esse texto na 

mesma ocasião que o aluno G.C., sob orientação e supervisão da mesma professora e em 

resposta à carta de apresentação de sua parceira em uma escola romena. Observamos, 

nesse caso, uma estrutura bastante diversa do primeiro caso, o que indica que os alunos 

tiveram maior liberdade para selecionar os aspectos que consideravam pertinentes para 

elaborar a descrição de seu perfil. Nessa carta, a aluna procura descrever sua aparência 

física, altura, cor dos olhos e dos cabelos e as peças de roupas de veste habitualmente. A 

essa informação, acrescenta o nome de sua loja de roupas favorita, o que aparece como 

ponto em comum com a carta do exemplo anterior. O autorretrato discursivo de M. 

abarca, ainda, lugares onde passa o tempo livre, suas preferências musicais, 

exemplificadas com títulos de músicas que supõe que sejam referências válidas para a 

parceira, e sua identidade plurilíngue que ela relaciona diretamente às disciplinas 

escolares e que, na organização do texto e na lógica discursiva, é tematizada logo após a 

enunciadora evidenciar ter viajado a vários continentes. 

Os próximos trechos que destacamos do corpus mostram que o mundo do consumo 

continua sendo tematizado em outros momentos do diálogo através das cartas, isto é, não 
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apenas no discurso do primeiro contato. Os produtos e serviços que fazem parte de seu 

estilo de vida são aspectos que os alunos elegem como tópicos, mesmo quando esses 

jovens bilíngues já se mostram capazes de manifestar e trocar perspectivas sobre ideias 

mais abstratas como questões da realidade sociopolítica e a discussão de uma obra 

literária, como é o caso dos autores das seguintes cartas: 

Ich wollte dich Fragen ob du die Konferenzen von dem E3 gesehen hast. Es war super 

cool. Sie haben viele neue Videospiele angezeigt, die sich sehr gut aussehen. Zum 

Beispiel Ubisoft hat uns das Videospiel von Mario + Rabbids angezeigt. Und auch, wie es 

immer ist, haben sie (Nintendo) die neue und vielleicht wichtigste Ausdehnungen con 

The Legend of Zelda angezeigt. Hast du schon die Nintendo Switch gekauft? Oder, 

werdest du noch warten? Was glaubst du zu diesem Thema? 

Eu queria te perguntar se você viu as conferências da E3. Foi super legal. Eles 

mostraram vários jogos novos que parecem muito bons. Por exemplo, a Ubisoft nos 

mostrou o videogame Mario + Rabbids. E também, como sempre, eles (Nintendo) 

mostraram as novas e talvez mais importantes expansões de The Legend of Zelda. Você 

já comprou o Nintendo Switch? Ou ainda vai esperar? O que você acha sobre esse 

assunto? (VEbr102-93B) 

In den Ferien will ich nach Orlando (USA) mit meinem Freunden gehen. Ich habe es 

schon nach Orlando gegangen, aber dieses Reise will sehr cool sein. Und dieses Reise ist 

einen Geschenk für meine 15 Jahre alt. Mein letztes Schultag ist am Donnerstag, 

14/12/2017. Hast du ein Fußballmannschaft in Venezuela? Mein Fußballmannschaft hier 

in Brasilien ist (...). Wann hast du Ferien? Hast du Instagram, Snapchat, Facebook, 

Whatsapp, Skype und anderen Sozial Medien? Ich habe alles. Hast du Iphone oder 

Samsung? Ich habe es ein Iphone 7. Spielst du Videogame? Ich spiele es in XBOX ONE. 

Siehst du Netflix und Netflix-Serien? Ich sehe es. 

Durante as férias eu quero181 ir para Orlando (EUA) com meus amigos. Eu já fui para 

Orlando, mas esta viagem vai ser muito legal. E esta viagem é um presente pelos meus 15 

anos. Meu último dia de aula é na quinta-feira, 14/12/2017. Você tem um time de futebol 

na Venezuela? Meu time de futebol aqui no Brasil é (...). Quando você tem férias? Você 

tem Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Skype e outras redes sociais? Eu tenho 

tudo. Você tem iPhone ou Samsung? Eu tenho um Iphone 7. Você joga videogame? Eu 

jogo no XBOX ONE. Você vê Netflix e séries do Netflix? Eu vejo. (BRve3-93D) 

No primeiro caso, o texto denota que os parceiros já se conhecem a ponto de se 

aprofundarem em assuntos que constituem interesses em comum, por exemplo, ao 

abordar as novidades apresentadas em um evento do mercado de jogos eletrônicos e 

demonstrar entusiasmo pelo ponto de vista do outro. Sobretudo ao pressupor que o leitor 

tenha em vista adquirir um equipamento recentemente lançado, o autor desse texto 

demonstra já ter relativa confiança de que as referências citadas correspondem ao 

                                                           
181 O autor possivelmente quis dizer “Durante as férias, eu irei para Orlando (EUA)”, tendo confundido o 

verbo “wollen”, que em alemão corresponde a “querer”, com o auxiliar “will”, que compõe o tempo futuro 

em inglês. 
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conhecimento de mundo de seu parceiro e conseguir calcular a probabilidade de que as 

informações compartilhadas lhe interessem. 

O exemplo seguinte sugere, pelo contrário, que o autor não tem grande interesse pelo que 

o seu interlocutor pensa ou que experiências pode contar em relação aos assuntos que 

levantou. Ele conta a respeito da viagem que fará com seus amigos como presente de 

aniversário e menciona que não é a primeira vez que estará naquele destino internacional. 

Essas informações denotam sua condição socioeconômica. Em seguida, na continuação 

do mesmo parágrafo, uma série de tópicos são trazidos ao discurso, aparentemente sem 

seguir uma estrutura lógica do conteúdo. A dificuldade que vários alunos revelam em 

seus escritos de tecer relações lógicas entre as ideias que quer comunicar pode estar 

relacionada à não-familiaridade com situações em que, ao interagir com um interlocutor 

real, não pode contar com a sua cooperação imediata, através de respostas e reações 

intermitentes em tempo real, para a articulação das ideias que compõe o seu discurso. A 

construção ao mesmo tempo intersubjetiva e autônoma de um texto constitui para o 

educando um desafio por não encontrar analogia em outras experiências sócio-

interacionais de seu cotidiano. 

No exemplo em análise, o enunciador informa quando será o seu último dia letivo e 

apenas pergunta ao destinatário quando serão suas férias após perguntar e responder sobre 

o time de futebol preferido. Na sequência pergunta se o parceiro é usuário de uma série 

de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, possuidor de uma ou outra 

marca de celular, se joga videogame e se é cliente de um serviço de streaming de vídeo, 

enquanto se apresenta intermitentemente como consumidor desses produtos e de 

determinados modelos telefone e videogame.  

A esse estudo importa especialmente que fatores são levados em conta ou influenciam a 

escolha dos enunciadores pelas referências utilizadas nas descrições de sua personalidade 

e da realidade em que vive, isto é, quais elementos carecem de definição e quais podem 

ser considerados parte integrante também da realidade em que o outro vive ou de seu 

conhecimento de mundo. 
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4.2.5. Gênero, estrutura e coesão textual na comunicação escrita em língua de encontro 

A língua, através de seus recursos, oferece incontáveis possibilidades de expressão do 

pensamento desde o nível lexical e morfológico, com a formação de palavras compostas 

e neologismos, até o nível do discurso, passando pela subversão de regras gramaticais 

para organizações alternativas de palavras na oração. Assim, também o gênero textual se 

mostrou, no material analisado, suscetível a ajustes e degenerações criativas em função 

de necessidades e intenções comunicativas específicas. Desse modo, uma tentativa de 

depreender do corpus de pesquisa características para definir o gênero carta pessoal nos 

levaria a um paradigma possivelmente tão fluido quanto temos observado ser a língua em 

uso nessas interações. 

Certamente como efeito da pouca familiaridade que jovens dessa faixa etária e que 

crescem em um mundo em que a comunicação escrita a longa distância ocorre através de 

outros meios e gêneros discursivos, foram identificados, nas cartas examinadas, variados 

componentes que não pertencem a sua estrutura clássica. No entanto, não se pode atribuir 

a descaracterização do gênero carta somente a esse fator. Aqueles alunos que estão prestes 

ou já se submeteram ao exame de proficiência da KMK “Auf dem Weg zum DSD”, 

aplicado na 6ª ou 7ª série, devem se mostrar aptos a escreverem um e-mail seguindo uma 

estrutura discursiva similar à da carta pessoal, mas que dispensa a informação da data. 

Além disso, em algumas cartas da 10ª série da escola BR, os autores manifestaram no 

texto que se tratava de uma tarefa formal, com diretrizes específicas a serem seguidas, a 

que seria atribuída uma nota. Em uma dessas cartas, o aluno se desculpa e justifica a 

mensagem mais longa do que o habitual por se tratar de uma redação para nota: 

“Entschuldigung für diesen langen Text, aber ich bekomme Note für diese 

Textproduktion” (BRve81-02A). 

Cabe ressalvar que os exercícios de prática de comunicação escrita, assim como as 

simulações e os próprios exames de certificação de proficiência são feitos em papel, 

portanto, não utiliza o suporte em que um e-mail seria escrito em uma situação real e o 

estudante não conta com as funcionalidades que disponibiliza a interface web ou um 

aplicativo de correio eletrônico para a composição do texto. De fato, professores das 

escolas participantes do projeto, em conversas com o pesquisador em campo, admitem 

que, mesmo no intuito de modernizar os objetivos e as tarefas propostas no exame, o 

formato ainda se revela anacrônico, já que o correio eletrônico tem se tornado cada vez 
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mais um instrumento de comunicação para fins profissionais, enquanto outras formas de 

interação, gêneros discursivos e variedades linguísticas escritas, que surgiram com as 

redes sociais, já prevalecem como meios de interação à distância. 

São elementos estranhos à forma convencional do gênero carta e que compõem a estrutura 

textual e paratextual do material que constitui esse corpus de análise: título, emojis, 

ilustrações, nomes de identificação em redes sociais, realces com alternância de cores no 

texto, alternância de cores por frase ou parágrafo, subtítulos, imagens da internet, 

desenhos (inclusive para ilustrar conceitos para os quais não foram encontradas palavras 

consideradas precisas ou seguras), notas de dinheiro e outros objetos anexados ou 

colados, adesivos, selfies, fotos de acervo pessoal, logotipos, bandeiras, molduras, 

perguntas e/ou respostas organizadas em lista, quiz, hashtags, links e outras formas de 

intertextualidade com suportes online.  

Alguns desses itens ilustram ideias e conceitos e dispensam descrições mais elaboradas. 

Ao apresentar seus animais de estimação, quase sempre cães, na maioria dos casos, os 

alunos deixaram de descrever suas características e apenas citaram a raça, algumas vezes 

anexando uma foto do animal. O uso de recursos multimídia, sobretudo para a 

visualização de pessoas, animais e lugares, como é mais proeminente no material 

analisado, se tornou praxe em contextos similares com a disseminação das ferramentas 

digitais de envio de mensagens. Assim, também foram utilizadas, inclusive nos textos 

manuscritos, reproduções de emojis e pictogramas criados conforme a necessidade dos 

autores para destacar ideias, atribuir emoções ao que foi escrito ou tão somente decorar. 

Esses recursos foram verificados em 59 cartas, ou seja, 8,7% dos textos analisados. 

Especialmente chama a atenção uso de imagens da internet, em alguns casos, que não 

estão diretamente relacionadas com o assunto do texto, mas que dialogam com a 

mensagem ilustrando ao mesmo tempo que são responsáveis por estender o sentido do 

que foi dito de modo bem-humorado e irônico, lembrando traços característicos da 

interação por mensageiros online que permitem a aplicação rápida de memes e gifs. 

Segue, a título de exemplo, um trecho de uma dessas ocorrências: 
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In diese Jahr, meine Klasse und ich macht eine Klassefährt nach Deutschland in 

Setember, wir freuen sich über die Reise.  

Neste ano, minha turma e eu vamos fazer uma excursão para a Alemanha em setembro, 

nós estamos ansiosos pela viagem. 

 

 

 

(BRve87-83A) 

No trecho acima, o jovem brasileiro expressa empolgação por uma viagem de turma 

programada para ocorrer proximamente à Alemanha e adiciona logo abaixo uma foto do 

final da transmissão da partida de futebol ainda lembrada por brasileiros e alemães em 

que a Alemanha, com sete gols contra um, saiu vitoriosa e eliminou a seleção brasileira 

da disputa pela Copa do Mundo de 2014. A imagem possui relação com o país de destino 

da viagem, mas mais do que uma representação gráfica do que foi dito, confere sarcasmo 

à mensagem já que, em uma leitura deslocada de qualquer contexto, poderia despertar 

emoções de ordem contrária ao entusiasmo que o enunciador afirma sentir. 

Como a dinâmica das interações interpessoais pela linguagem escrita que os jovens 

normalmente vivenciam presume respostas e reações imediatas, em conversas que não 

necessariamente se encerram formalmente ou fazem uso de fórmulas de despedida, 

também em algumas das cartas produzidas os enunciadores parecem esperar por uma 

resposta de seu interlocutor para então retomar seu turno e dar continuidade ao mesmo 

evento discursivo. Essas cartas terminam com uma ou mais perguntas à outra parte e não 

apresentam fórmula de encerramento, despedida nem assinatura. 

Conforme já foi apontado, a produção das cartas se deu em circunstâncias que variavam 

de acordo com os objetivos definidos por cada professor, que tampouco eram 

consequentes todas as vezes em que as mensagens eram escritas. No intuito de assegurar 

http://brasildtv.blogspot.com/2014/07/alemanha-vs-brasil-copa-do-mundo-brasil.html
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que os docentes cedessem, com a maior frequência possível, o espaço de suas aulas para 

a leitura e a composição de cartas, o pesquisador reforçou, sempre que entrava em contato 

com esses colaboradores, que a disponibilidade de leitores reais e genuinamente 

interessados em dialogar com seus estudantes deveria ser explorada para imbuir de 

intencionalidade e autenticidade as composições propostas a partir das propostas 

tradicionais de produção textual que, normalmente, são apenas lidas pelos docentes com 

a finalidade indispensável de avaliar o desempenho, corrigir desvios formais e fornecer 

parâmetros para a elaboração de um feedback da aprendizagem. Lamentavelmente, no 

decorrer do projeto, foi atestado que nem sempre os docentes tiraram proveito do 

intercâmbio para que seus alunos escrevessem seus textos acerca dos temas abordados 

em aula com a expectativa de verdadeiramente comunicar suas ideias e compartilhar seus 

pontos de vista a um leitor atento e interessado no que tem a dizer, disposto a oferecer, 

em retorno, sua perspectiva intercultural. Isso se fez notar em diversas ocasiões, em 

remessas vindas dos três países, em que cartas provenientes de uma mesma turma e 

escritas na mesma data abordavam temáticas e estruturas extremamente diversas, além de 

algumas vezes limitadas a responder às perguntas feitas pelo parceito na carta anterior ou 

repetindo informações já apresentadas em outro momento ao mesmo parceiro. 

Por outro lado, o resultado foi a formação de um corpus bastante heterogêneo. Já que a 

tarefa de responder às cartas recebidas, com frequência, não era incrementada com 

perguntas-guia ou o estabelecimento de uma temática obrigatória, os aprendizes se viram 

livres para tomar decisões em todos os níveis e elaborar textos de tamanho, conteúdo e 

estruturas que chegam a variar muito mesmo entre os alunos de uma mesma turma. Em 

geral, durante a escrita das cartas, os professores procuravam se certificar se as perguntas 

feitas pelos parceiros na carta anterior tinham sido respondidas, novas perguntas tinham 

sido elaboradas e se, antes da entrega, no caso dos textos manuscritos, eles estavam 

datados, assinados e endereçados com os dados da turma e do docente responsável pelo 

destinatário na escola parceira. 

O excesso de autonomia facultado aos alunos mais jovens e a ausência de orientações e 

supervisão mais preocupada em desenvolver habilidades e estratégias de planificação e 

articulação lógica do conteúdo podem ter favorecido o seu descomprometimento com as 

normas que definem o gênero discursivo em questão. Em alguns casos, pode-se verificar 

nas cartas reflexos de outras referências discursivas, sejam elas provenientes da vida 

cotidiana do aluno, como já demonstrado, ou outras formas de enunciação e organização 
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do pensamento típicas do contexto escolar, como se observa em algumas cartas cuja 

estrutura textual consiste na separação clara entre as respostas às perguntas feitas pelo 

parceiro na correspondência anterior e as novas perguntas do indivíduo ao seu leitor, 

como evidencia o material reproduzido a seguir: 

Liebe M. 

Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. 

Antworten: 

Nein, ich habe nur 2 oder 3 

Weltmeisterschaft gesehen. Ich mag es 

nicht Fußball. Wuilker Fariñes ist eine 

Venezuela’s Fußballspieler (ich habe aus 

die Internet gesucht =P). Ich habe aus die 

Internet gesucht was ein Tukki ist aber ich habe 

nicht verstehe, ich denke dass ein meme ist. 

Jetzt meine Fragen: 

Hast du ein Lehrer dass sehr langweilig  

ist? (name, wie ist er, name vom die  

Frau, Standort...). Mags du anderen 

Comics, wie Gravity Falls, Regular  

Show, Adventure Time...? Sehest du 

anderen Animes? 

Das ist alles 

viele grüße 

Y. 

Prezado M. 

Olá como você está? Comigo tudo bem. 

Respostas: 

Não, eu só vi 2 ou 3  

Copas do Mundo. Eu não gosto de 

futebol. Wuilker Fariñes é um  

jogador de futebol venezuelano 

(procurei na internet =P). Eu procurei 

na internet o que é um tukki, mas  

eu não entendi, eu acho que é um meme. 

Agora, as minhas perguntas: 

Você tem um professor que é muito 

chato? (nome, como ele é, nome da 

esposa, localização...). Você gosta de 

outros desenhos como Gravity Falls, 

Regular Show, Adventure Time ...? Você 

vê outros animes? 

Isso é tudo 

muitas saudações 

Y. (BRve13b-93D) 

Aqui o autor inicia e encerra seu texto utilizando fórmulas típicas do gênero discursivo 

pretendido, porém não há coesão harmoniosa entre esses elementos e as outras partes do 

texto. O texto é estruturado em torno de critérios que não se relacionam com os assuntos 

que o autor do texto quer abordar. Os dois parágrafos da estrutura interna da carta são 

introduzidos por frases nominais seguidas de dois pontos e mudança de linha. Sobretudo 

no que diz respeito à primeira parte, em que responde a questões colocadas anteriormente 

de cunho intercultural sobre a sociedade venezuelana, o autor naturalmente pressupõe que 

o leitor ainda se recorda das indagações que fez e não se preocupa em redesenhar o 

contexto em que seu discurso se insere. O aluno responde, portanto, diretamente a tais 

perguntas, pontuando que recorreu à internet para acessar as informações necessárias e 

expressando dúvida a respeito de uma das constatações. Não foram desenvolvidas 

maiores reflexões nem integradas ao discurso impressões ou informações adicionais sobre 

os mesmos aspectos no contexto brasileiro, por exemplo. Na seção em que elabora suas 

próprias perguntas ao destinatário, o aluno tampouco repetiu a iniciativa do parceiro e 
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formulou provocações e desafios semelhantes com o intuito de levar o interlocutor a 

buscar informações e a se ocupar com caracteres culturais do cotidiano brasileiro. Ao 

contrário, foram colocadas questões sem nenhuma conexão com os tópicos abordados no 

parágrafo anterior, sendo que uma delas lembra em sua formulação a forma de enunciados 

de tarefas e exercícios escolares. 

Em outras quatro ocorrências, identificadas em cartas dos três países, perguntas e 

respostas são organizadas em itens numerados ou lista de tópicos. Foram encontrados 

textos em que cada pergunta formulada era seguida de linhas vazias, espaço para que o 

recebedor coloque sua resposta, como se o mesmo documento fosse posteriormente 

reencaminhado de volta a quem o escreveu. Essa forma de pensar o diálogo na interação 

escrita à distância nos leva novamente a cogitar que o comportamento discursivo dos 

aprendizes no âmbito do projeto é influenciado pela dinâmica das mensagens instantâneas 

por aplicativos online, em que toda a interação aparece em um fluxo de texto contínuo e 

sobre um mesmo quadro rolável. Além disso, o recurso digital permite que falas ou 

perguntas feitas anteriormente pelo interlocutor sejam recuperadas e comentadas ou 

respondidas no fluxo contínuo da interação. 

Ainda mais comum neste corpus de pesquisa, são as perguntas sem contexto e que 

lembram as perguntas-chave que aparecem nos livros didáticos de L2 na introdução das 

unidades temáticas acompanhando os recursos discursivos (Redewendungen) a serem 

adquiridos e automatizados em exercícios de estruturas gramaticais e uso de vocabulário. 

Para tanto, os métodos preparam contextos inspirados em situações comunicativas. 

Apesar disso, essas fórmulas cristalizadas (Was ist dein Lieblingsessen? Hast du 

Haustiere? Was machst du in deiner Freizeit?182) no contexto de comunicação com um 

interlocutor efetivamente tangível parecem ser empregadas por reflexo ao passo que, para 

responder a essas perguntas e descrever o mundo em que vive, o aluno frequentemente 

não encontra os meios adequados no vocabulário das aulas de alemão. Uma vez que as 

habilidades desenvolvidas e os recursos linguísticos oferecidos pela aula de alemão no 

contexto da educação básica busca ir ao encontro da motivação do aprendiz, 

contemplando temas cotidianos e dialogando com a visão de mundo, a expectativa natural 

seria de que, na comunicação com jovens da mesma idade de outras culturas, em que a 

                                                           
182 Em português: Qual é a sua comida favorita? Você tem animais de estimação? O que você faz no seu 

tempo livre? 
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língua alemã se mostra um canal possível de interação, esses jovens pudessem fazer uso 

dos recursos adquiridos nessa aprendizagem para se expressarem e comunicarem nas 

circunstâncias previstas pelo nível de proficiência em que se encontram. No entanto, os 

textos apreciados nas presentes análises mostram que há uma série de demandas de 

comunicação que não são atendidas por esse arcabouço ou cujos recursos linguísticos 

necessários o aluno não acessa por não os reconhecer como disponíveis ou compatíveis 

com esse contexto interacional. Nos dados analisados, os sujeitos de pesquisa se mostram 

entusiasmados, por exemplo, em descrever raças de cachorros, não somente as de origem 

alemã, outfits compostos de peças do vestuário cujas denominações populares estão em 

catálogos e textos publicitários mas não nas listas de vocabulário, comidas e bebidas de 

sua cultura, assim como palavras e expressões comumente empregadas para falar de séries 

vistas por streaming, do comportamento em redes sociais, de novas modalidades 

esportivas e de jogos de computador.  

Em síntese, os alunos participantes do projeto analisado não demonstram, em seus textos, 

serem capazes de elaborar perguntas relevantes acerca da identidade e do cotidiano 

intercultural de seus interlocutores e, em termos gerais, se mostram pouco dispostos e 

habituados a agir de modo, ao mesmo tempo, criativo e colaborativo nas interações 

analisadas. 

Os trechos a seguir, por outro lado, mostram que também há casos em que alunos 

conseguem relatar experiências, manifestar impressões e encontrar oportunidades para 

incorporar aspectos culturais, inclusive considerando possibilidades intertextuais, 

envolvendo o interlocutor e conferindo maior pessoalidade à mensagem: 

Ich finde es it ganz toll dass du Musik magst. (z.b Passenger, The Who, Artic Monkies 

u.s.w) Es ist nicht einfach eine Freundin zu finden die keine schlechte Musik wie 

"Reggaeton" magt. Du musst jetz eine Venezolanische Gruppe hören, sie sind "Desorden 

Público", ich weiß nicht ob du was ihnen sagen verstehen kannst, aber probier mal. 

Eu acho ótimo você gostar de música (por exemplo Passenger, The Who, Artic Monkies, 

etc.) Não é fácil encontrar uma amiga que não gosta de música ruim como "Reggaeton". 

Você tem agora que ouvir um grupo venezuelano, eles são "Desorden Público", eu não 

sei se você pode entender o que eles dizem, mas experimente. (VEbr14-71B) 

Du hast mich gefragt was wir hier in Venezuela machen, also letztes Freitag bin ich zu 

einen Konzert gegangen und es war super toll und auch ganz komisch, weil da ist 

„Desorden Público“ gegangen und auch eine brazilianische Band die heißt (weiß ich nicht 

genau ob ich der Name gut geschrieben habe) „La banda mais bonita da cidade“ und, sie 
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haben ganz tolle Lieder gesungen. Manchmal  gehe ich zum Strand, aber hier in 

Venezuela es ist ganz schwer zum Strand gehen weil alles ist sehr teuer u.s.w. Was 

machst du normalerweise in (...)? 

Você me perguntou o que a gente faz aqui na Venezuela, então na sexta passada eu fui a 

um show e foi super legal e também estranho, porque lá foi o "Desorden Público" e 

também uma banda brasileira que se chama (eu não sei exatamente se eu escrevi bem o 

nome) "La banda mais bonita da cidade" e, eles cantaram ótimas músicas. Às vezes eu 

vou para a praia, mas aqui na Venezuela é muito difícil ir à praia porque tudo é muito 

caro etc. O que você faz normalmente em (...)? (VEbr14-81D) 

Os dois excertos foram retirados de cartas escritas pelo mesmo aluno venezuelano com 

um intervalo de aproximadamente um semestre entre ambas, tempo em que ocorreram 

duas oportunidades de contato com sua parceira na escola brasileira. Provavelmente o 

domínio relativamente alto dos recursos linguísticos, em comparação com os demais 

textos vistos, favorece que o aluno se sinta confortável em relação ao uso de estruturas 

gramaticais diversificadas, sobretudo na expressão e articulação de ideias e conceitos num 

contexto intercultural distinto daquele em que a prática comunicativa é artificialmente 

ambientada nos métodos de ensino. Como veremos a diante, a análise comparativa com 

os demais textos do corpus permite supor que tais fatores contribuíram, neste caso, para 

a produção de discursos coesos, de leitura fluida, e interculturalmente sensíveis, isto é, 

buscando incorporar e correlacionar elementos dos contextos socioculturais em que 

vivem os dois sujeitos. Tanto a recomendação feita, na primeira carta, para que a parceira 

busque por músicas da banda venezuelana, quanto o relato sobre o show realizado em 

parceria com a banda brasileira – e a preocupação em reproduzir corretamente o seu nome 

– podem ser interpretadas como sinais da predisposição do jovem bilíngue em dar um 

passo além da aproximação intercultural em direção a um envolvimento com a outra 

cultura que venha a ser marcado por trocas transculturais e plurilíngues. 

 

4.2.6. A intersubjetividade na abordagem de aspectos interculturais e o incremento do 

repertório de signos da língua de encontro 

Diferente do que podem sugerir os últimos dois excertos comentados, os sujeitos dessa 

pesquisa, de maneira geral, não abordam objetivamente em seus textos a cultura de cada 

país. Mais interessa a personalidade e os costumes do indivíduo com quem estabelece o 

contato. Ainda mais excepcionais são discursos em que se empregam generalizações 
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nacionalistas através de expressões como “os venezuelanos”, “os brasileiros” ou “os 

romenos”, sobretudo porque os sujeitos parecem buscar e basear essas interações em 

conhecimentos compartilhados. Eles demonstram, especialmente, ter maior segurança 

para escrever sobre aspectos de seu próprio dia a dia, do mundo digital e do 

entretenimento de consumo. Ocasionalmente a escola alemã, a própria língua e a cultura 

alemã aparecem também como parte da sustentação fática da interação entre os pares. Os 

participantes da pesquisa, no entanto, não demonstram sentir-se facilmente confortáveis 

ou motivados a apresentarem aspectos mais profundos de sua identidade cultural e de 

questões do seu entorno social quando não são objetivamente provocados, 

principalmente, pelo docente no estabelecimento de parâmetros temáticos a serem 

abordados nas cartas. Por outro lado, a leitura das cartas e a pesquisa de campo apontam 

que há grande interesse em relação a cultura dos parceiros, em todas as séries escolares e 

turmas. Deste modo, apesar de pouco intensa, se verifica o processo de troca intercultural, 

de dados objetivos, informações superficiais e alguns recortes estereotipizantes sobre a 

cultura e a realidade sociopolítica dos países. O uso das cores nacionais e das bandeiras 

do próprio país e do país do interlocutor figuram como formas de marcar uma intenção e 

uma empatia que não se traduzem plenamente no discurso que não de modo ocasional e, 

quase sempre, involuntário.  

Antes de aprofundarmos a discussão sobre como o desenvolvimento da competência 

intercultural pode ser integrado à prática comunicativa no processo de aprendizagem da 

L2, observemos mais um excerto do corpus que traz características importantes do uso da 

língua pelos aprendizes em contato:  

Ich bin in mein Weinachtenferien hier in (...) geblieben. Lezte 24 von december habe ich 

mit meine Familie Hallacas gegesen. Am 25 ich habe Geld gekommen. Am 31. Ich mit 

meine famielie haben Hallacas, Schinken brot und trauben gegessen. Hast du Hallacas 

gegessen? Hast du schinken brot gegessen Was hast du am 25 gekommen? 

Eu fiquei nas minhas férias de Natal aqui em (...). No último 24 de dezembro, eu comi 

hallacas com a minha família. No dia 25, ganhei dinheiro. No dia 31, eu com a minha 

família comemos hallacas, pão de presunto e uvas. Você comeu hallacas? Você comeu 

pão de presunto O que você ganhou no dia 25? (VEbr79-83A) 

Em seu relato, o aluno aborda acontecimentos vividos semanas antes da escrita da carta 

em eventos ricos em informações interculturais, que são as festividades de fim de ano. 

Na Venezuela, o calendário escolar segue ciclos anuais distintos do brasileiro, mas 

bastante semelhantes ao que se pratica na Alemanha e na Romênia, especialmente pelas 



255 

 

 

escolas que fazem parte desse estudo. A noção de “férias de Natal” (Weihnachtsferien), 

portanto, é perfeitamente aplicável ao contexto venezuelano, sobretudo se tratando de 

uma instituição de ensino alemã. Os alunos brasileiros, no entanto, não se referem, nas 

cartas em alemão, ao período sem aulas dessa época do ano de outra forma que não 

“Ferien”. Apesar de corresponderem ao recesso escolar mais longo que na Europa 

também coincidem com o verão, entre junho e agosto, a palavra “Sommerferien” não é 

empregada pelos brasileiros para designar o tempo livre nos meses de dezembro e janeiro. 

Não é possível precisar, com os dados de que dispomos, com que frequência essa palavra 

composta seria utilizada e se falantes bilíngues no Brasil entendem que ela poderia ser 

empregada para se referir à realidade local. No entanto, a língua alemã dispõe outro 

conceito que, em tese, poderia ter sido utilizado pelo autor do trecho acima no mesmo 

contexto de “Weihnachtsferien”, mas que não foi considerado ou foi preterido. 

“Heiligabend”, que já apareceu em outro exemplo nas discussões anteriores, é o termo 

utilizado em língua alemã para se referir à véspera de Natal e que, como todo signo 

linguístico e a exemplo de “Sommerferien”, integra uma rede de significados que não 

coincide por completo com os sentidos relacionados a palavras utilizadas para designar a 

mesma data em outras línguas. Naturalmente é possível e razoável supor que a palavra 

“Heiligabend” não faça parte do repertório ativo do aluno da 8ª série, autor do texto 

analisado. Isso, porém, não nos desautoriza de refletir a respeito da forma como esse e 

outros termos são apresentados pelos editores de materiais didáticos e professores ao 

aprendiz de língua alemã, isto é, se determinadas palavras fortemente carregadas de 

sentido cultural integram apenas contextos de ensino de Landeskunde (história e cultura 

de um país). Tendo em vista, afinal, que “o significado não é a realidade que ele designa, 

mas sua representação, é o que quem emprega o signo entende por ele” (Fiorin 2015: 58); 

essas palavras devem aparecer também em narrativas e discussões que podem ser vistas 

pelo aprendiz como apropriadas (e apropriáveis) para falar sobretudo de sua própria 

cultura e se prestar a novas relações semânticas. 

Finalmente, o aluno autor desta carta se referiu à véspera de Natal citando diretamente o 

dia e o mês em tradução literal a partir da L1 e prosseguiu citando as coisas que comeu 

com a família e o presente que ganhou no dia de Natal sem, na verdade, considerar que 

que os costumes venezuelanos e os de sua família para essas celebrações podem 

apresentar aspectos divergentes de outras culturas como a do jovem que viria ler essa 

carta no Brasil. O aluno, por exemplo, pergunta ao outro o que ele teria ganhado no dia 



256 

 

 

25 de dezembro sem suspeitar que no Brasil, na realidade, os presentes costumam ser 

trocados na noite da véspera, como também é a tradição, inclusive, na Alemanha e na 

Áustria, para fazer menção a referências que podem fazer parte de conhecimentos 

adquiridos em atividades de Landeskunde. Deste modo, reforça-se a hipótese de falha na 

competência intercultural do aluno. 

O presente estudo chama de intersubjetividade a reflexão que o emissor de uma 

mensagem empreende sobre as expectativas, os interesses, o domínio linguístico e o 

conhecimento de mundo do receptor ao fazer escolhas linguísticas e discursivas na 

construção do texto. Em relação a isso, um outro aspecto a ser observado no trecho 

anterior, sobre os costumes natalinos de uma família venezuelana, é a forma como a 

palavra “Hallaca” foi empregada. 

Como já foi comentado, dispomos apenas de critérios subjetivos para definir quais 

conceitos podem ser presumidos como acessíveis e quais elementos culturais podem ser 

considerados conhecidos por cada um dos indivíduos participantes desse estudo. O fato 

de um determinado prato típico da culinária mexicana, como o taco, ter se tornado um 

prato conhecido e apreciado em outras partes do mundo, aparecer em filmes de 

Hollywood, seu nome ter sido incorporado ao dicionário Duden e participa do cotidiano 

de jovens de classe média da Romênia não necessariamente leva a constatar essa comida 

faça parte do conhecimento de mundo de indivíduos da mesma faixa etária e classe 

socioeconômica de outras culturas e nações. Do mesmo modo, é preciso levar em conta 

que as identidades culturais são híbridas e as comunidades heterogêneas. Dois indivíduos 

brasileiros, como são o pesquisador responsável por esse estudo e o leitor da carta que 

forneceu o excerto acima, podem ou não serem conhecedores de tradições natalinas e 

pratos da cultura venezuelana e considerarem ou não que determinado conceito seja 

acompanhado de uma tentativa de definição quando o interlocutor é falante de outra L1. 

Consideramos que seria esperado que o autor da carta explicasse em seu relato que é 

costume da véspera de Natal nas famílias venezuelanas que as famílias se reúnam para 

preparar as chamadas “hallacas”, porções de uma massa de farinha de milho recheadas 

de guisado de carne e embaladas em folhas de bananeira. De qualquer modo, é possível 

que o aluno tampouco tivesse tido, na formação de sua competência bilíngue, acesso aos 

meios linguísticos que lhe capacitasse a elaborar essa definição em língua alemã, se assim 

desejasse, para poder descrever um dos principais pratos típicos da culinária e da tradição 

de Natal venezuelana.  
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No corpus examinado, observamos que os estilos musicais que os jovens elegem como 

preferidos incluem, com frequência, gêneros regionais. Alguns autores das cartas em que 

tais estilos aparecem se mostram, neste momento, conscientes da interculturalidade que 

marca a interação com seu leitor e os apresentam como elemento característico da cultura 

de seu país ou região, exemplificando eventualmente com dados de músicas e artistas que 

sirvam de parâmetros para uma busca na internet, como no exemplo: 

Ich höre gern Pop Musik, Funk und Sertanejo, das sind brasilianische Musikarten. 

Eu gosto de ouvir música pop, funk e sertanejo, esses são tipos de música brasileiros. 

(BRro192-83A) 

Na maioria dos casos, todavia, essa sensibilidade não se verifica e os gêneros regionais 

são enumerados juntamente com estilos de música que fazem parte da cultura globalizada 

anglófona, como nos trechos abaixo: 

Ich höre Musik, jeden Tag. Ich höre gern, Funk, HipHop, Rap, Pop und Sertanejo. 

Eu ouço música todos os dias. Eu gosto de ouvir funk, hip hop, rap, pop e sertanejo. 

(BRve177-83A) 

Meine Lieblingsmusik ist Gucci Gang (Lil Pump) am liebsten mag ich Pop, Funk, Rap, 

ohne Rock oder MPB. 

Minha música favorita é Gucci Gang (Lil Pump) o que eu mais gosto é de pop, funk, rap, 

menos rock e MPB. (BRrq204-63D) 

Ich höre Musik gern, am liebsten Reggaeton, Merengue, Salsa, Bachata, Dance, Pop, 

usw. Meistens höre ich Musik am abend und ganz früh am Morgens.  

Eu gosto de ouvir música, especialmente reggaeton, merengue, salsa, bachata, dance, 

pop etc. Geralmente eu ouço música à noite ou de manhã bem cedo.  (VEbr51-02A) 

Ich mag Pop und Raggeton hören. Welche ist dein Lieblingsmusik? 

Eu gosto de ouvir pop e reggaeton. Qual é o seu tipo de música favorito? (VErq79-94A) 

Por mais que as diferenças interculturais sejam pressupostas pelos alunos e sejam a sua 

principal motivação para participar do projeto, a curiosidade e o diálogo dos alunos 

raramente extrapolam, na dinâmica de comunicação proposta, o nível da comparação 

entre categorias simples. Essas categorias de conceitos parecem compor um paradigma 

limitado e fechado de possibilidades tão cristalizadas quanto os conceitos forjados pelas 

campanhas publicitárias para produzir a representação de que “iPhone” constitui uma 
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categoria diferente de “telefone celular”, uma entrada independente na lista de ideias e 

conceitos de qualquer língua. Por conseguinte, mesmo quando os discursos envolvem 

elementos específicos da cultura local, que contam com apenas uma designação lexical 

que o sujeito assume ser um genuíno exemplar do vocabulário de sua L1, essa palavra 

será utilizada para se referir a esse conceito também quando a língua de interação for uma 

outra e sobretudo diante da constatação de que a palavra não encontra correspondência 

direta no vocabulário da L2 em questão. Não haver uma palavra diferente para representar 

tal conceito na outra língua – a exemplo de “pizza”, “videogame”, “jeans” ou “internet” 

– pode ser entendido como a não necessidade de tal correspondência para que a ideia seja 

expressa e compreendida. Desse modo, tornam-se supérfluas também as paráfrases, 

analogias, descrições e definições, como indicam também exemplos de outros contextos, 

diferentes dos discutidos acima: 

Unsere typisches Essen sind: Feijoada, pão de queijo, acaraje, farofa, Agua de coco 

(auch!), aber mein Lieblingsessen ist AÇAI! Kennst du? 

Nossas comidas típicas são: feijoada, pão de queijo, acarajé, farofa, água de coco 

(também!), mas minha comida predileta é AÇAÍ! Você conhece? (BRve74-72A) 

Nesse caso, a pergunta e a referência a uma coincidência com um elemento cultural que 

a parceira havia mencionado na carta anterior representam empatia no comportamento 

discursivo da autora da carta, mas a listagem de itens em português e a ausência de 

definições ou outras estratégias de conceituação dos mesmos, mesmo expressamente 

assumidos como “típicos” da cultura brasileira, aponta para a necessidade de uma 

metodologia específica ou adaptada para a conscientização intercultural coordenada com  

o desenvolvimento da competência comunicativa. 

A partir do levantamento de elementos e listas de elementos que esse estudo considerou 

do domínio específico de culturas locais, de grupos específicos de interesse (jargões) e de 

línguas e países específicos (inclusive da L2), chegou-se a uma relação entre duas 

tendências de atitudes discursivas nas cartas analisadas. A primeira pressupõe que o 

interlocutor está familiarizado ou será capaz de inferir, a partir do contexto, o sentido 

relacionado aos significantes; o segundo antecipa que o interlocutor pode não dispor de 

conhecimentos requeridos da cultura em questão e contextualiza o conceito novo pela 

associação de significados que se julgam disponíveis tanto para o emissor quanto para o 

receptor da mensagem. 
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Gráfico 7: Abordagem de elementos interculturais em relação à familiaridade do interlocutor  

por série escolar 

 

Cabe pontuar que as cartas que incluem ocorrências de ambos os tipos foram 

contabilizadas duas vezes, independentemente da proporção ou preponderância de uma 

das tendências. O gráfico 7 permite constatar que ambos os comportamentos discursivos 

que os participantes da pesquisa apresentaram são verificáveis em todas as séries 

escolares abarcadas pelo estudo. Os quadros de contextualização evoluem gradativamente 

de ocasionais nas cartas da 6ª série para predominantes nos textos 10ª série, se mostrando 

presentes em mais de 80% das cartas na 9ª série, que corresponde ao último ano do ensino 

fundamental no Brasil. 

A frequência de elementos interculturais desconexos, em listas ou cuja compreensão pelo 

interlocutor parece ser pressuposta por não ser acompanhada de descrições ou definições 

objetivas se mantém, em todas as séries, entre 50 e 75%. Nas três faixas intermediárias, 

da 7ª à 9ª série, essa taxa acompanha a de contextualização mantendo uma diferença de 

menos de 10%. A escolha que se mostrava relativamente marcante entre os participantes 

mais jovens e que, de acordo com esse levantamento, cede espaço para a atitude de 

contextualização, portanto, não é a de pressuposição de familiaridade, mas de não 

abordagem de elementos interculturais nas cartas enviadas. Constatamos, desse modo, 

que essa variação de abordagem continua integrando o rol de escolhas do indivíduo 

bilíngue mesmo à medida que elas se tornam mais conscientes e a competência 

comunicativa e intercultural na L2 se aperfeiçoa em direção aos níveis de proficiência B2 

e superiores. 
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Por conseguinte, a redução da prática comunicativa intercultural a procedimentos 

discursivos de exposição e comparação de características físicas, aptidões, preferências e 

hábitos de consumo pode estar condicionada à disponibilidade de recursos linguísticos 

para o nível de proficiência em que os alunos mais jovens se encontram. No entanto, tendo 

em vista que, ainda assim, quase 30% dos textos da 6ª série atestam a capacidade de 

aprendizes desse nível de utilizarem definições e descrições simples na apresentação de 

aspectos de sua cultura, o estudo etnográfico se ocupou de investigar quais outros fatores 

poderiam influenciar as autodefinições baseadas em práticas de consumo e enumerações 

de conceitos pré-fabricados e já conhecidos. Esse quadro contrasta com o entusiasmo que 

caracteriza as primeiras trocas de correspondências, que surgem da expectativa de 

descoberta de um universo de sentidos totalmente novo. Em busca de respostas para essas 

questões, a pesquisa de campo se deparou, em primeiro lugar, com a diminuição da 

motivação inicial dos alunos da 7ª e da 8ª série que haviam iniciado o contato com os 

parceiros no ano anterior.  

Da mesma forma que, a despeito da existência de inúmeras variedades, na aprendizagem 

da língua o aprendiz se depara com um padrão de referência a ser reproduzido, ele tende 

a comparar sua performance a de um falante ideal imaginário, que representa essa norma, 

mas é, ao mesmo tempo, desprovido de personalidade, desejos e empatia. Em dado 

momento, quando se torna participante do projeto de troca de cartas, o aprendiz se percebe 

parte integrante de uma comunidade de indivíduos reais reunidos não em função da 

língua, mas de sua condição de aprendizes. O referencial virtual idealizado, que 

eventualmente também servia de interlocutor imaginário, passa inicialmente a adquirir o 

perfil do companheiro que se comunica com ele nessa mesma língua, através de cartas, 

vindo de outra cultura. Ao ocupar, portanto, a posição daquele primeiro ideal, este se 

torna então aquele a quem o outro se pretende igualar. A ansiedade pela diferença, pela 

pluralidade e pelas novas leituras do mundo parece dar lugar ao esforço em ser aceito e 

se parecer igual. Como de ambos os lados estão aprendizes submetidos à mesma lógica 

normativa e monocultural, observamos que essas forças em direções opostas, ao invés de 

cooperarem na ressignificação da aprendizagem, se anulam e, no decorrer das trocas de 

cartas, arrefecem. 

Para se mostrarem uns aos outros como iguais, os sujeitos equalizam, individualmente, 

suas identidades ao invés de personalizarem cooperativamente seu próprio espaço de 

interação a partir do reconhecimento e da valorização de sua heterogeneidade. Podemos 
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cogitar também que um impulso imediatista não suficientemente moderado pelo educador 

provoque os jovens a subestimarem e saltarem a fase da socialização em que podem ter 

lugar não só a confirmação das referências comuns da L2 mas a seleção de significados 

e significantes trazidos das diferentes culturas de origem para a construção cuidadosa do 

third place. Como efeito, sem terem sido sensibilizados para as especificidades dessa 

experiência de interação, acabam buscando refúgio seguro em conceitos de um senso 

comum fabricados pela globalização midiática e imperialista que superficializam as 

relações, neutralizam os efeitos do hibridismo e protegem os indivíduos das contradições 

de suas próprias subjetividades. 

Talvez isso explique porque, ao passo que muitos participantes do projeto citam em suas 

cartas viagens a destinos internacionais famosos como Nova York, Orlando ou Aruba, 

quando se trata de relatar um passeio em que, junto com a família, escalou a montanha 

mais alta da Romênia – “Ich und meine Familie sind auf den höchsten Berg aus Rumänien 

geklettert” (RQbr23-74A) –, não é dada a mesma relevância no discurso. A localidade 

citada no exemplo, seguramente de grande valor cultural para os romenos, não chega a 

ser nomeada no texto. Apesar disso, ao menos, foi considerada a necessidade do uso de 

outros signos para uma definição que viabilizasse o entendimento a leitora da escola BR.  

De fato, muitas vezes os alunos fazem uso, nas cartas, de estratégias para favorecer o 

entendimento do interlocutor sobre conceitos que são mais evidentemente próprios do 

país e da sociedade em que vivem. Podemos esboçar uma classificação das estratégias 

encontradas procurando relacioná-las ao grau de envolvimento intercultural e de empatia 

dos autores em relação ao leitor. Esse estudo chegou a quatro níveis de uso dessas 

possibilidades. 

Um primeiro grupo de estratégias, que chamaremos de Tipo I, consistiria em descrições 

ou paráfrases que fazem uso de signos igualmente alheios ao repertório de signos que o 

leitor presumidamente possui, em vista de sua identidade cultural e dos conhecimentos 

compartilhados através da L2 e sua cultura, como nas seguintes citações: 

Mir geht es gut, ich freue mich weil letzte Woche ich und und der 7 Jahrgang zu einem 

Schüler-Camp in Minas Gerais gefahren sind. Es heißt NR. 

Eu estou bem, estou feliz porque na última semana eu e e o sétimo ano fomos para um 

acampamento escolar em Minas Gerais. Ele se chama NR. (BRve63-72B) 
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Letzte woche bin ich nach NR gefahren. NR ist ein Freizeit-Camp im Süden vom 

Bundesland Minas Gerais. 

Na última semana eu foi para o NR. NR é um acampamento de lazer no sul do estado de 

Minas Gerais. (BRro92-72B) 

Letzte Woche bin ich auf eine Klassenfahrt zu einem Schüler-Camp mit der ganze 7. 

Jahrgang gegangen. Es war an der Grenze zwischen den Bundesländern Minas Gerais und 

São Paulo, in der Nähe von Campos do Jordão. 

Na última semana eu fui à excursão para um acampamento escolar com todo o 7º ano. 

Era na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, perto de Campos do Jordão. 

(BRve57-72B) 

Estes exemplos foram extraídos de cartas escritas por três turmas distintas de alunos que 

participaram da referida viagem escolar e constituem juntas essa pequena amostra pois o 

tema em comum permite uma comparação mais clara. Nos excertos, as duas tentativas de 

descrição mais detalhada do elemento “NR” recorrem ao sistema de pontos cardeais, a 

construções adverbiais de localização (“in der Nähe von”, próximo ou perto de) e aos 

conceitos de “Grenze” (limite, divisa, fronteira) e “Bundesland”. Este último designa 

originalmente divisões político-governamentais específicas dos regimes federativos da 

Alemanha e da Áustria, mas foi oportunamente apropriado para dar ao conceito “Minas 

Gerais” um sentido no âmbito das redes de significação compartilhadas entre os 

interlocutores e das suas referências na cultura da L2. No entanto, os conceitos “Süden”, 

“Grenze” e “Bundesland” relacionam, nos textos, vários signos estranhos à língua de 

encontro, isto é, ao espaço de troca construído pelas interações até então empreendidas 

(third place). Seria preciso que os leitores já tivessem sido, em algum outro momento, 

familiarizados aos conceitos “Minas Gerais” e “Campos do Jordão” para que pudessem, 

dessa forma, calcular a localização ou a distância aproximada do acampamento. Um 

maior aproveitamento dessa descrição para a reconstrução do conceito pelo leitor, que 

supostamente não conhece os estados e as cidades turísticas de inverno do sudeste do 

Brasil, poderia ser assegurado através da informação da distância aproximada em 

quilômetros entre o acampamento escolar e a cidade em que o aluno vive, o tempo de 

deslocamento em dado meio de transporte e por características da geografia local, 

utilizando expressões como “auf dem Land”, “in den Bergen” (no campo, nas montanhas) 

etc. 

Esse contexto pode ser comparado com as referências que um aluno forneceu ao seu 

parceiro sobre a localização de sua escola. Nesse caso, porém, o foco não estava nessa 
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informação, mas nas facilidades que oferecem os arredores, inclusive o acesso a um 

lanche típico. No entanto, apesar de trazer a informação de que é servida em dois 

tamanhos e de quanto custa o menu com um suco, o aluno não explica para o leitor o que 

é uma “shaorma”. Os verdadeiros nomes dos pontos de referência na reprodução do 

trecho: 

Meine Schule ist auf Carpaților nehben Piața Independenței wo sehr viele Restaurante 

sind wie McDonalds, Kfc und La Baiatu wo die beste Shaorma ist; Die grosse Shaorma 

ist 16 lei und die kleine ist 13 aber bei jede Shaorma kriegst du ein Saft. 

Minha escola fica na rua Carpaților, perto da praça Independenței, onde há muitos 

restaurantes como McDonalds, Kfc e La Baiatu, onde tem a melhor shaorma; A shaorma 

grande é 16 leus e a pequena é 13 mas com cada shaorma você ganha um suco. 

(RQbr42-73C) 

Os seguintes exemplos também saíram de uma remessa de cartas e compõem, por sua 

vez, um grupo que pode ser considerado de uma ordem independente ao anterior, ou seja, 

de Tipo II. No entanto, dado a natureza de continuum acarretada pela subjetividade dos 

critérios de classificação, dos signos linguísticos e da própria expressão do pensamento 

em forma de enunciação, em circunstâncias e segundo objetivos específicos, essas 

estratégias podem ser vistas como análogas às anteriores em termos de acesso aos meios 

de busca e consulta das referências. Seguem dois trechos para melhor embasar esse ponto 

de vista: 

Hörst du gern Musik? Ich höre gern eine venezolanische Gruppe, Sie heißen "Caramelos 

de Cianuro". 

Você gosta de ouvir música? Eu gosto de ouvir um grupo venezuelano, eles se chamam 

“Caramelos de Cianuro”. (VEbr21-81D) 

Meine Lieblings Musik ist “Trap Venezolano”, meines Lieblingslied ist “Tetris” von 

Jeeeph, auch höre ich Big Soto, Neutro Shorty, Adso Alejandro, Akapellah und Micro 

TDH gern. 

Meu estilo de música favorito é o “trap venezuelano”, minha música favorita é “Tetris” 

do Jeeeph, eu também gosto de ouvir Big Soto, Neutro Shorty, Adso Alejandro, Akapellah 

e Micro TDH. (VErq100-94A) 

À parte do tema abordado, esses dois trechos se destacam dos anteriores sobretudo pela 

disponibilização de dados objetivos que podem ser usados para efetuar uma busca simples 

na internet que levará o leitor interessado não apenas a informações acerca dos conceitos, 

isto é, do estilo musical e dos artistas mencionados, mas possibilita o contato e a 
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experienciação direta e pessoal das preferências musicais das autoras e, potencialmente, 

um posicionamento independente em forma de feedback na carta em resposta. Além desse 

aspecto crucial, esses elementos foram situados no escopo de uma determinada cultura, 

no caso, do país de onde escrevem as alunas. No segundo trecho, o nome do gênero foi 

destacado da frase com uma cor diferente, escolha que pode estar relacionada à marcação 

de um novo tópico no discurso – conforme outros sintagmas nominais foram realçados 

da mesma forma ao longo do texto – ou também a intenção de chamar o interlocutor à 

atenção para a apresentação de um novo rol de significados para seu repertório 

transcultural, assim como para o acervo de signos interculturais da língua de encontro. 

Um terceiro nível ou categoria desse sistema de estratégias – Tipo III – representa a 

definição, descrição ou contextualização na periferia do discurso, isto é, através de 

recursos paratextuais como imagens, hipertextos, mapas, notas e legendas. Enquanto 

elementos referenciais de natureza objetiva, esses recursos possibilitam ao leitor uma 

relação direta com conceitos que fazem parte de seu repertório de signos. A seguir, 

vejamos dois exemplos representativos desse tipo de estratégia em que são utilizados 

recursos da linguagem escrita: 

Meine Fußballmanshaft ist (...). Meine Vater mag auch (...) sehr dann geht wir ganz oft in 

Galho Seco. 

*Galho Seco ist eine Fußball stadium. 

Meu time de futebol é (...). Meu pai também gosta muito do (...) então nós vamos muito 

ao Galho Seco. 

*Galho Seco é um estádio de futebol. (BRrq205-63D) 

  

 

rumänische RON (Leu) / 1 Leu = 0,20 € 

RON romeno (Leu) / 1 Leu = 0,20 € (RQbr5-73C) 

No primeiro exemplo, o nome do estádio foi alterado do texto original para seguir 

preservando a identidade e a localização das escolas participantes da pesquisa. A 
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denominação verdadeira foi citada no corpo texto em um contexto coeso em que a leitora 

poderia fazer inferências construindo relações de significado com os signos adjacentes, 

mas não houve, na elaboração desse trecho do discurso, aparentemente, uma ponderação 

sobre o conhecimento de mundo da interlocutora e a probabilidade de que “Galho Seco” 

seja um conceito de seu repertório cultural. O adendo, marcado pelo asterisco à esquerda, 

foi provavelmente adicionado posteriormente como nota na margem da folha. De forma 

direta e simples, então, o conceito foi explicado através de recursos do vocabulário da L2 

que correspondem ao nível de proficiência das partes. À carta que representa o segundo 

quadro, o autor anexou uma cédula de um leu (reproduzida na imagem) e anotou na 

margem a conversão aproximada em euros, fazendo uso de um símbolo (€) e de uma 

referência comum, presentes na cultura da L2.  

Finalmente, foram apuradas, em 33,6% das cartas que compõem esse estudo, a 

identificação da demanda e a iniciativa dos alunos de descrever, definir e contextualizar, 

através da seleção e uso consciente de recursos linguísticos, conceitos de difícil 

compreensão por terem sido considerados potencialmente estranhos à cultura do 

interlocutor e da L2. Esse uso consiste em estratégias do Tipo IV, que integram a estrutura 

de coesão do discurso, ou seja, ocorrem no âmbito do texto principal por meio de 

conceitos articulados com outros elementos do texto e de operadores discursivos, como 

mostram os exemplos: 

Osternferien sind 2 Woche, und die erste Woche werde ich nach Margarita reisen, dass 

ein Insel in Venezuela ist. 

As férias de Páscoa são duas semanas, e na primeira semana eu vou viajar para 

Margarita, que é uma ilha na Venezuela. (VErq22-04A) 

Auf dem zweiten Foto trage ich ein Outfit für den Sommer. Da trage ich ein T-Shirt, 

Short und Havaianas-Sandalen. Havaianas ist eine tipishe Sandalen marke in Brazilien. 

Na segunda foto eu uso uma roupa para o verão. Eu estou vestindo uma camiseta, shorts 

e sandálias Havaianas. Havaianas é uma marca de sandálias tipishe no Brasil.  

(BRve77-72A) 

Die Wohnsituation ist ein großes Problem, weil viele Ranchos gibt es. Dort wohnen sehr 

arme Menschen und außerdem es gibt viel Müll. 

A situação da moradia é um grande problema, porque existem muitos “ranchos”. Lá 

vivem pessoas muito pobres e, além disso, há muito lixo. (VEbr54a-62B); 
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Meine Hobbys sind Videospielen zu spielen und Airsoft. Airsoft sind Plastik oder Metall 

Waffen die Plastik Kugeln schießen.  

Meus hobbies são jogar videogame e Airsoft. Airsoft são pistolas de plástico ou metal 

que disparam balas de plástico. (RQbr55-73C) 

O levantamento quantitativo dos textos aponta que 33,6% das cartas apresentam uso de 

estratégias do Tipo IV e uma tendência crescente conforme avançam as séries escolares, 

com uma evolução bastante notável, de 28,9%, entre os textos da 8ª para os da 9ª série 

(gráfico 8).  

Esse resultado acompanha a tendência já aferida nos resultados da abordagem de 

elementos interculturais em relação à antecipação da familiaridade do interlocutor (cf. 

gráfico 7). Ambos os procedimentos de análise sugerem que o grau de intersubjetividade, 

empatia e consciência intercultural esteja relacionado com o avanço da faixa etária e o 

aumento do nível de proficiência na L2. Vale lembrar, no entanto, que esse levantamento 

da ocorrência de estratégias do Tipo IV é impactado também pela frequência com que os 

alunos tematizaram em suas cartas aspectos interculturais e conceitos culturalmente 

estranhos à variedade da L2 aprendida no contexto escolar bilíngue. Além disso, a 

delimitação dos tipos de estratégia é feita, em parte, por critérios subjetivos, como já foi 

ressaltado. A interpretação desses números deve levar em conta que os conjuntos de cartas 

analisadas por série e por escola não são quantitativamente equânimes, assim como as 

circunstâncias em que os textos foram escritos e o grau de influência dos docentes nas 

restrições e tomadas de decisão em cada seção de escrita variam. Desse modo, é preciso 

ter em vista que os índices mostrados apontam para tendências e não devem ser tomados 

como resultados conclusivos. 

Gráfico 8: Cartas com estratégias de conceituação de Tipo IV 
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Retomando as formas de descrição e conceituação descritas como de tipo IV e 

exemplificadas com os últimos dois trechos, a análise do corpus identificou que elas 

foram utilizadas de modo mais consequente quando os alunos de uma determinada turma, 

em um dado momento, tiveram que relatar experiências que envolveram conceitos e 

noções que no momento da vivência relatada foram percebidos como inéditos ao seu 

próprio universo conceitual. O contexto em que isso foi observado de modo mais claro 

está em cartas escritas por alunos da 7ª série da escola BR que participaram de uma 

viagem ao Reino Unido. É importante considerar que as cartas em que esse 

comportamento discursivo se verifica abordam temas diversos e não foram escritas com 

o intuito ou sob a orientação docente de relatar detalhadamente essa experiência. 

Observemos os seguintes trechos representativos:   

Jetzt schreibe ich über meine Reise. Ich habe (in England), in ein klein Stadt gewohnt und 

es heißt Swanage. Dieses Stadt ist sehr schön und es sind nur 9 tausand Einwohner. Jeden 

Tag konnten wir eine Stunde zu da gehen und wir konnten viel kaufen und essen. Wir 

haben in ein Internat gewohnt und es heißt Harrow House und da gibt es Menschen von 

viele verschiedene Länder.  

Agora vou escrever sobre minha viagem. Eu fiquei em uma cidade pequena e ela se 

chama Swanage. Esta cidade é muito bonita e são apenas 9 mil habitantes. Todos os dias 

pudemos ir lá por uma hora e pudemos comprar e comer muito. Nós ficamos em um 

internato e ele se chama Harrow House e há pessoas de muitos países diferentes. 

(BRve43-73D) 

Also ich habe eine Reise nach England in Juli gemacht, ich bin mit die Mehrheit des 

meine Freunden da gereist, wir sind für zwei Wochen in eines Internat sogenannt Harrow 

House geblieben. Da haben wir viele kleine Ausflüge gemacht zu Großstädte und auch zu 

Kleinstädte.  

Então, eu fiz uma viagem à Inglaterra em julho, viajei para lá com a maioria dos meus 

amigos, ficamos por duas semanas em um colégio interno chamado Harrow House. Lá 

nós fizemos muitos pequenos passeios para cidades grandes e cidades pequenas. 

(BRve94b-73D) 

Quando o próprio enunciador encontra certa dificuldade para encontrar conceitos mais 

objetivos que descrevam o sentido do elemento cultural novo ou estranho ao seu 

conhecimento de mundo, ele aparentemente sente a necessidade de recompor definições 

e contextos de forma tão detalhada quanto considera que teria sido necessária para si 

mesmo quando o referido conceito ainda não fazia parte de seu repertório.  

Do ponto de vista didático-metodológico, essa constatação aponta que a exposição do 

aluno a novas confrontações, inclusive com a sua própria cultura, pode ser um meio de 



268 

 

 

reproduzir os fatores decisivos que condicionaram o uso espontâneo das estratégias vistas 

nos exemplos acima pelos alunos. Ao combinar a avaliação metacognitiva dessas 

vivências com a oportunidade de troca intercultural, o update que o indivíduo, por default, 

teria feito apenas em seu próprio arcabouço de ideias será estendido ao repertório 

intercultural de signos do third place. Dessa forma, a observação dos dados que 

apresentam estratégias do tipo IV também traz pistas que podem inspirar a criação de 

rotinas de trabalho no sentido de desenvolver nos indivíduos bilíngues emergentes uma 

competência intercultural que, além de integrada à prática das habilidades de 

compreensão e expressão e à competência comunicativa plurilíngue, se torna 

potencialmente transcultural à medida que se torna autônoma em relação à cultura da L2. 

 

4.2.7. O ímpeto plurilíngue e a hibridização da língua de encontro 

O levantamento e a análise das ocorrências de alternância de código (code-switching) nas 

cartas mostraram que nem sempre ele ocorre a favor da comunicação bem-sucedida. Esta 

análise assume como code-switching a definição de Gumperz (1982: 59): “a justaposição, 

dentro da mesma troca de fala, de passagens de discurso pertencentes a dois sistemas ou 

subsistemas gramaticais diferentes”. É parte fundamental da comunicação entre 

indivíduos bilíngues (Appel/Muysken 2005: 80), já que, conforme constatado por Paradis 

(1977: 114), não implica que exista qualquer função cognitiva para que a alternância de 

código ocorra no discurso de um sujeito bilíngue diferente daquelas com que conta um 

indivíduo monolíngue no processamento da linguagem. Desse modo, resulta redundante 

e equivocado tratar o code-switching como fenômeno destacado da translinguagem. 

Muito embora permaneçamos, portanto, alinhados à ideia de que as práticas discursivas 

compõem o repertório completo do falante e não podem ser atribuídas a uma ou outra 

definição de uma língua (García/Wei 2014: 22), ainda assim lançaremos mão, na qualidade 

de artifício metodológico, de um olhar que busca identificar, no corpus textual analisado, 

elementos linguísticos como pertencentes ou originários de um ou outro código.  

Há um grande número de casos em que o uso de léxico da L1 na citação de elementos da 

cultura do emissor não são definidos e contextualizados, ou seja, não ocorre 

verdadeiramente o compartilhamento dos conhecimentos e da experiência em que esses 

conceitos estão envolvidos num espaço de diálogo confortável para todas as partes. Esses 



269 

 

 

itens, quando não reconceituados no âmbito do third place, demarcam distanciamento e 

caracterizam um discurso que se encerra em si mesmo, da mesma forma que a redação 

escolar tradicional escrita para um leitor meramente hipotético. Seguem exemplos desses 

usos: 

Mein Lieblingsfußballteam ist (...). (...) ist das besser team heute in “Brasileirão”.  

Meu time de futebol favorito é o (...). O (...) é o melhor time hoje no Brasileirão. 

(BRve44-71D) 

Wenn wir in meiner Haus war wier haben Cabra cega gespielt und videogame gespielt.  

Quando nós estávamos na minha casa, nós brincamos de cabra cega e videogame. 

(BRve68-83A) 

Meine Lieblingsfilme sind “sully o herói do rio rudson”, “jaws” und “ponte dos espiões”. 

Meus filmes favoritos são “Sully, o herói do rio Hudson”, “Jaws” e “Ponte dos 

espiões”. (BRve145-73A) 

Hier in Venezuela haben wir “Semana Santa”, das sind kurze Ferien in eine Woche aber 

die Schülern von die (...) haben auch “Osternferien”, das ist noch eine Woche. 

Aqui na Venezuela nós temos a "Semana Santa", que são férias curtas de uma semana, mas 

os alunos de (...) também têm "férias de Páscoa", que é mais uma semana. (VErq100-94A) 

Vorgestern wir hatten hier in der Schule ein Schulfest ich habe brigadeiro gemacht du 

kann in internet suche es ist eine tipsche esse hier in Brasil 

Anteontem nós tivemos aqui na escola uma festa eu fiz brigadeiro você pode procurar na 

internet é uma comida típica aqui no Brasil (BRve21-82C) 

Weißt du eigentlich was jetzt in Venezuela passiert? Ist alles ein ganzen Kaos! Ich bin 

einige Tage nicht in die Schule gegangen wegen Marchas und diese Sachen. 

Você sabe o que está acontecendo na Venezuela agora? É tudo um Kaos inteiro! Eu não 

fui à escola por alguns dias por causa de Marchas e essas coisas. (VEbr91-73B) 

Naturalmente o interlocutor consegue encontrar pistas no discurso e construir hipóteses 

que o aproximam do sentido das expressões “Brasileirão”, “cabra cega” e “marchas”, por 

exemplo. A proporção de cartas que mencionam títulos de filmes, séries e livros em L1 é 

relativamente grande. Em muitos casos, são utilizados também títulos em inglês, que 

muitas vezes também o título original da obra. No exemplo seguinte, é interessante 

observar que para a expressão “Semana Santa” não é usada pelos alunos a 

correspondência alemã “Karwoche”, como em “Osterferien”. Podemos fazer uma 
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analogia às razões que talvez influenciem o não uso do termo “Heiligabend” para designar 

a véspera de Natal em outras culturas. Curiosamente, ambos os casos tratam de 

festividades religiosas cristãs. No excerto acima, a “Semana Santa” não foi dado outro 

sentido além de que é um tempo em que não se vai à escola e precede uma outra semana 

livre, este sim correspondente, para a aprendiz, a um conceito disponível em alemão. Nos 

dois últimos exemplos, fica claro que o enunciador não somente escreve coisas que está 

pensando, mas pensa em seu interlocutor e seleciona tópicos e modo de enunciar o que 

quer dizer. Nesses casos, os alunos não apenas escrevem, eles escrevem para um leitor 

conhecido. Myers-Scotton (1991: 58) sublinha a alternância de código como recurso de 

marcação de primeiro e segundo plano, um modo de destacar itens no discurso conferindo 

sentido específico, de caráter social ou não. No entanto, as noções que buscaram 

transmitir através de palavras de sua L1 não estão apoiadas no contexto por definições 

que auxiliem os parceiros a entenderem se “brigadeiro” é uma comida doce ou salgada 

ou de que é feito, e quem são as pessoas que participam das “marchas”, para começar a 

construir representações a respeito dessas noções. 

Isso ocorre também com palavras em alemão que compõem alguns textos e que designam 

elementos típicos da cultura do enunciador. Esse é o caso da palavra “Tukan” (BRve171-

73A), que se refere a uma espécie de ave tropical e mas cujo significado possivelmente 

não é de acesso imediato para muitos falantes de alemão sem conhecimentos de cultura 

sul-americana que adquiriram a língua e vivem na Europa. Outro caso similar é o da 

palavra composta “Kartoffelwoche”, citada em três cartas da escola BR (BRve2-71D, 

BRve25-71D, BRve27-71D) e que denomina a semana de recesso prevista por essa 

instituição em seu calendário anualmente no mês de outubro. Da mesma forma 

internacionalismos não devem ser considerados isentos de definição, a depender do 

contexto de interação, assim as palavras “zika” (VEbr57-75B) e “dengue” (VEbr33-72A), 

citadas em cartas, podem ser prontamente entendidas por falantes brasileiros e 

venezuelanos de alemão, mas talvez não por jovens europeus. 

Ocasionalmente, os aprendizes encontraram boas soluções para reduzir o risco de não ser 

compreendido quando fizeram uso de unidades lexicais da L1. Além de descrever, 

comparar e buscar definições usando referências e conceitos conhecidos na L2, os alunos 
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a) formaram substantivos compostos com palavras que são usadas na L1 em forma 

simples: “Havaianas-Sandalen” (BRve77-72A), “Berg El Ávila” (VEbr54a-

62B)183;  

b) fizeram desenhos estilizados como o da cidade de Mérida com os picos andinos 

nevados ao fundo;  

c) buscaram termos em alemão que não correspondem mas possuem interseções de 

significado: Hier gibt es bergen, Inseln, Wälder, „cerrado“ (Steppe), „caatinga“ 

(Wüste), Strände, Flüssen, und so weiter (BRve165-02B)184; 

d) propuseram um título alternativo para uma obra clássica de literatura infanto-

juvenil: Kennst du den Bauernhof des Gelben Spechts? Oder "Sítio do Picapau 

Amarelo"? (BRve57-61D) 185;  

e) buscaram denominações criativas com os recursos conhecidos da língua para 

expressar uma ideia com clareza: “luftig Tanz” (BRrq84-73D), “Lufttanze” 

(BRrq147-73D)186 (für Vertikaltuch-Tanz). 

Por fim, deve ser lembrado também nesse âmbito o uso consciente de descrições e 

analogias (estratégia de contextualização de tipo IV): 

Ich werde dir erzählen von meiner reise nach “Los Médanos de Coro” (es waren die 

besten Ferien), “Los Médanos de Coro” sind wie eine art Wüßte, aber sie sind mitten in 

der Straß, das beste ist das man sie klettern kann. 

Eu vou te contar da minha viagem para "Los Médanos de Coro" (foram as melhores 

férias), "Los Médanos de Coro" são como uma espécie de deserto [dunas], mas eles 

estão no meio da rua, o melhor é que você pode escalá-los. (VEbr34-72A) 

São frequentes também expressões em outras línguas, sobretudo inglês, para enunciar 

ideias que também seriam possíveis com signos linguísticos da L2. Uma vez 

compreendidas pela parte receptora e reutilizadas em novos contextos, esses conceitos 

passam a ser integrados ao repertório da língua de encontro. Alguns conceitos muito 

frequentes e que, apesar de presente cotidianamente na vida dos jovens, apenas raramente 

demonstram possuir um significante alemão no acervo desses aprendizes, acabam sendo 

                                                           
183 Em tradução literal: “sandálias Havaianas” e “monte El Ávila”. 
184 Aqui há montanhas, ilhas, florestas, cerrado (estepe), caatinga (deserto), praias, rios e assim por diante. 
185 Em português: “Você conhece o Sítio do Picapau Amarelo? Ou ‘Sítio do Picapau Amarelo’?” 
186 Refere-se ao esporte circense tecido acrobático ou dança aérea, traduzido literalmente pelas alunas como 

“dança aérea”, no primeiro caso por meio de um núcleo substantivo atribuído de um adjetivo e no segundo, 

como substantivo composto. O termo usual em alemão é Vertikaltuch-Tanz (dança em tecido vertical). 
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encontrados nas cartas representados de formas variadas como é o caso de “Social nets”, 

“sozialnets”, “social-Network” e também variações do termo mais empregado entre 

falantes de alemão “Sozialnetzwerk”. Além deste e dos itens enumerados na seção 6.2.3, 

ainda foram identificados nas cartas examinadas as seguintes expressões contendo signos 

da língua inglesa: 

a) substantivos empregados por interferência eventual ou escolha consciente: ein 

Fußball player (BRrq204-63D); Champion (BRro70-83A); der Trapper von der 

Century (BRve46-93D); Impeachment Process (BRve169-02B); football 

(BRrq199-63D); Guitar (BRra84-73D); super-Heros (BRve21-71B); zum 

shopping gehen (BRve133-62B); singer (BRve136-73, VEbr33-83A, RQbr45-

73C); top model (BRro194-83A); Postcard (VEbr102-82B); Sub-20 World Cup 

(VEbr84-93B); Gangster (VEbr89-73B); einen “Connection Flight” nach Miami 

(VErq1-04A); Tortoise (VEbr23-81D); Virgo (VEbr66-73A); school (VEbr62-

72B); "Dreamjob", Instagram account (RPbr2-74A); ripped jeans, fake friends 

(RPbr11-73C); einen Deutscher Shephard (RQbr47-73C); V-day (RQbr11-74A); 

Turqoise (RQbr29-73C); skinny Jeans (RQbr14-73C); Cropped-Top Hoddie 

(RQbr25-73C); 

b) adjetivos empregados por interferência eventual ou escolha consciente: ein sehr 

important Klassenarbei (BRrq95-73D); favorit Serien (BRve83-62B); pink 

(BRrq122-73D); sarcastic (BRro63-72B); awkward (BRve49-71D); vacation 

(RQbr54-74A); 

c) expressões do universo de entretenimento jovem propagadas pelas mídias e pela 

cultura globalizada: night life (BRve167-02B); Gay, Boobies (BRve46-71D); Bis 

Bald bro (BRve46-93D); glows in the dark! (BRve63-72B); Bye (BRve49-71D); 

ich denke, dass Eminem nicht der GOAT [greatest of all time] ist (VEbr10-93B); 

To Be Continued (VErq9-04A); Open here (RPbr2-74A); swag (RPbr11-73C, 

RPbr19-73C, RPbr3-73C); Fun (RQbr12-73C); modernes Look (RQbr28-73C); 

Wir beide sind einen "Double-Trouble" (RPbr8-73C); Smart Casual (RQbr5-

73C); Manga Artist (RQbr14-73C); Fashion-Victim (RPbr19-73C); fanpage 

(RQbr52-73C); 

d) expressões do contexto digital, de jogos eletrônicos e redes sociais: nickname, real 

name (BRve63-61D); profile (BRve172-83A); follow (VEbr36-83A); follow me 

(VEbr10-81C); Follow me on Instragram! (RPbr12-73C), Accept geben (RQbr23-
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74A); e-Sports (RPbr22-73C); Subscribers, Ich bin Level 7 (RQbr48-73C); 

YouTube channel (RPbr9-73C); 

e) empréstimos que fazem parte da língua alemã: Slums (BRve168-02B); Pool 

(BRrq196-63D, BRve77-83A); bolognese Sauce (BRro192-83A); Flugzeug-

Freak (RQbr38-73C); 

f) preposições, advérbios e conjunções empregadas por interferência eventual ou 

escolha consciente: besser then ich (BRve145-62B); If du spielst (BRve116-73A); 

Ich gucke often auch Netflix (RQbr43-74A); meine Lieblingsmusic ist ‘ela só 

quer paz’ from projota (BRve121-62B); 

g) construções sintáticas: im September 22th (BRve23-82C); Kendrick’s neues 

Album (BRve46-93D); San Valentin’s Tag (VEbr36-72A); Nachts ist es Kalt, 

aber ein „coolest kalt“ (VEbr15-93B);  

h) citações de fontes externas: „When opportunity doesnt work, Build a door! / You 

can see my eyes but you dont know my story“ (RPbr9-73C); „Life is music, write 

your own song!“ (RQbr32-74A). 

Como já relatado, o inglês também figura nas citações de obras cinematográficas ou 

literárias. Em geral, são referidos por seus títulos originais, que muitas vezes coincidem 

com o título utilizado pela divulgação nos países em que é feita em língua alemã. Quando 

isso não ocorre e filmes, séries ou livros possuem um título diferenciado em alemão (por 

exemplo “The Mortal Instruments” chamado em alemão “Die Chroniken der Unterwelt” 

e “Beauty and the Biest”, em alemão “Die Schöne und das Biest”), os mesmos não são 

empregados pelos alunos. É possível que, fosse de outra maneira, a compreensão pelo 

parceiro se visse comprometida, por conta da difusão limitada e o desconhecimento dos 

títulos alternativos. 

Nos textos analisados, ocorre ainda o que Jungbluth (2012) classifica como code-mixing, 

isto é, situações em que elementos de dois sistemas linguísticos se alternam ou se fundem 

no nível lexical. São exemplos desse fenômeno: Schwimming (BRrq212-63D); 

Konfederaption Coup (BRve4-93D); Envelop (BRve103-73A); spezialischen Ocasion 

(BRve72-72A); ich stude (BRrq201-63D); addiktionieren (BRve46-93D); adden 

(RQbr39-74A); Gazolin, Poblation (VEbr26-93B); Population (BRve169-02B); 

tomboyisch (RQbr13-73C). 
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Ao se referirem a seu esporte nacional e destacarem que o futebol não é tão popular em 

seu país quanto no Brasil, alguns alunos venezuelanos utilizaram uma mescla da 

ortografia do espanhol (beisbol) com a do alemão (Baseball): “Beisball”. Abaixo vemos 

a palavra aplicada com essa grafia em um excerto demonstrativo:  

Hier in Venezuela wir spielen sehr viel Beisball. Aber es gibt anderen sport wie 

Kikingball: es ist wie die Beisball, aber mit dem Fußen. Meine Lieblingsteam ist “Los 

Leones del Caracas”. Ich spiel nicht so gut Beisball, aber ich bin sehr gut in Karate. Hier 

wie spielen nicht so viel Fußball. ¿Welche ist dein Lieblingsport? 

Aqui na Venezuela jogamos muito beisebol. Mas há outros esportes, como o kickball: é 

como o beisebol, mas com os pés. Meu time favorito é o (...). Eu não jogo muito bem 

beisebol, mas sou muito bom no caratê. Aqui não jogamos muito futebol. Qual é o seu 

esporte favorito? (VEbr65-73A) 

Para outros internacionalismos, os alunos participantes parecem ter dificuldades para 

diferenciar a ortografia em cada língua, de reconhecer que haja limites estabelecidos entre 

as normas que também são políticos ou é possível que de fato não atribuam relevância 

significativa a que essas palavras sigam a convenção ortográfica da língua que estejam 

usando na escrita de um texto. Desse modo, por exemplo, a palavra “Karneval” aparece 

escrita de cinco maneiras diferentes no corpus (carnaval, carnival, Karneval, Karnaval, 

Karnavale), “Telefonnummer” foi grafada de quatro formas (Telefonnummer, Telefon 

num(m)er, telephone numer, telefonumber) e “Musik” é frequentemente substituída pela 

ortografia da palavra inglesa. Assim, também a palavra “Brasilien” e a de outros países 

podem figurar nos textos, até mesmo de alunos brasileiros, conforme a escrita padrão em 

português/espanhol, inglês ou alemão. 

Desse modo, os educandos bilíngues se mostram predispostos a um comportamento 

plurilíngue que pode ser estimulado mesmo a partir dos usos que os próprios alunos já 

fazem de conceitos e significantes que trazem de outros sistemas linguísticos com que 

têm contato, que se relacionam com outros signos em rede e por isso se mostram 

funcionais e relevantes em determinados ambientes discursivos e pragmáticos 

heterogêneos. Evidências de que o domínio e a proficiência em uma língua não 

prejudicados em consequência desse comportamento é o fato de que nomes de países em 

alemão como “Australien” e “Griechenland” aparece no mesmo texto que “Argentina” e 

“EUA” (BRve121-73A), cujas correspondências germânicas são “Argentinien” e “USA” 

(ou “Vereinigte Staaten”). 
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Entre correspondentes falantes de português e de espanhol como L1, mostra-se também 

a tendência de compreensibilidade mútua quando utilizam conceitos e expressões 

próprios e/ou comuns dessas línguas. Isso fica muito evidente nas cartas quando tratam 

de eventos esportivos como “Copa América” (VEbr4-82B, BRve22-82C, BRve23-82C), 

“Libertadores” (BRve29a-93D), “Copa Sul-Americana” (BRve41-93D) e ”Copa 

Sudamericana” (BRve2c-93D). Neste último exemplo, um aluno brasileiro utilizou a 

expressão em espanhol para se referir ao campeonato de futebol do continente. Também 

foi usual a expressão “sub 20” (em alemão, “U20”) ao tratarem de um torneio mundial de 

que Brasil e Venezuela participaram. Foi numa dessas interações que um aluno da escola 

BR manifestou conhecimento e se posicionou em relação ao futebol venezuelano 

elegendo seu time favorito do país: “Meine Fußballmannshaft von Venezuela heißt 

Deportivo Tachira” (BRve120-73D). 

Foi também identificado o uso da L1 entre alunos do Brasil e da Venezuela diante da 

demanda de contornar ambiguidades decorrentes do uso de palavras alemãs que se 

referem a mais de um sentido e que podem levar a mais de uma possibilidade de 

interpretação no mesmo contexto. Essa dificuldade está relacionada à insegurança quanto 

à interpretação do que foi lido e à diferença na organização dos conceitos em redes de 

significação na L1 e na L2, de modo que o aluno demonstra tentar veicular com signos 

da L2 enunciados que ele constrói a partir do sistema linguístico da L1 e, naturalmente, 

da realidade que ela descreve. Em comunicação com uma parceira da escola VE, a aluna 

brasileira precisou esclarecer: 

Ich habe keine freund wie in “namorado”, aber ich habe freundinen und freunde wie in 

“amigos”.  

Eu não tenho “Freund” como em “namorado”, mas eu tenho “Freundinnen” e 

“Freunde” como em “amigos”. (BRve103-73A) 

A tentativa de estabelecer analogias com palavras e significados da língua portuguesa foi 

a maneira encontrada pela aprendiz bilíngue de responder à pergunta colocada pelo 

parceiro de modo a que fosse compreendida na ideia que pretende transmitir. Em outras 

cartas também foi identificada a preocupação de que a palavra “Freund” fosse entendida 

dentro do campo de sentido da amizade e não como parceiro em uma relação afetivo-

amorosa. Na maioria das vezes, a possibilidade de dúvida foi contornada empregando o 
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acrônimo BFF187, recurso também tomado de empréstimo de outro código, para se referir 

à melhor amiga ou ao melhor amigo. Quando respondendo à pergunta “Hast du einen 

Freund?” (Você tem um amigo/namorado?) ou “Hast du Freunde?” (Você tem amigos?), 

a citação de mais de um nome tornava o enunciado livre de ambiguidade e isso pode ter 

sido utilizado intencionalmente como estratégia para esse fim. Obviamente, nos casos em 

que a dificuldade surge ao responder à pergunta, a insegurança advém da dificuldade no 

reconhecimento do substantivo como singular ou plural e da adequação do uso das formas 

linguísticas pelo autor da mensagem.  Finalmente, o impacto do uso de outro código para 

assegurar a compreensão depende do perfil do interlocutor, neste caso, falante de 

espanhol, língua que também utiliza dois significantes distintos para representar a 

diferença “amigo”/“novio” e que possui o radical que forma a palavra portuguesa 

“namorado” no verbo “enamorar” e no adjetivo “enamorado”, com sentido relacionado. 

Em outra carta, foi usado o termo específico em inglês para “namorado” (boyfriend) para 

delimitar o sentido da palavra alemã: “keine Freund (boyfriend)” (BRve108-73A).  

Aparentemente, o ensino da língua através dos métodos convencionais não fornece meios 

para que essa ambiguidade seja resolvida com recursos linguísticos compartilhados pelos 

interlocutores ou com signos provenientes da própria cultura da L2, cujas práticas 

eventualmente também mostram estar sujeitas ao mesmo impasse. Possivelmente, essa 

questão desaparece do escopo da aprendizagem da língua, quando esta menospreza a 

influência da identidade plurilíngue do aprendiz na aquisição da língua e a maleabilidade 

dos signos para a expressão dessa identidade. 

O code-switching e o code-mixing já ocorrem na prática em enunciados pretensamente 

monolíngues, por usos híbridos que pouco a pouco passam a ser aceitos pela norma 

(Fernsehshow, Jogginghose, einscannen etc.) e a estrutura da língua disponibiliza 

mecanismos que habilita o usuário a experimentar com a linguagem até chegar a soluções 

criativas para expressar uma ideia específica através de uma nova palavra composta ou 

forma derivada por aplicação de afixos. 

Apesar de não terem sido foco das análises apresentadas até aqui, cabe destacar que as 

estruturas sintáticas também formam paradigmas heterogêneos, de modo que se fazem 

presentes nos textos construções como o genitivo segundo a gramática inglesa. O uso de 

                                                           
187 Sigla representa a expressão em inglês “best friends forever” (em português, melhores amigos para 

sempre) e foi incorporado, através das redes sociais, ao jargão do jovem urbano brasileiro. 
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tópicos frasais e de estratégias de recursividade são outros exemplos de aspectos de que 

ensejariam uma análise específica desse material. No âmbito desta investigação, portanto, 

é preciso destacar que o aprendiz demonstrou perceber as fronteiras normativas como 

instâncias permeáveis do nível morfossintático ao semântico-pragmático. Isso fica 

evidenciado quando o analista e educador linguístico se depara com construções como as 

que seguem, que para dois interlocutores falantes de alemão como L2 resultam 

perfeitamente gramaticais: "dieses jahr bin ich 13 und mache ich 14", "meine lieblings 

beste freund" (BRve126-73A); ¡Viele Grüße Manuela! (VEbr80-83A)188. 

 

4.2.8. A competência intercultural integrada à competência comunicativa em língua de encontro 

Para pensarmos, com base nos textos analisados, o desenvolvimento da competência 

intercultural como aspecto intrínseco ao processo de aquisição das habilidades 

comunicativas, especialmente, nesse caso, da expressão escrita, consideremos, 

primeiramente o seguinte trecho: 

In Oktober reise ich nach Deutschland mit der Schule. In Deutschland wurde ich viele 

Bonbons kaufen. In Deutschland wurde ich in der erste Woche in eine Gastfamilie 

bleiben. Am Samstag wurde ich in die Taquara Strand gehen. Ich habe das Game Hallo 3. 

Ich habe auch ein Ps4. In der Ps4 spiele ich viele Videogames. 

Em outubro, eu viajo para a Alemanha com a escola. Na Alemanha, eu comprarei muitos 

doces. Na Alemanha, ficarei em uma família anfitriã na primeira semana. No sábado irei 

à praia da Taquara. Eu tenho o jogo Halo 3. Eu também tenho um Ps4. No Ps4 eu jogo 

muitos videogames. (BRve190-83A) 

No texto, o aluno começa contando sobre uma viagem que fará “em outubro” com a 

escola à Alemanha e faz comentários relacionados às suas expectativas e planos. Em 

seguida cita uma praia que visitará “no sábado”, mas que não situa expressamente em um 

contexto diferente do que relatava antes. A referida praia se localiza na região em que o 

aluno vive e, com em outras reproduções do corpus, seu nome foi alterado. O leitor, no 

entanto, que desconhece a localidade, pode atribuir essa informação ao contexto de que 

tratava antes, porque o autor não sinaliza a mudança de tópico. A informação temporal 

desencontrada não é suficiente para orientar o leitor geograficamente e na frase seguinte 

                                                           
188 Correspondências em alemão padrão e traduções, respectivamente: “Dieses Jahr bin ich 13 und ich 

werde 14” (Este ano eu tenho 13 anos e faço 14), “mein beliebtester bester Freund” (meu melhor amigo 

favorito), “Viele Grüße, Manuela” (Muitas saudações, Manuela). 
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o aluno muda mais uma vez de tema e não fornece mais indicações sobre o contexto da 

ida à praia. O autor faz uso de algumas estratégias de coesão, de acordo com seu nível de 

conhecimento da língua, para coordenar orações que versam sobre o mesmo tópico, como 

a repetição de itens mencionados anteriormente em adjuntos adverbiais (“In Deutschland, 

“In der Ps4”) e a utilização do hiperônimo “Videogames”. Se seu interlocutor tivesse tido 

anteriormente contato com o conceito “Taquara Strand”, teria faltado ao aluno apenas a 

habilidade de organizar razoavelmente os tópicos de sua mensagem e fazer uso de 

operadores simples para indicar as mudanças. No entanto, a ordenação desfavorável e 

articulação ineficaz, no caso dessa interação, ainda se associa a uma clara ausência no 

discurso de escolhas feitas em função do perfil do jovem a quem a carta foi escrita, de 

quem o aluno brasileiro, nesse caso, já conhecia algumas características – por exemplo, 

que não conhece o Brasil e que nunca esteve na região em que o enunciador mora. Ignorar 

aspectos da identidade do receptor da mensagem, assim como especular sobre seus 

conhecimentos prévios acerca do tema tratado em uma situação de comunicação escrita 

interpessoal é mais um reflexo da escrita condicionada por propostas de exercícios de 

produção textual baseadas em modelos tradicionais de ensino, em que o aluno apenas 

organiza os pensamentos em um texto com início, desenvolvimento e finalização. Muitas 

vezes, tais exercícios não se comprometem com um gênero discursivo nem com uma 

situação de comunicação concreta. Em tarefas que envolvem a escrita de mensagens e 

cartas, como as que são usuais no treinamento para o exame da KMK de aferição do nível 

A2, os destinatários dos textos escritos pelos alunos são, em geral, hipotéticos ou 

genéricos. Propostas de redação que seguem esse formato são inócuas no que compete ao 

desenvolvimento da consciência intersubjetiva que é inerente à comunicação. 

Sob esse prisma, as constatações derivadas das análises desse estudo nos inspiram a 

acreditar que as competências interculturais devem ser vistas e desenvolvidas, não como 

aspectos complementares ao ensino da língua, mas em contextos pragmáticos de prática 

comunicativa e integradas às habilidades de compreensão, expressão e translinguagem 

oral e escrita. Que a má articulação das ideias e o mal-uso de operadores de coesão 

agravam a propensão do uso da L2 para mal-entendidos e ambiguidades em interações 

interculturais é somente um exemplo do que poderia, em parte, justificar a frustração de 

vários alunos, depois de um ano de participação no projeto, e a opção que muitos fizeram 

de se comunicarem em inglês através de canais de contato independentes.  
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Os exemplos a seguir sugerem igualmente que uma abordagem intercultural aberta, isto 

é, que não se restringe à cultura da L2, e intersubjetiva da competência comunicativa 

poderia possibilitar, em níveis mais elementares de aprendizagem, que o aprendiz acesse 

e reconheça novos horizontes culturais através da língua. 

Ich habe eine Hundin, eine Ilhasa apso. Deine Yorkshire ist leider gestorben. Meine 

Lieblingsyoutuber sind: MR. Poladoful und Felipe Neto. 

Eu tenho um cachorro, um lhasa apso. Seu yorkshire infelizmente morreu. Meus 

youtubers favoritos são: MR. Poladoful e Felipe Neto. (BRve118-73A) 

Darin bin ich gut: Skateboard fahren 

Lieblingsfarbe: rot 

Tippische Kleindung: Normales Kleidung 

Eu sou bom nisso: andar de skate 

Cor favorita: vermelho 

Roupa típica: roupa normal (BRrp115-73D) 

(...) und ich hat auch ins HotZone gegehen, wahrscheinlich du weiß nicht eine platz wie 

dieses, mit vielen videogames und spielzeug wie in park 

(...) e eu também entrei na HotZone, provavelmente você não conhece um lugar como esse, 

com muitos videogames e brinquedos como no parque. (BRve186-83A) 

O desconhecimento de fórmulas mais apropriadas à situação discursiva levou a autora do 

segundo trecho a utilizar o advérbio “leider” (infelizmente), que normalmente seria 

empregado em uma frase declarativa, com função denotativa, ao invés da expressão “es 

tut mir leid” para expressar solidariedade à parceira pelo falecimento de seu cachorro. 

Mais uma vez, a organização das ideias no texto também prejudicou a comunicação, pois 

a frase é precedida da declaração de que a aluna possui uma cachorra de raça lhasa apso 

e, logo após tematizar em tom impessoal a morte do mascote da parceira somente em uma 

frase, a autora da mensagem inicia um tópico diferente em que posiciona o foco do 

discurso novamente sobre si mesma. Finalmente, temos como último exemplo três linhas 

de uma ficha de apresentação (Steckbrief) em que o aluno indica, para o receptor de outro 

contexto cultural, que as roupas que normalmente usa são “roupas normais”. O sujeito 

ignora, portanto, que o parceiro de outro país, com quem o processo de troca de cartas 

ainda não tinha se iniciado, possivelmente possui parâmetros de normalidade diferentes 

dos seus. No primeiro excerto foi retirado de um texto em que todas as orações eram 

coordenadas por vírgulas e terminava no trecho que foi reproduzido. O aluno fez um 

relato breve de atividades realizadas nas férias. O foco desta análise, todavia, reside na 
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forma como o aluno declarou suas suposições sobre o conhecimento de mundo do 

parceiro. Ainda que a palavra “wahrscheinlich” (provavelmente) tivesse sido confundida 

com “vielleicht”, a atitude pode ser lida como presunção ou arrogância e desagradar o 

leitor. Uma solução interessante para uma situação parecida foi aplicada por uma aluna 

ao falar de seu cantor favorito, presumiu declaradamente no discurso que o leitor o 

conhecia, mas mesmo assim forneceu dados importantes, para além de seu nome:  

Mein Lieblingssänger ist Michael Jackson. Ich glaube, dass du ihn kennt. Leider, ist er in 

2009 gestorben, aber er war eine sehr berühmte Person. Meine Lieblingssong heißt „The 

way you make me feel“, aus Michael Jackson. 

Meu cantor favorito é Michael Jackson. Eu acho que você o conhece. Infelizmente, ele 

morreu em 2009, mas ele era uma pessoa muito famosa. Minha música favorita é “The 

way you make me feel”, do Michael Jackson. (BRrq84-73D) 

O emprego ocasional de códigos comumente usados para a comunicação interpessoal 

escrita em L1 via meios digitais foi mais um indicador encontrado para a carência de uma 

competência intercultural comunicativa e de consciência plurilíngue. Exemplificam o uso 

da expressão de risos “kkkkkkk” (BRve132-73D, BRve24-93D) e “jeje” (VEbr47-02A). 

De fato, os gêneros discursivos de onde vêm esses usos e onde esses aprendizes jovens 

muito facilmente encontram oportunidades de se comunicar, tanto em L1 quanto em L2, 

seguem menosprezados pelos métodos de ensino que, principalmente no segundo caso, 

não lhe propiciam os recursos linguísticos para satisfazer suas necessidades de 

comunicação nesse contexto. Mesmo assim, a proposta de escrita e envio de cartas 

confrontou os alunos com algumas dessas necessidades e, exercendo autonomia na 

manipulação dos significantes disponíveis em comum, foram encontradas alternativas 

interessantes e satisfatórias, como o emprego do verbo “lachen” (rir) conjugado entre 

parênteses na terceira pessoa do singular do presente do indicativo: 

Du zeichnest tatsächlich viel besser als ich (lacht) 

Você realmente desenha muito melhor do que eu (rs) (BRrp115-73D) 

Os participantes da pesquisa também se deram conta que ferramentas da internet podem 

facilitar, dinamizar e ampliar a interação com os aspectos culturais que caracterizam a 

vida e a sociedade em torno do parceiro de troca. Na verdade, isso se verifica no corpus 

com mais intensidade no sentido inverso, mas não nos impede de cogitar que aqueles que 

sugerem antes fizeram uso das mesmas ferramentas para saber mais sobre elementos 



281 

 

 

interculturais citados pelos respectivos parceiros em cartas recebidas. Esse tipo de 

iniciativa no momento de recebimento de cartas foi registrado em inúmeras ocasiões nas 

notas de pesquisa de campo nas escolas BR e VE. Abaixo é possível observar de que 

maneira os recursos digitais se fazem presentes de maneira metadiscursiva nas cartas 

analisadas: 

Ich werde Silvester in Buzios feiern mit mene Freunde und Familie. Sucht in Google wie 

Buzios schon ist, da gibt viele Strände und vielen Sehenswurdigkeiten. 

Eu vou comemorar o Ano Novo em Búzios com meus amigos e familiares. Pesquise no 

Google como Búzios é lindo, lá tem muitas praias e muitas atrações turísticas.  

(BRve34-93D) 

Ich bin ein Yoga Fan, ich mache schon sehr lang Yoga, es ist sehr cool! Ich kann einen 

Baum machen. Du kannst mal im Internet schauen, wie das funktioniert.  

Eu sou fã de ioga, faço ioga há muito tempo, é muito legal! Eu consigo fazer uma árvore. 

Você pode procurar na internet como funciona. (BRve135-73A)  

Weißt du wer Wuilker Fariñes ist? Weißt du was ein Tukki ist, wenn nicht, sucht es im 

Internet. 

Você sabe quem é Wuilker Fariñes? Você sabe o que é um tukki, se não, procure na 

internet. (VEbr38-93B) 

Hier in Venezuela feiern wir Karneval, aber nicht wie in Brazilien, ich habe in den andere 

Brief, dass ich in ein Kleines Dorf in Venezuela lebe, es heißt (...), dort mein Karneval ist 

etwas anders, da heißt anstatt Karneval, Narrenzunft, und wir feiern mit dem Jokilis, du 

kannst es bei Google suchen. 

Aqui na Venezuela nós celebramos o carnaval, mas não como no Brasil, eu tenho [disse] 

na outra carta que eu moro em uma pequena aldeia na Venezuela, chamada (...), lá o 

meu carnaval é um pouco diferente, lá ao invés de carnaval, se chama narrenzunft, e nós 

celebramos com os jokilis, você pode procurar no Google. (VEbr45-02A) 

O recurso de pesquisa a partir de palavras-chave na internet ajuda a buscar referências 

interculturais nas duas direções do contato. Para acessar informações que possibilitem ao 

navegador interessado impressões mais apuradas dos elementos citados nos textos, é 

possível explorar não somente páginas com textos, mas sobretudo imagens e vídeos. 

Contar com essa facilidade ocasiona, por outro lado, que os textos se tornem 

culturalmente mais superficiais, trazendo descrições menos detalhadas dos conceitos e 

fenômenos abordados e enfatizando mais a subjetividade do autor, seu posicionamento e 

suas impressões. A disponibilidade desses recursos configura certamente um fator de 

inclusão dos aprendizes com níveis de proficiência ainda elementares. Porém, 
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observamos nas escolas que essas possibilidades não são apropriadas em sala de aula pelo 

docente como recursos de favorecimento da comunicação e da aprendizagem 

transdisciplinar. Consequentemente, a utilização dessas ferramentas na busca de 

informações sobre outras culturas é feita de maneira indiscriminada e desordenada pelos 

alunos, sem que sejam estimulados a identificar e questionar estereótipos, a experimentar 

diferentes pontos de vista e a praticar o estranhamento em relação a sua própria cultura. 

Além disso, a dificuldade e falta de interesse dos participantes em se aprofundar nos 

assuntos abordados em suas cartas, sobretudo quando tratam de aspectos culturais, pode 

estar relacionada à banalização do acesso rápido a conteúdos multimídia disponíveis 

publicamente, como particularmente sugere o terceiro trecho do último conjunto de 

excertos. 

O quarto texto, a respeito da tradição de carnaval em uma localidade venezuelana com 

histórico de migração alemã, chama atenção para outro aspecto importante dessa 

possibilidade de contato entre os jovens bilíngues. O contato intercultural com os alunos 

venezuelanos significou também o acesso a práticas e manifestações culturais da língua-

alvo que não são contemplados pelos currículos, materiais didáticos e pela formação de 

professores de alemão que seguem, que são em grande medida influenciados pelas 

políticas culturais europeias. À parte da chamada literatura de imigração, as 

manifestações culturais de língua alemã do tempo presente, assim como as representações 

de falantes e de variedades linguísticas, raramente extrapolam os limites territoriais e 

políticos da Alemanha e, eventualmente da Áustria e da Suíça. 

No caso referido, curiosamente a aluna enunciadora não identificou o evento dessa forma, 

nem fez referência em sua carta à história da imigração alemã para a região. Apenas citou 

a expressão “Narrenzunft” dava uma pista de uma característica germânica nessa tradição. 

Ocasionalmente, porém, ocorre que algum elemento da cultura alemã europeia marque o 

ponto intermédio para a comunicação de dada informação entre os correspondentes. É o 

caso, por exemplo, do texto em que o receptor venezuelano foi perguntado a respeito da 

moeda de seu país. Supondo que o autor da carta tenha descartado a palavra “Geld” 

(dinheiro) para expressar a ideia de unidade monetária e que o termo em alemão 

(“Währung”) certamente não estava disponível, observando o nível de proficiência médio 

da série escolar, o aluno usou como estratégia a metonímia: “In Brasilien das Euro ist 

Reais. Wie ist dein Euro?” (BRve116-73A). A língua de encontro utilizada, nesse caso, 

abarca o sistema linguístico e a Alemanha, na construção do terceiro lugar. 



283 

 

 

O contato propicia, porém e como já mencionado, que outras referências, sobretudo das 

culturas participantes do contato, componham esse espaço de interação que não conta 

apenas com uma língua de encontro, mas consiste em uma predisposição a adotar 

parâmetros relacionados com a cultura do outro e a observar manifestações dessa cultura 

em seu próprio meio social. Essa postura indica que o sujeito está com os sentidos abertos 

para identificar e interpretar esses reflexos, como sinaliza o seguinte trecho: 

Ich habe in Nachrichten über Venezuela gehört und hoffe dass jetzt schon alles gut ist. 

Ouvi sobre a Venezuela no jornal e espero que agora tudo esteja bem. (BRve34-93D) 

A experiência transcultural, como descrita no arcabouço teórico desse estudo, não pôde 

ser largamente atestada neste corpus de pesquisa. Foi possível, no entanto, identificar 

comportamentos pontuais insipientes nessa direção, como no caso acima. O ajuste dos 

sentidos para o processamento de estímulos que antes não pareciam relevantes se mostra 

às vezes associado a um interesse na L1 do parceiro. Seria necessário um estudo de 

métodos adaptados para possibilitar e observar contatos mais intensos e prolongados para 

constatar se as L1 diferentes seriam ainda vistas como um obstáculo, representação essa 

que, mesmo tacitamente, justificou nesse contexto o uso do alemão nas interações. 

A excentricidade de ter sido possíveis visitas de uma professora colaboradora da escola 

BR à escola VE, assim como as próprias incursões periódicas do pesquisador brasileiro 

responsável por esse estudo em todas as escolas participantes, propiciou que as cartas 

fossem eventualmente acompanhadas por outros objetos, como materiais escolares, doces 

e enfeites típicos, enviados pelos aprendizes a seus parceiros. Assim como os ursinhos de 

goma (Gummibärchen) alemães, o biscoito venezuelano Pirulin se tornou um símbolo 

cultural na escola BR e foi citado em algumas cartas. As cartas em resposta continham, 

com frequência, um feedback e algum regalo de pequenas dimensões ou cédulas de 

dinheiro que alunos da escola BR chegaram a colecionar, dada a desvalorização crescente 

do bolívar que possibilitava aos alunos venezuelanos enviarem a suas correspondentes 

notas de cada vez maior valor nominal. 
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4.2.9. Relações de pertencimento, identidades híbridas e representações do 

plurilinguismo nas comunidades de prática em língua de encontro 

A presença do pesquisador influenciou, em poucos casos, o conteúdo das cartas, em que 

chegou a ser referido equivocadamente como professor dos alunos brasileiros. Mais 

marcante, porém, foi a construção do sentido de comunidade, nas cartas, através de 

referências que cada aluno fazia a outros alunos a escola parceira, que eram 

correspondentes de seus companheiros de classe. Seguem alguns trechos ilustrativos: 

Viele Grüsse an deine Mitschüler und natürlich an deinen Lehrer. Er ist sehr klug und hilfsbereit. 

Muitas saudações aos seus colegas e, claro, ao seu professor. Ele é muito inteligente e 

prestativo. (RQbr40-73C) 

Warum sprechen alle venezuelaner von Y.? 

Por que todos os venezuelanos estão falando do Y.? (BRve2c-93D)  

Ich habe die Sprachdiplom gemacht und ich war viel nervös, Ich habe bestanden aber viel 

Leute hat durchfallen. Macht du der Sprachdiplom? 

Eu fiz o [exame para o] diploma de língua e fiquei muito nervoso, passei, mas muitas 

pessoas foram reprovadas. Você faz o [exame para o] diploma de idioma? (VEbr38-93B) 

Assim como no último exemplo, muitas cartas relataram sobre os exames de proficiência 

da KMK e em uma remessa da escola VE, inclusive, os alunos declararam que se tratava 

de um treino para a prova de comunicação escrita. Dois alunos da escola RP ainda 

tematizaram suas participações na olimpíada de língua alemã do país e houve em todas 

as escolas eventuais menções a seus professores de alemão e a assuntos da aula 

relacionados com dificuldades de aprendizagem de estruturas gramaticais. A 

metalinguagem, porém, não foi um assunto predominante e apenas foi reconhecido como 

mais uma forma de marcar a relação de pertencimento dos participantes a uma mesma 

comunidade de prática. 

Vale a pena observarmos, alguns discursos que mais nitidamente procuraram delimitar, 

através da linguagem, espaços de prática personalizados e negociar as características 

desse espaço. São comuns os casos de alternância de código, como o uso da expressão 

inglesa “Bye” como saudação final. Houve um caso de ampliação do paradigma de 

fórmulas de início e uma aluna saudou seu interlocutor com “Servus” (VEbr45-02A), 
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cumprimento usado principalmente em regiões do sul da Alemanha, na Áustria e na 

diáspora, mas de pouca prática no contexto de DaF, 

Com alguma frequência, participantes da escola VE se manifestam em variedade 

coloquial do espanhol venezuelano, marcando, no âmbito do third place, seu espaço de 

fala privado e seguro, provocando um grau de distanciamento ao mesmo tempo que se 

aproxima com sua língua e expressão mais genuína, provoca a curiosidade dos leitores e 

marca sua identidade cultural. Isso, no entanto, ocorre às margens da mensagem principal, 

escrita em alemão, ou seja, nas margens da folha, abaixo da assinatura, em forma de 

hashtags ou como inscrições no envelope. As frases e expressões reproduzem jargões da 

linguagem coloquial urbana de jovens venezuelanos, como “Qué pasó menol, háblame 

claro”189 (VEbr60-72B) e “Ja wenoo!”190 (VEbr1-93B, VEbr103-93B) e algumas vezes 

se combinam com expressões de cunho nacionalista e político como versos de canções – 

“Gloria al bravo pueblo”191 e “Llevo tu luz y tu aroma em mi piel”192 (VEbr103-93B) –, 

a partidária “Viva Chavez und Maduro. No paja viva Primero Justicia. Rescata!!!”193 

(VEbr10-81C) e a sigla C.D.L.P. junto a um coração com as cores nacionais (VEbr1-

93B), que significa “Corazón de la patria” e foi um slogan utilizado pelo ex-presidente 

Hugo Chávez. Outras cartas fazem referência à cultura do reggaeton como nas hashtags 

#Lanuevareligión, #Chambea e #Expertoenlenguajecorporal (VErq18-04A, VErq31-

04A). Em um envelope, assinado por todos os alunos de uma turma, mas cujo conteúdo 

a pesquisa não teve acesso, constavam versos de canções nacionalistas: Em cartas da 

escola BR, esse tipo de marcação da identidade nacional é observado apenas na forma de 

bandeiras brasileiras e brasões de clubes de futebol. Entre as cartas enviadas das escolas 

da Romênia, eventualmente eram identificadas bandeiras, mas somente em casos 

pontuais. 

Também foi identificada uma carta escrita quase totalmente em inglês. O aluno brasileiro 

expressou um posicionamento em relação à prática do alemão que o estudo identificou 

                                                           
189 Gíria para “Como vai, amigo? O que conta?” 
190 Expressão de riso, bordão criado pelo vlogger Andres AerF. 
191 Título e primeiro verso do hino nacional venezuelano, composição de 1810 atribuída a Vicente Salias. 
192 Primeiro verso da canção intitulada “Venezuela”, datada de 1980, composta pelos espanhóis Pablo 

Herrero Ibarz e José Luis Armenteros Sánchez. 
193 Em português: “Viva Chávez e Maduro. Não, mentira, viva Primero Justicia. Aprende!!!”, citados são 

o ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013), seu sucessor Nicolás Maduro e o partido oposicionista liberal 

Primero Justicia. Chama a atenção, na primeira frase, o uso da conjunção alemã “und” ao invés do “y” 

castelhano. 
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como uma tentativa de provocar uma nova regra ou uma nova opção de código para as 

interações com seu parceiro que poderia se estabelecer se resultasse consensual: 

Hey P. 

Wazzaaaaaaaaaap? All good? I’m tired of german. F*** german. Anyway so I feel very 

sorry for your country’s issues, it must sucks be in this situation, Brasil isn’t very in a 

much better place either, are you actually living in Germany now? Cuz in your last letter 

you said you were pobably moving (or going) there. (…)  

Schreib mir bald 

P. N. 

Oi, P. E aí? Tudo bom? Estou cansado de alemão. F ***-se alemão. Enfim, sinto muito 

pelos problemas do seu país, deve ser uma droga estar nessa situação, o Brasil não está 

em um lugar muito melhor também, você está realmente morando na Alemanha agora? 

Porque em sua última carta você disse que estava se mudando (ou indo) pra lá (...). 

Escreva-me logo, P. N. (BRve23-93D)  

Essa carta apresenta inúmeras marcas de identidade plurilíngue e de atitude em relação 

ao uso da linguagem. O aluno mostra dispor de meios linguísticos em inglês para se 

expressar em uma linguagem que o identifica como jovem urbano. A desenvoltura e a 

segurança que demonstra provavelmente não teria sido possível com os signos e 

estruturas de que dispõe como aprendiz de alemão, língua com que tem contato, 

possivelmente, apenas na escola, onde só se mostra acessível a sua variedade padrão. O 

conteúdo se refere também à carta recebida anteriormente do parceiro em que ele teria 

manifestado planos de emigrar ou viajar para a Alemanha. É interessante refletir a 

respeito da escolha de uso da língua, nesse caso, em que se configura um deslocamento 

entre o país, que é tema da mensagem, e a língua de interação, da mesma forma como o 

alemão, durante todo o projeto, foi incentivado como língua a ser usada para falar de 

outros países e culturas onde não é língua oficial. Além disso, o nome do país do emissor 

da mensagem foi escrito como na L1 e na L1 do parceiro (“Brasil”). Para concluir, merece 

nota que, embora todo o texto principal tenha sido redigido em inglês, a saudação final 

“Schreib mir bald” (Escreva-me logo), foi escrita em alemão, o que finalmente volta a 

situar emissor e receptor na comunidade de prática da língua alemã, compartilhando dessa 

mesma cultura. 

Em uma outra situação, um aluno da escola BR inicia sua carta em português em resposta 

a um pedido do parceiro. No entanto, ele opta por manter alemão como a língua principal 

de seu texto porque considera necessário praticar essa língua: “Oi Hans, tudo bem? Eu 

estou bem, obrigado por perguntar. Ich kann nicht so viel Portugiesisch schreiben, weil 
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ich meine Deutsch üben musst” (BRve54-82C). Abaixo a solicitação feita pelo parceiro 

da Venezuela:  

Vergisst nicht auf portuguesisch zu schreiben! Ich spreche portuguesisch und es wäre gut 

wenn ich mit einem Brieffreund miteinander sprechen könnte. 

Não esqueça de escrever em português! Eu falo português e seria bom se eu pudesse 

falar com um amigo de carta. (VEbr102-82B) 

Na negociação que supõe a configuração dos parâmetros e do conjunto de signos que 

compõem o third place, o aluno brasileiro se apropriou e se reconhece comprometido com 

métodos e objetivos da disciplina de alemão como L2. Isso abarca o regime de interação 

monoglóssica para o exercício de vocabulário, estruturas e habilidades dentro dos limites 

da prática comunicativa em alemão. 

Essa construção do espaço de encontro parece ocorrer ao passo que as partes em interação 

vão ajustando também suas expectativas em relação à cultura do aprendiz parceiro. Isso 

ocorre principalmente através da formulação de feedbacks, como no caso anterior, mas 

também em relação parâmetros de normalidade, como no próximo exemplo: 

Liebe L., 

hallo! Es ist normal, 15 Jahre Partys zu machen. Ich habe nicht eine gemacht aber einige 

meine Freundinnen haben eine Party gemacht. In die Sommerferien gehe ich mit meine 

Gruppe von Freunde nach Europa, weil wir 15 Jahre feiern. Hier in (...) sind 15 Jahre 

Partys sehr bekannt. Es gibt Mädchen, die kein 15 Jahre Partys mögen, stattdessen 

machen sie eine Rundreise. Ich bin sehr gespannt, weil es die erste Mal ist, dass ich 

alleine mit meine Freunde reise. (außerhalb des Landes) 

Prezada L. Olá! É normal fazer festas de quinze anos. Eu não fiz uma, mas algumas das 

minhas amigas fizeram uma festa. Nas férias de verão, eu vou para a Europa com o meu 

grupo de amigos porque nós fazemos 15 anos. Aqui em (...) festas de 15 anos são muito 

conhecidas. Tem garotas que não gostam de festas de 15 anos, em vez disso elas fazem 

uma viagem. Estou muito animada porque é a primeira vez que viajo sozinha com meus 

amigos. (fora do país) (VEbr7-93B)  

Liebe F. G., 

hallo! Entschuldigung dass ich nur jetzt antworte. Ich habe nur heute dein Brief 

bekommen. Am Januar gehe ich und vielen Freunden zu Disney für unsere 15 jahren alt 

feiern. Ich weiß es ist Klischee aber es wird lustig. Für meine 15 jahre Party haben meiner 

Freunde eine überraschungsparty für mich gemacht. Es war super! 

Prezada F. G. Olá! Desculpe, eu só respondo agora. Eu só recebi sua carta hoje. Em 

janeiro, eu e muitos amigos fomos à Disney para comemorar nosso filho de 15 anos. Eu 

sei que é clichê, mas fica divertido. Para minha festa de 15 anos, meus amigos fizeram 

uma festa surpresa para mim. Foi ótimo! (BRve31-93D) 
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As cartas cujos parágrafos iniciais foram reproduzidos acima pertencem a uma troca entre 

parceiras a respeito da tradição das comemorações de quinze anos de meninas. A primeira 

carta parece já ter sido o feedback de um comentário anterior sobre o tema. A aluna 

venezuelana diz que considera normal que se organizem festas de quinze anos, mas que 

pessoalmente está planejado de comemorar com uma viagem, nas férias que se 

aproximam, na qual estará acompanhada de seus amigos. A resposta demorou quase um 

semestre para ser redigida devido às crescentes dificuldades logísticas encontradas para 

encaminhar cartas para a escola VE194. No entanto, a interação seguiu existindo e a carta 

enviada em resposta pela parceira brasileira não apenas demonstra a afinidade que se 

relevou entre as culturas, uma vez que ela também pretende fazer uma viagem com os 

amigos em comemoração ao aniversário de quinze anos, como expressou o destino 

escolhido como clichê e assumindo que seja visto da mesma forma pela parceira. 

Uma outra dinâmica observada nos dados consiste na antecipação de uma das partes em 

declarar familiaridade com aspectos da cultura do outro, evidenciando assim o princípio 

de uma base intercultural comum que já se mostra pré-orientada e posicionada em favor 

do outro e do diálogo: 

Ich kenne sehr viele brazilienische Fußballspieler (z.B. Neymar, Coutinho, Willian, Jesus, 

Fernandinho und andere)... Ich möchte einmal Brazilien besuchen.  

Conheço muitos jogadores de futebol brasileiros (como Neymar, Coutinho, Willian, Jesus, 

Fernandinho e outros)... Gostaria de um dia visitar o Brasil. (RQbr40-73C)  

Por outro lado, na maior parte das trocas, depois dos primeiros textos, à medida que os 

participantes se sentem mais relaxados para testar novos limites para o código e a 

interação, passam a surgir ironias não compreendidas, conceitos desconhecidos sem 

definição clara e imperfeições no manejo do vocabulário e das estruturas linguísticas que 

comprometeram o entendimento de algumas mensagens. Como em todo evento 

comunicativo, sobretudo envolvendo a prática de L2, as imprecisões e os mal-entendidos 

se fizeram presentes e oferecem aos alunos oportunidades de tentar contornar esses 

problemas utilizando os meios que a língua disponibiliza. Uma assistência mais ativa e 

                                                           
194 Nessa ocasião havia sido necessário que o envio da Venezuela para o Brasil fosse intermediado por uma 

colaboradora que viajou com a remessa de cartas para a Alemanha e pelo pesquisador que aí se encontrava 

e reencaminhou o pacote após ter colhido cópias do material. A essa altura, o serviço de correios 

venezuelano já havia extraviado duas remessas de cartas, uma das quais pôde ser resgatada três meses 

depois que havia sido enviada. 
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oportuna por parte dos professores que colaboraram com a pesquisa teria podido tirar 

proveito das demandas para apresentar alternativas adequadas de estruturas para lidar 

com a situação. No entanto, como no exemplo que segue, os próprios alunos procuraram 

fazer uso dos recursos que se mostraram disponíveis para informar que a mensagem não 

tinha cumprido sua função e solicitar o esclarecimento de partes obscuras: 

Ich finde Katze süß aber ich liebe Hunde. Ich habe zwei Shitzus, M. und G. sie sind ein 

Jahr alt. Ich bin blond, dünn und bin 12 Jahre alt. Mein liblingsessen ist açaí und sushi. 

Meine ganze Familie kommt aus Brasilien.  

Eu acho gato fofo, mas eu amo cachorros. Eu tenho dois Shitzus, M. e G. eles têm um ano 

de idade. Eu sou loira, magra e tenho 12 anos. Minha comida favorita é açaí e sushi. 

Minha família toda é do Brasil. (BRve125-73A) 

Entschuldigung aber, was ist Shitzus, açaí? 

Desculpa, mas o que é Shitzus, açaí? (VEbr66-73A) 

Ao mesmo tempo que os alunos correspondentes se identificam como membros de um 

mesmo grupo, reconhecendo o compartilhamento de referências em comum, percebem, 

ao longo das trocas que conceitos muito concretos e elementares do seu cotidiano podem 

não fazer parte do entorno em que vive uma parte dos membros dessa comunidade. Uma 

forma de amenizar a ansiedade em relação a essas discrepâncias e empoderar os 

aprendizes para fazer escolhas conscientes no âmbito de seu plurilinguismo seria fornecer 

a eles, no plano holístico de sua educação linguística, o conhecimento de sua posição, 

enquanto falantes de determinadas línguas, em relação a outras nações e povos para o 

reconhecimento de possibilidades de intercompreensão. Isso significa dar ao educando a 

chance não apenas de se identificar como membro de uma comunidade de falantes de 

determinada língua, mas como pertencente também de um grupo mais abrangente, 

multicultural e multilíngue, como o de falantes de línguas neolatinas ou de línguas 

germânicas. Essa condição tornaria mais frequentes e espontâneas as iniciativas de 

encontro, comunicação e intertextualidade transcultural. Isso nos leva a refletir 

novamente a respeito das situações de code-switching em que palavras do espanhol e do 

português foram utilizadas nas mensagens em alemão para representar conceitos próprios 

da cultura latino-americana a que ambos os interlocutores pertencem e para sanar a 

ambiguidade potencial do termo alemão que representa tanto a noção de “amigo” quanto 

de “namorado”. Cabe ponderar em que medida a língua alemã é mais eficaz para as trocas 

comunicativas realizadas no âmbito do projeto descrito nessa pesquisa do que seriam as 
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próprias L1 na composição de uma interlíngua de encontro que consistisse, também, de 

conceitos da língua alemã, já que ela é também parte de sua experiência de mundo 

compartilhada. 

Mas a realidade observada em todas as análises de que se ocupou esse estudo é que o 

aluno raramente é exposto ao contato com línguas que não fazem parte do currículo 

escolar. A ideologia linguística que predomina nas salas de aula impede que o aluno 

reconheça o outro como indivíduo plurilíngue, além de falante de determinada língua (L1 

ou L2). Desse modo, ele tampouco se dá conta de que a identidade linguística do seu 

interlocutor oferece mais caminhos de entendimento do que unicamente a presunção de 

que a língua inglesa, seja um código comum hegemônico que fornece significantes 

universais a que se pode recorrer inequivocamente, caso os conhecimentos da língua 

utilizada até então para a interação intercultural se mostrem insuficientes. Sendo assim, 

ao desconhecer o termo “Fechten” para designar, em alemão, o esporte que pratica, 

declarou em seu texto essa falta e optou, no contato com sua parceira brasileira, por 

empregar a palavra correspondente em inglês: “Fencing (ich weiss nicht wie man es auf 

Deutsch sagt)” 195 (RQbr23-74A). Neste caso, foi descartada a priori, pela aluna, a 

possibilidade de que a sua parceira no Brasil identificasse, por proximidade com o termo 

em sua L1 “esgrima”, o significado da palavra romena “scrimă”. Processo análogo é o de 

referência a filmes e séries internacionalmente conhecidas por seu título em inglês, como 

em “Everybody Hates Chris” (BRve146-73A) – série estadunidense conhecida na 

América Latina em português como “Todo mundo odeia o Chris” e em espanhol “Todo 

el mundo odia a Chris” –, e em “Beauty and the Beast” (BRve181-73A, BRve181-73A, 

BRve181-73A), nome original da obra cinematográfica “A bela e a fera”; diferentemente 

de quem decidiu garantir que um interlocutor da escola RQ entendesse corretamente a 

que série de TV o título “La casa de papel” se refere: “La casa de Papel oder am English 

‘The Moneyheist’” (VErq101-94A). 

Neste último caso, poderíamos nos perguntar se o uso do título como a série espanhola é 

conhecida nos países de língua alemã (Haus des Geldes) seria mais apropriado contemplar 

a cultura da L2 e harmonizar com a estrutura linguístico-gramatical da língua-base da 

comunicação. No entanto, essa escolha certamente não seria a que garantiria a 

compreensão mais eficaz, já que os participantes da interação possivelmente não estariam 

                                                           
195 Em português, a frase entre parênteses quer dizer: “eu não sei como se diz isso em alemão”. 
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familiarizados com aquele signo. Na verdade, uma busca pelo verbete da série na versão 

da enciclopédia online Wikipedia em romeno revela que, para o público falante desta 

língua, foi atribuído à série nenhum título alternativo ao original em língua espanhola e 

que este deve ser, portanto, prontamente compreendido por alguém que conheça a 

referência.  

Cabe aqui ainda mencionar, portanto, a citação que faltava do filme “A bela e a fera”, em 

que uma participante da escola VE, em contato com a parceira falante de português, 

provavelmente foi compreendida por escolher utilizar o título pelo qual conhece a obra 

em sua L1. A tabela 7 traz este e outros exemplos em que podemos comparar a opção de 

citação dos alunos nas cartas em L1 com as variações respectivas em alemão e nas outras 

línguas dos participantes: 

Tabela 7: Títulos de filmes, livros e séries citados em L1 

Título na L1  

do emissor  

e uso no texto 

Título na L1 do 

receptor Título em alemão Título original Texto 

Tipo de 

mídia 

La bella y la bestia 

(esp.) 

A bela e a fera 

(port.) 

Die Schöne und das 

Biest 

Beauty and the 

Beast (ingl.) 
VEbr75-83A filme 

La casa de papel 

(esp.) 

La casa de papel 

(rom.) 
Haus des Geldes 

La casa de papel 

(esp.) 
VErq101-94A série 

Animais 

fantásticos e onde 

habitam (port.) 

Animales 

fantásticos y dónde 

encontrarlos (esp.) 

Fantastische 

Tierwesen und wo 

sie zu finden sind 

Fantastic Beasts and 

Where to Find 

Them (ingl.) 

BRve137-73A filme 

Extraordinário 

(port.) 
Minunea (rom.) Wunder Wonder196 (ingl.) BRrp209-63D livro 

Boneco de neve 

(port.) 

El muñeco de 

nieve (esp.) 
Schneemann Snømannen197 (nor.) BRve10-93D livro 

Não são poucas as referências a títulos de livros, filmes e séries nas cartas trocadas no 

âmbito do projeto investigado. As escolhas linguísticas nesses casos são heterogêneas, 

isto é, são citadas algumas vezes através dos títulos originais ou em inglês, 

ocasionalmente obras estrangeiras no país do emissor da mensagem são citadas em sua 

própria L1 ou em tradução livre a partir desta. Em três casos, verificou-se que os alunos 

pesquisaram por títulos atribuídos na língua alemã a filmes anglo-americanos. 

                                                           
196 Obra de Raquel J. Palacio. 
197 Obra de Jo Nesbø. 



292 

 

 

A reflexão anterior, associada a esses dados, nos remete à discussão acerca da dimensão 

em que a cultura da língua-alvo é alienada da cultura do aluno e da cultura dita “global”, 

em que o aluno se reconhece inserido e dentro da qual projeta também o seu interlocutor. 

A observação participante constatou que prevalece indiscriminadamente a norma de que 

nomes próprios, assim como títulos de obras em outras línguas, são citados entre aspas e 

não são traduzidos. Em um contexto de troca, no entanto, como a com que estamos 

tratando, seguir essa prescrição não favorece a comunicação e o entendimento mútuo. 

Além disso, seria natural que a abordagem intercultural da L2 contemplasse os interesses 

do público-alvo a que se destina, conforme o contexto. A análise das cartas nos leva a 

estar seguros de que esses elementos, da mesma forma que as redes sociais, seus gêneros 

discursivos e variedades linguísticas, se fazem presentes no cotidiano dos jovens, no 

mínimo, tanto quanto suas atividades de tempo livre e o convívio com sua família. Muitos 

deles são contemplados no processo de aquisição, ainda que não-formal, da língua 

inglesa, de modo que expressões nesse idioma são comumente utilizadas nos textos 

analisados. Torna-se digno de reflexão, por essa razão, que no desenvolvimento de sua 

competência intercultural, o aluno se torne capaz de nomear os contos dos irmãos Grimm, 

num determinado contexto de uso da língua alemã em que se aborde esse tópico, mas não 

possa fazer o mesmo ao se referir, por exemplo, aos filmes e animações da Disney. 

Ademais, se o fizesse, em alguns casos tampouco seria compreendido, pois outros 

falantes bilíngues também não teriam tido contato com esses significantes em seu 

processo de aquisição da língua fora dos países em que esses filmes são distribuídos em 

língua alemã. Referido em quatro cartas examinadas, nenhum participante chamou “A 

Bela e a Fera” de “Die Schöne und das Biest”. Do mesmo modo, a série de TV conhecida 

no Brasil como “Todo mundo odeia o Chris” e em alemão como “Alle hassen Chris” foi 

citada pelo seu título original “Everybody hates Chris” (BRve146-73A).  

Mesmo assim, foram identificadas cartas em que as escolhas nesse sentido são 

heterogêneas, o que nos leva a crer que o aluno é capaz de tomar decisões nesse sentido: 

Ich lese gern: The catcher in the rye, Hobbit, Ich bin Malala. 

Eu gosto de ler: “O apanhador no campo de centeio”, “O hobbit”, “Eu sou Malala”. 

(BRro74-72B) 
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Meine Lieblings-Fernsehserien sind The Vampires Diaries, Game of Thrones, Arrow und 

Marvel Runaways und die besten filmen sind Interview mit dem Vampir, Captain 

America, Breaking point (punto de quiebre) und Maze Runner. 

Minhas séries de TV favoritas são “The Vampires Diaries”, “Game of Thrones”, 

“Arrow” e “Marvel’s Runaways” e os melhores filmes são “Entrevista com o vampiro”, 

“Capitão América”, “Caçadores de emoção” (Punto de quiebre) e “Maze Runner”. 

(VErq75-94A) 

É possível que a aluna que escreveu o primeiro excerto tenha lido cada livro na língua em 

que apresenta. Ainda assim, a decisão de apresentar os títulos em diferentes línguas 

transgride a ordem monoglóssica. A supressão do artigo no título de “[O/The/Der] 

Hobbit”, que consta nas três línguas utilizadas pela participante pode ter sido por 

esquecimento ou equívoco, quanto ao título exato, como pode ter sido uma decisão 

consciente por uma solução que satisfizesse a leitura em qualquer língua. No segundo 

texto, também se verificam escolhas diversas. As séries citadas, por acaso, são famosas 

por seus títulos originais em inglês tanto nos países latino-americanos hispanófonos 

quanto nos países europeus de língua oficial alemã, portanto, não houve, nesses casos, 

uma situação que, a princípio, exigisse decisões entre diferentes opções disponíveis como 

nitidamente ocorreu na sequência de filmes. “Interview mit dem Vampir” parece ter sido 

uma tradução literal do título original “Interview with the Vampire” ou em espanhol 

“Entrevista con el vampiro”198, enquanto e a aluna optou por utilizar, para os outros itens, 

títulos em inglês. Foi exatamente o que se deu ao citar “Breaking Point”, mas desta vez 

acompanhado do título em espanhol “Punto de quiebre”, provavelmente por não ter se 

sentido segura quanto à primeira denominação que, de fato, não se refere à mesma obra 

(“Point Break”). 

Constam também nas cartas em traduções literais dos títulos em L1 para o alemão: “Am 

Abend im Museum” (BRve18-71B), filme chamado em português como “Uma noite no 

museu” e com título verdadeiro em alemão “Abends im Museum”; “Abenteuerzeit” 

(BRve23-71B), desenho animado conhecido em português e espanhol como “Hora de 

aventura” e nos países de língua oficial alemã pelo título original em inglês “Adventure 

Time”; e “Before, die erzählt die Geschichte von Hardin (einer der Spieler), bevor man 

weiß Tessa (ein anderer Spieler)”199 (BRve168-02B), tentando adaptar ao discurso o título 

                                                           
198 Em alemão, esta obra é chamada, de fato “Interview mit einem Vampir”. 
199 Em português, no texto da carta: “Before, que narra a história de Hardin (uma das personagens) antes 

de conhecer Tessa (uma outra personagem)”. 
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em português deste livro “Before, a história de Hardin antes de Tessa” – obra de autoria 

de Anna Todd, seu título original é “Before” e o oficial dado a sua versão em alemão é 

“Before Us”. 

Especialmente nas cartas enviadas das escolas RO, RP e RQ, títulos em inglês são via de 

regra utilizados para designar filmes. No entanto, também foi verificado que algumas das 

obras literárias mencionadas como leituras favoritas desses grupos somente foram 

publicadas nessa língua. Além disso, são recomendados vlogs em língua inglesa que não 

possuem legendas em outras línguas. Esses indícios levam a crer que os jovens romenos 

participantes da pesquisa, em geral, não somente veem filmes e séries anglo-americanas 

em língua original, como possivelmente dispensam qualquer tradução e consomem 

também livros e outras formas de entretenimento em inglês. Pode ser importante 

considerar, diante dessa análise, que a dublagem não é um recurso largamente utilizado 

nos meios audiovisuais e nas mídias de massa da Romênia como ocorre, por exemplo, na 

Alemanha e no Brasil. 

Nesse contexto, é provável que as obras literárias citadas em alemão por alunos romenos 

tenham sido de fato lidas nessa língua. Quase todos os títulos encontrados nas cartas se 

referem a obras infanto-juvenis cujo contato pode ter ocorrido no âmbito da escola 

bilíngue ou em função da aquisição da L2. Em todos esses casos, as cartas que contêm 

essas citações, a exemplo do trecho que segue, foram escritas por alunos da escola RQ: 

Was für Bücher liest du? Ich mag die Fantasiebücher wie Panthersommernächte von 

Betina Belitz oder Momo von Michael Ende und ich mag auch Abenteuerbücher wie 

Warrior Cats von Erin Hunter. 

Que livros você lê? Eu gosto de livros de fantasia como “Panthersommernächte”, de 

Bettina Belitz, ou “Momo”, de Michael Ende, e eu gosto também de livros de aventura 

como “Gatos guerreiros”, de Erin Hunter. (RQbr28-74A) 

Outros títulos citados foram “Tintentod” (publicado no Brasil como “Morte de tinta”), de 

Cornelia Funke (RQbr34-73C), “Die Stadt der träumenden Bücher”, de Walter Moers 

(RQbr34-74A), a trilogia “Silber”, de Kerstin Gier (RQbr32-74A), a série “Hexe Lilli” 

(“Lili, a bruxa”), de Knister, e “Der Baron auf den Bäumen” (“O barão nas árvores”), 

obra originalmente escrita em italiano, de Italo Calvino (RQbr45-73C). Três alunos da 

escola VE escreveram textos críticos acerca da obra “Russendisko”, de Wladimir 
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Kaminer, uma leitura realizada no âmbito da aula de alemã (VEbr44-02A, VEbr48-02A, 

VEbr49-02A). 

Quando se tratava de obras literárias escritas por autores nacionais e na L1 do emissor, o 

que se verificou em algumas cartas da escola BR, observamos atitudes discursivas de 

tipos bastante diversos entre si: 

Meine Lieblingsbuch heißt „Minha vida fora de série”, von Paula Pimenta. Sie ist eine 

brasilianische Schreiber. 

Meu livro predileto se chama “Minha vida fora de série”, de Paula Pimenta. Ela é uma 

escritora brasileira. (BRrq84-73D) 

Ich mag lessen .In moment lese ich O DIARIO DE PILAR (entschuldigung ,ist in 

PORTUGIESISCH). 

Eu gosto de ler. No momento, eu estou lendo “O DIÁRIO DE PILAR” (desculpe, é em 

PORTUGUÊS). (BRve104-62B) 

Ich habe nicht das Buch gelesen, von dem ihr schreibt, und die Bücher die ich lese, sind 

auf Portugiesisch. 

Eu não li o livro de que vocês estão falando, e os livros que eu leio são em português. 

(BRve80-02A) 

Em nenhuma das ocorrências foi esclarecido o enredo ou o tema de que tratam os livros 

citados. No primeiro trecho, a aluna citou o título em português do livro, o nome da autora 

e a contextualizou como uma escritora brasileira cuja obra citada, supostamente, não 

possui traduções em outras línguas. No segundo texto, outra aluna brasileira cita o nome 

de seu livro preferido em português e, como se prevesse alguma frustração da parceira 

leitora que não conheceria o título ou supostamente não se interessaria, desculpou-se por 

ser uma obra em português. Finalmente, o terceiro trecho consiste em uma resposta a um 

dos textos enviados com recomendação e resenha crítica do livro “Russendisko”. Nessa 

carta, o correspondente brasileiro afirma que não leu a referida obra e que somente lê 

livros em português. Nesses trechos, de diferentes perspectivas, são percebidas atitudes 

em relação à literatura em L1 que confinam essas obras em um espaço restrito, de acesso 

e também de interesse limitado àqueles que se encontram do lado de fora, ou seja, aos 

indivíduos que não dominam esse código. Mais uma vez, o outro é visto como falante de 

uma língua (ou mesmo, de algumas línguas), mas não como sujeito plurilíngue e 

naturalmente predisposto ao multiculturalismo. Refletem-se nessas atitudes os ideais 
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românticos e positivistas em que sujeitos e línguas estão em correspondência biunívoca 

com países e culturas. 

Nesse sentido, a aluna brasileira que perguntou a seu correspondente na Venezuela se ele 

gosta de um determinado vlogger carioca não comete nenhuma incoerência com a 

proposta do contato em língua de encontro: “Magst du Felipe Neto?” (BRve105-73A). 

Mesmo que o famoso youtuber grave seus vídeos em português, é preciso ter em vista, 

nesse novo modo de entender as relações entre sujeitos bilíngues, a fluidez dos limites 

entre as línguas e o hibridismo das identidades culturais. Se basta estar conectado à 

internet para que indivíduos em qualquer parte do mundo possam acessar conteúdos 

publicados online em todas as línguas possíveis, não faz sentido que o contato 

intercultural filtre determinadas manifestações de culturas locais, regionais ou nacionais 

baseado no domínio ou não da língua em que elas são veiculadas. A língua de encontro e 

a translinguagem têm o poder de possibilitar esse trânsito de ideias entre as redes de 

significação em contato. Ademais, deve ser o papel da competência intercultural ajudar a 

detectar a natureza local, nacional, internacional ou global das referências e desenvolver 

estratégias para apresentar e propor significantes e significados como blocos seguros para 

a construção do espaço de diálogo transcultural. 

Gráfico 9: Cartas com temática de plurilinguismo (por escola) 

 

Naturalmente, disso faz parte também a consciência plurilíngue, que abarca ter em mente 

que as línguas são constituídas de diversas variedades e que a competência linguística é 

constituída por múltiplos códigos. Do total de cartas averiguadas, 21 textos abordam a 

questão do plurilinguismo, manifestando interesse e tematizando o domínio de línguas 

entre os parceiros em contato. Apesar de a maior parte das ocorrências estarem em cartas 
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escritas na escola BR, a taxa é proporcionalmente maior nas três escolas da Romênia, 

como mostra o gráfico 9. 

Como foi discutido na seção 4.2.2, o plurilinguismo mostrou-se como tópico relevante 

nas cartas cujos jovens autores se apresentaram explicitando a composição híbrida de sua 

etnicidade. Pelo perfil característico dos alunos que frequentam a escola RO, vários dos 

quais provêm de famílias multiétnicas, possuem experiência recente de migração e 

dominam, para além da língua de instrução, pelo menos outros dois idiomas, o 

plurilinguismo é um fator considerado relevante que marca e diferencia as identidades 

individuais. 

Além dessa característica do contexto sociolinguístico, o levantamento feito por série 

escolar demonstrou que os alunos que com maior frequência abordam o conhecimento de 

mais de uma língua em suas cartas o fazem no diálogo com seus parceiros enquanto 

frequentam a 6ª série, conforme mostra o gráfico 10. 

Gráfico 10: Cartas com temática de plurilinguismo (por escola) 

 

Ao observar os dados dos gráficos 9 e 10, é imprescindível que tenhamos em vista que as 

escolas não forneceram dados necessariamente para todas as séries. Lembramos que as 

escolas RO, RP e RQ participaram do projeto apenas com alunos da 6ª e da 7ª série e esse 

estudo não pôde dispor de uma quantidade significativa de cartas escritas da 6ª série da 

escola VE. Os números do gráfico 9, no entanto, correspondem aproximadamente aos 

resultados de um levantamento exclusivo com as cartas enviadas pela escola BR, que 
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forneceu material de análise para todas as séries: 5,1% das cartas da 6ª série, 3,2% da 7ª 

série, nenhuma ocorrência entre cartas da 8ª série e 3,2% (uma ocorrência) na 9ª série. 

Gráfico 11: Uso de línguas no cotidiano e contexto de aprendizagem (por escola) 

 

Se, por outro lado, agregamos à contagem as cartas que abordam o domínio de mais de 

uma língua aquelas que falam do uso de diferentes línguas no cotidiano e aspectos da 

aprendizagem de alemão e outras línguas, estamos falando de um conjunto de 55 cartas 

(34 a mais), que se distribuem por escola e por série como demonstram os gráficos 11 e 

12, respectivamente.  

Gráfico 12: Uso de línguas no cotidiano e contexto de aprendizagem (por série) 

 

Mais uma vez temos nas escolas da Romênia a maior taxa proporcional de ocorrências, 

porém significativamente menor entre os emissores da escola RO, contrastando com o 

levantamente anterior. As cartas da escola VE também indicam que, para os participantes 

desse grupo, o plurilinguismo tem maior relevância quando se trata de situações práticas 
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do cotidiano e da aprendizagem do que para a definição da sua identidade e de seus 

parceiros. 

A distribuição dessas ocorrências entre as séries escolares se mostra equilibrada nas duas 

primeiras faixas, mas oscila entre valores bastante divergentes de um segmento para o 

outro a partir da 8ª série. A frequência especialmente alta que se verifica na contagem das 

cartas da 9ª série se deve ao aumento da importância da disciplina de língua alemã, devido 

à preparação e a à aplicação do primeiro exame central de proficiência (DSD I) para a 

certificação da KMK, realizadas nesta etapa. Porém, é digno de nota que, apesar da 

diferença significativa para menos, o índice apresentado pelas turmas de 10ª série se 

mostra ainda expressivamente alto em relação às três faixas da esquerda. 

Observamos na análise das cartas que os docentes colaboradores eventualmente tiraram 

proveito da participação dos alunos no projeto para combinarem a produção de textos 

com a oportunidade de comunicação autêntica. Em ocasiões esparsas, porém, alunos 

também manifestaram espontaneamente seu envolvimento com o treinamento e alguns 

relataram suas experiências e resultados. 

Vejamos alguns exemplos dessas manifestações nos discursos analisados: 

Ich habe einen YouTube channel der (...) heißt, ich spreche Rumänisch aber alle Videos 

haben Untertitel (Sub for Sub??) 

Eu tenho um canal no YouTube que se chama (...), eu falo em romeno, mas todos os 

vídeos têm legendas (sub for sub??). (RPbr9-73C)200 

Ich hoffe, ich hätte dieses Brief vorher behommen, weil Carnaval schon in Paar Tage ist. 

Ich würde ganz gerne nach (...) gehen und klar mit dir zu Partys gehen, wenn du willst du 

kannst gerne nach (...) fliegen und mit mir bleiben, wir werden viel feiern ! Ich spreche 

auch gar kein Portugeise aber leider glaubt mir du würdest Spanisch nicht so schwer 

finden, also macht dir keine Sorgen jeje! 

Eu queria ter recebido esta carta antes, porque o Carnaval já foi há alguns dias. Eu 

adoraria ir para (...) e ir a festas com você, quando você quiser pode vir para (...) e ficar 

comigo, vamos nos divertir muito ! Eu não falo português, mas infelizmente, acredite, 

você não acharia espanhol tão difícil, então não se preocupe hehe! (VEbr47-02A) 

Nos dois primeiros casos, os jovens propõem aos seus parceiros que a interação se estenda 

a outros foros. Em um deles, se trata de se inscrever e acompanhar os vídeos que o autor 

                                                           
200 A expressão “sub for sub” é utilizada entre youtubers para convencer um potencial assinante a inscrever-

se (subscribe) o seu canal propondo, em troca, seguir também as suas publicações. 
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publica no YouTube, onde também é possível deixar comentários. No segundo trecho, a 

aluna manifesta o desejo de viajar ao Brasil e convida o seu interlocutor a visitar sua 

cidade. Em ambos os casos são previstas pelos enunciadores que o destinatário encontrará 

dificuldades por conta da língua usada, tanto nos vídeos como nas respectivas cidades 

onde os correspondentes venham a se encontrar. Essas dificuldades, no entanto, não são 

vistas como obstáculos que impediriam essas interações fora das condições adaptadas em 

que até então se comunicaram. No primeiro caso, o autor da mensagem alega que seus 

vídeos estão legendados, embora não atente para especificar em que idioma, de modo que 

tampouco o texto oferece indícios para supor que a competência linguística do 

interlocutor está de fato sendo levada em conta201. No segundo texto, a jovem considera 

que, apesar de não falar português, para o interlocutor brasileiro, não seria difícil 

compreender e se fazer entender em espanhol. 

As citações seguintes manifestam que os idiomas disponíveis nos recursos e plataformas 

digitais que utilizam constituem um fator observado e que o plurilinguismo envolve 

escolhas, decisões e predileções no âmbito de atividades cotidianas: 

Ich habe noch ein Hobby: Lesen. Ich liebe Romanen zu lesen. Letztes Jahr habe ich ein 

App gefunden, wo man fast auf jeden Sprachen lesen kann. Es heißt Wattpad. Ich 

empfehe es dir, wenn du oder noch jemand in der Klasse lesen mag.  

Eu tenho mais um hobby: ler. Eu adoro ler romances. No ano passado, encontrei um 

aplicativo onde você pode ler em quase todos os idiomas. Chama-se Wattpad. Eu 

recomendo para você, se você ou mais alguém na turma gostar de ler. (VEbr51-02A) 

Ich lese nicht viele Büche in Deutsch aber ich spiele Spiele in Deutsch (Mortal Kombat).  

Eu não leio muitos livros em alemão, mas eu jogo jogos em alemão (Mortal Kombat). 

(RQbr48-73C) 

O primeiro trecho trata, claramente, de considerar a possibilidade de diferentes línguas 

para a leitura de textos literários. O aplicativo que a aluna recomenda a seu parceiro dá 

acesso a uma rede social de entusiastas e profissionais que gostam de publicar suas 

produções autorais e também ter acesso a criações de outros membros. Apesar de ter sido 

o foco da mensagem acima, o fato de serem publicados textos em diversas línguas não é 

o mote principal dessa ferramenta, mas uma consequência da participação de escritores 

                                                           
201 O autor desse estudo teve acesso ao referido canal na data de 20/01/2019 e constatou que os vídeos 

atualmente disponíveis não estão legendados, como declarou o autor da carta. 
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de muitas partes do mundo, o que potencialmente acarreta na formação de uma 

comunidade multilíngue. Temos, nesse caso, muito evidente que a representação que a 

aluna faz desse recurso digital traz para o primeiro plano aspectos selecionados por 

influência de sua identidade plurilíngue e/ou da circunstância de comunicação 

translingual com a parceira da escola brasileira. 

O autor da citação subsequente não contextualiza a escolha da língua alemã para a leitura 

de alguns livros e a configuração da interface de um jogo de videogame. Seguramente, 

esse comentário se trata de uma resposta ao parceiro que pode ter se referido a seus 

próprios hábitos de leitura em alemão, para fins puramente recreativos ou talvez também 

como forma de estar em contato e praticar a língua que estuda. Configurar jogos e outros 

recursos digitais para apresentarem menus e instruções em alemão, quando a opção é 

disponível, é uma estratégia frequentemente recomendada por professores de línguas para 

esse propósito. 

Em algumas cartas, são tematizados objetivamente métodos de estudo e prática da língua 

alemã. Possivelmente teria sido um tema sugerido pelo docente da escola BR que 

acompanhou a redação dessas cartas, pois foram enviadas na mesma remessa por, pelo 

menos, três estudantes que pertenciam à mesma turma. Como não foi possível anexar 

essas cartas ao corpus, foi selecionado, para essa discussão, o excerto da resposta escrita 

por um de seus destinatários: 

Ich erinnere mich, dass du mich befragt hast ob ich denke, dass wir nicht so viel Zeit um 

Deutsch zu lernen benutzen mussten. Ich (persönlich) glaube, dass du deine eigene Zeit 

entscheiden kannst. Aber die wichtigste Sachen in dieser Sprache sind die Vokabel und 

die Grammatikalische Strukturen. Das musst du intensiv üben wenn du einer Sprache 

lernst. Danach glaube ich, dass es nicht so extrem sein ,musst, weil du dich langweilen 

kannst.  

Lembro-me de você ter me perguntado se eu acho que nós não deveríamos passar tanto 

tempo estudando alemão. Eu (pessoalmente) acredito que você pode decidir o seu 

próprio tempo. Mas as coisas mais importantes nesta língua são o vocabulário e as 

estruturas gramaticais. Isso você tem que praticar intensamente quando você aprende um 

idioma. Depois disso, acho que não “precisa” ser tão extremo porque você pode ficar 

entediado. (VEbr102-93B) 

O autor da mensagem reflete a respeito de quanto tempo deve ser dedicado ao estudo 

cotidiano da língua-alvo e considera que o exercício do vocabulário e da gramática são 

os aspectos mais importantes que devem ser praticados de modo mais intensivo. O uso 

de verbos modais e a relativização do sentido de “musst” (você precisa) indicada através 
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de aspas denota que o próprio aprendiz deve exercer autonomia para decidir como 

gerenciar o próprio tempo, concluindo que a motivação no estudo da língua é um fator 

importante a ser considerado. 

A observação participante verificou que os docentes através de estratégias didáticas e as 

escolas pela disposição de infraestrutura conduzem e valorizam o desenvolvimento da 

autonomia de formas e em graus de intensidade muito variáveis. Enquanto o aluno da 

escola VE que escreveu essa mensagem têm aulas de alemão em uma turma de tamanho 

reduzido e em ambientes adaptados para os objetivos dessa disciplina, um estudante da 

escola RQ frequenta a mesma turma que outros 20 alunos, que têm aulas em espaços 

desfavoráveis à prática de formas sociais de trabalho diversificadas. De outro modo, a 

escola BR e na escola RO é mais ou menos comum que os alunos disponham de condições 

para eleger prioridades e administrar seu tempo de forma autônoma em algumas 

situações, além de fazer uso de espaços diversificados e alternativos à sala de aula para a 

realização de trabalhos em que não seja prevista a assistência direta do docente. Por outro 

lado, ocorre sobretudo em turmas cujas metas de aprendizagem são orientadas por 

habilidades avaliadas em exames oficiais que, embora haja espaço, número reduzido de 

alunos e infraestrutura adequada, as potencialidades dessa combinação são bem menos 

ou quase nunca exploradas para formas de trabalho alternativas à tradicional aula cujas 

etapas, métodos, objetivos e a intensidade da participação ativa dos aprendizes são 

controladas de modo centralizado pelo professor. Desse modo, varia também, nos 

diferentes contextos investigados, a propensão dos alunos a um comportamento 

autônomo em relação à aprendizagem da língua, já que nas séries mais próximas à 

educação primária os alunos reagem em tempos diferentes aos métodos e estímulos nesse 

sentido enquanto a partir da 8ª série, via de regra, o desenvolvimento de uma autonomia 

transdisciplinar parece ser progressivamente substituído pela expectativa de desempenho 

em relação ao domínio de conteúdo. 

Em duas cartas, alunos fizeram autoavaliações a respeito do domínio do idioma. Na 

primeira, a autora considera que seus conhecimentos de alemão são bons “mas não 

maravilhosos”, logo após apontar a aula de inglês como sua matéria favorita: “Mein 

Lieblingsfach und für mich der besten Unterricht ist Englisch. Mein Deutsch ist gut, aber 

nicht wunderbar” (VEbr49-02A); em outro texto o autor se desculpa por ter cometido 

alguns erros: “Entschuldigung, weil ich einige Fehler gemacht habe” (VEbr69-73A). 
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Normalmente, apesar da maioria das cartas não terem sido submetidas a correção docente, 

os aprendizes não expressaram em suas mensagens preocupação com a adequação da 

forma das estruturas linguísticas. Ocasionalmente, nas seções de recebimento e leitura de 

cartas que puderam ser observadas pelo pesquisador, leitores da 6ª e da 7ª série apontaram 

desvios gramaticais de seus parceiros. Houve um caso, em que essa atitude foi 

manifestada na mensagem escrita em resposta: 

Ich habe deine letze Brief nicht verstanden, weil deine Grammatik ganz schlecht war. 

Entschuldigung für was ich sage, aber es ist die Realität. 

Eu não entendi sua última carta porque sua gramática estava muito ruim. Desculpe pelo 

que eu estou dizendo, mas é a realidade. (VEbr5-82B) 

Ich habe deine Brief verstanden, weil deine Grammatik ganz gut war. Ich werde dich 

nicht entschuldigen aber ich werde versuche, richtig zu schreiben. 

Eu entendi sua carta porque sua gramática estava muito boa. Eu não vou te desculpar, 

mas vou tentar escrever corretamente. (BRve23-82C) 

Uma observação acerca do mau uso das estruturas gramaticais pelo aluno brasileiro que 

teria impedido que a mensagem anterior do jovem brasileiro fosse compreendida suscitou 

a reação do mesmo que ironicamente utilizou o comentário avaliativo como modelo de 

estrutura para reconhecer a adequação gramatical no texto do parceiro da escola VE. Em 

seguida, manifestou descontentamento com a observação pouco amistosa, porém 

disposição em tentar aprimorar sua escrita nesse aspecto. Em ambos os textos, os 

indivíduos demonstram fazer uso de raciocínio metalinguístico, seja de caráter normativo, 

por um lado, ou de autonomia em relação aos objetivos e métodos de aprendizagem. 

Com esse contexto particular contrastam outros discursos que pressupõem o raciocínio 

sobre a aprendizagem e o uso da língua-alvo em atitudes verdadeiramente cooperativas e 

empáticas, como as que seguem: 

Ich finde dass du sehr gut Deutsch sprechen kannst. 

Eu acho que você sabe falar alemão muito bem. (RQbr23-74A) 

spitzbübisch = frech 

travesso, atrevido [ajuda de vocabulário] (BRve23-82C) 
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{ 
grün 

Augenfarbe: hasel + 

 braun 

Cor dos olhos: avelã (verde + castanho) (RPbr13-73C) 

Colaborativamente, os aprendizes em contato, nestes casos, se mostraram dispostos a 

destacar positivamente e reconhecer a capacidade da parceira ao expressar-se na L2 e a 

antecipar dificuldades que possam ser encontradas na compreensão de palavras pouco 

usuais utilizando sinônimos como referência ou outras formas de apoio. Em um dos casos, 

conforme o pesquisador acompanhou em pesquisa de campo, o adjetivo “spitzbübisch” 

tinha sido encontrado no dicionário e o autor do texto o empregou para transmitir a ideia 

de “travesso” em um associograma que tinha como objetivo apresentar o personagem do 

folclore brasileiro Saci-Pererê. No entanto, o estudante refletiu que a palavra não seria 

compreendida de imediato pelo interlocutor que frequentava a mesma série escolar e 

supostamente possuía o mesmo nível de proficiência. Finalmente, no último exemplo, o 

estudante teve a intenção de descrever a cor de seus olhos, certamente prevendo, da 

mesma forma que no caso anterior, que o leitor necessitaria de outras referências para 

compreender o conceito possivelmente não disponível em seu repertório de signos em 

alemão. 

Algumas cartas mostram a inclinação dos jovens para o estudo de outras línguas, como 

por exemplo, para viajar para outro país: “Ich möchte bald nach China reisen, deshalb 

lerne ich Chinesisch zu sprechen”202 (VEbr82-93B). Em outros casos, parceiros 

brasileiros e venezuelanos revelam aos seus parceiros que estão aprendendo ou têm 

interesse em suas respectivas L1 (BRve10-93D, VEbr74-83A). Destacam-se, contudo, as 

diversas tentativas dos participantes de surpreender elaborando frases na L1 de seus 

parceiros: 

Gefällt die Fremdsprache zu lernen? Welche Sprache kannst du außer Portugiesisch? Was 

für Fächer habt ihr da in (...)? Ich heiße A. U. und ich liebe die Musik. Eu gosto de jogar 

o violão, a guitarra eléctrica e o piano. Eu também sei um poco de Português. 

Você gosta de aprender língua estrangeira? Que língua você sabe além de português? 

Que matérias vocês têm aí em (...)? Eu me chamo A. U. e eu amo a música [trecho em 

português]. (VEbr48-02A) 

                                                           
202 Em português: “Eu gostaria de viajar em breve para a China. Por isso, estou aprendendo a falar chinês”. 
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Ja, ich kann Spanisch, aber nur ein Satz: Yo tengo un pero negro!, aber ich habe keinen 

schwarzen Hund. 

Sim, eu sei espanhol, mas só uma frase: [trecho em espanhol: Eu tenho um cachorro 

preto!], mas eu não tenho um cachorro preto. (BRve74-72A) 

Responder a mis preguntas 😂 War das richtig  ?  

[em espanhol: Responder minhas perguntas] Isso estava correto?  

(BRve122-73A) 

Wie wir sprechen in Rumänisch: Ne vedem  

Como nós falamos em romeno: [trecho em romeno: Até logo] (BRrq118a-73D) 

Muitos cumprimentos, M. (RObr11-61B) 

PS: Quer casar comigo querido F.? 💘 😄 (VEbr36-83A) 

Mais do que comunicar uma ideia, essas expressões em seu contexto de uso buscam 

demonstrar interesse pela cultura e pela identidade do sujeito com seus autores estão se 

comunicando. Dessa maneira, eles são reconhecidos como indivíduos bilíngues. Isso os 

distingue do falante “nativo” ou do modelo de falante exemplar que o ensino tradicional 

preconiza. Nesse contexto, a língua-alvo aparece em plena função comunicativa, mas não 

é ela que em primeiro lugar determina quais os recursos e estruturas disponíveis para a 

expressão das ideias. A língua-alvo compõe, senão, um tecido híbrido de formas e 

sentidos feito possível através do encontro desses falantes-aprendizes, bilíngues 

emergentes. Dessa maneira, todos os que estão envolvidos por essa rede se apoderam das 

possibilidades desse tecido e experimentam com significantes novos ou ainda pouco 

utilizados, arriscam novas construções e reconhecem a si mesmos como sendo, ao mesmo 

tempo, compositores e componentes de uma rede de sentidos plurilíngue. Assim, a aluna 

brasileira possivelmente não equivocou na gramática, como talvez possamos supor, e 

articulou com precisão o que queria dizer ao incluir a si mesma na conjugação do verbo 

em “wir sprechen Rumänisch” (nós falamos em romeno). 

Em diferentes iniciativas, outros estudantes pediram para seus parceiros escreverem algo 

em suas L1, enquanto outros tomavam logo a iniciativa de ensinar aos seus leitores, por 

exemplo, saudações e o nome de alguns objetos: 
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Ich möchte auch Spanisch lernen und es ist sehr nett von dir mich zu unterichten! Auf 

Portugiesich es ist so: HOLA = Oi, COMO estas = Como vai você? , und Yo Me 

LLAMO D. = eu me chamo D. 

Eu também gostaria de aprender espanhol e é muito gentil da sua parte me ensinar! Em 

português, é assim: [...] (BRve57-72B) 

Meine Lieblingsessen sind: Açaí (man liest: aßai) (açaí ist ein obst aber wir trinken den 

saft mit guaraná). und Sushi. 

Minhas comidas prediletas são: açaí (lê-se: aßai) (açaí é uma fruta mas nós bebemos o 

suco com guaraná) e sushi. (BRrq118a-73D) 

Vielleicht wollt ihr auch ein paar rumänische Wörter lernen, denn sie sind sehr 

unterschiedlich von den deutschen Wörter. Zum Beispiel „hallo“ heißt auf Rumänisch 

"bună”, oder ”Auto” heisst „mașină“, oder „Kühlschrank“ heisst „frigider“. 

Talvez vocês também queiram aprender algumas palavras em romeno, porque elas são 

muito diferentes das palavras em alemão. Por exemplo, “olá” é “bună” em romeno, ou 

“carro” é “maşină”, ou “geladeira” é “frigider”. (RQbr38-73C) 

Mais uma vez, os excertos apontam para a curiosidade e a predisposição dos alunos a 

estender o contato intercultural para o nível das trocas plurilíngues. Assim, um 

participante reagiu entusiasmado à iniciativa do parceiro de lhe apresentar palavras e 

expressões da língua espanhola e retribuiu ensinando também como cumprimentar e dizer 

seu nome em português. Como ponto de partida, o aluno utilizou os conhecimentos de 

espanhol que tinha acabado de adquirir. Em seguida, nesta sequência, mereceu destaque 

o esforço de uma aluna para, além de contextualizar o conceito, explicar ao leitor a 

pronúncia da palavra “açaí” a partir dos sons das letras em alemão. Essa atitude decorre 

de uma consciência metalinguística e plurilíngue que a aluna procurou utilizar a favor da 

compreensão das ideias que pretendia transmitir. 

Finalmente, o jovem que redigiu o último trecho compreendeu que conhecer palavras de 

sua L1 poderia ser de interesse de quem divide e compõe junto com ele o third space em 

que o contato se dá. Ele usa como justificativa que o vocabulário da língua romena é 

muito diferente em comparação com o da língua alemã. No entanto, podemos ainda fazer 

uma leitura coerente com o tipo de interação e a forma de relacionamento interpessoal 

que essa proposta de contato provoca: de fato, a língua romena possui significantes 

bastante diversos daqueles que a língua alemã, como base da língua de encontro, já 

disponibiliza para a expressão de ideias e pode contribuir para enriquecer esse rol com 

favorecendo a expressão de novos significados. Em um caso não listado, uma aluna 
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utilizou como fórmula de despedida uma expressão em sua L1, oferecendo à parceira da 

escola BR como apoio para o entendimento do signo apenas o contexto de uso e um emoji: 

“Pup ❤” (RQbr47-74A). Em alemão, no entanto, a palavra “Kuss” (beijo) que 

corresponderia diretamente ao sentido dessa expressão não é habitualmente utilizada 

como saudação escrita. De outro modo, o uso intransigente da L2 neste caso teria 

comprometido a comunicação intercultural. 

Todos as formas de expressão apresentadas até aqui que fazem uso de formas e sentidos 

das línguas que compõe a identidade plurilíngue dos participantes encontraram nos textos 

escritos para leitores reais não somente uma motivação diferenciada para a atividade de 

produção textual em L2, mas influenciou o processo de construção desses discursos. 

Tendo sido orientados a fornecer, nas seções de escrita de cartas, estímulos e propostas 

de temas relacionados às unidades de trabalho da aula de DaF, os docentes que 

colaboraram com a pesquisa, na maioria das vezes, ofereceram assistência discreta, 

interferindo minimamente no processo e apenas corrigindo ou sugerindo mudanças nos 

textos dos alunos quando solicitados pelos mesmos e em sua presença. Isso significa que, 

na maioria dos casos, os usos observados nessa análise decorrem de escolhas mais ou 

menos conscientes dos autores dos textos e as soluções adotadas para contornar 

dificuldades e impasses na construção do discurso, nas restrições do gênero a ser seguido 

e na manipulação dos recursos da língua partiram de um nível de competência 

intercultural e plurilíngue que, apesar de pouco estimulada nos planos de aula e preterida 

na composição dos currículos, já apresenta, em muitos casos, um nível de integração entre 

o raciocínio metalinguístico, a consciência intercultural e a competência comunicativa. 

 

4.3. Práticas didático-metodológicas e outros processos transculturais  

4.3.1. Práticas metodológicas observadas e outras sugestões de novos contornos para o 

fomento da transculturalidade 

Uma vez consolidada a cooperação intercultural entre as turmas de aprendizes e o 

reconhecimento mútuo como partes integrantes de uma comunidade de aprendizagem e 

de prática, os docentes podem decidir integrar com seus alunos essa dinâmica de troca e 

planejar ações conjuntas que extrapolem a prática individual da comunicação escrita e 

interpessoal na língua-alvo. Outros gêneros discursivos podem ser explorados e a turma 
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parceira pode passar a participar de projetos desenvolvidos no âmbito da aula de DaF ou 

interdisciplinar, como colaboradores do processo ou como público-alvo dos trabalhos 

produzidos. Dispondo dos meios para digitalização, conexão à internet e aplicativos 

adequados, esses materiais podem ser enviados ou disponibilizados online com acesso 

aberto ou restrito aos outros membros da comunidade na outra localidade ou país. Isso é 

possível não apenas com textos, mas também podem ser produzidos e compartilhados 

dessa forma registros em imagens, além de gravações em áudio e vídeo. Isso permite, 

portanto, que não a L2 seja um meio somente para a comunicação escrita. Dessa maneira, 

a expressão oral também participa do intercâmbio e o third place poderá ser novamente 

redimensionado a partir das negociações envolvendo níveis da linguagem que não se 

fazem presentes na comunicação escrita. Os companheiros aprendizes falantes de outra 

L1, nesse momento, estarão disponíveis também para compreender ou não o que lhes é 

dito oralmente e todos terão a oportunidade de receber novos feedbacks que ajudarão a 

ajustar ao ouvinte desde a pronúncia, a prosódia e a velocidade da fala até fatores 

pragmáticos de natureza distinta dos implicados na comunicação escrita. 

De modo geral, toda e qualquer produção textual de uma turma que mantém uma parceria 

intercultural como a que foi experimentada pelos sujeitos de pesquisa poderá contar com 

leitores reais, de perfil e contexto intercultural definidos e conhecidos. Com isso, o 

domínio de cada habilidade medido através de tarefas controladas em testes e avaliações 

ganha um novo parâmetro e novas possibilidades de feedback baseadas na prática 

comunicativa real. O aprendiz terá que realmente se esforçar para que cada texto 

produzido cumpra efetivamente a função preestabelecida. Para tanto, ele necessita ser 

confrontado metodologicamente às variáveis que compõem o evento comunicativo, além 

do sistema linguístico. Desse cenário faz parte o interlocutor e sua identidade cultural. 

À medida que cada sujeito se mostra diverso e disponível para a aproximação do outro, 

este se sente instigado a desvendar informações inéditas a respeito da personalidade, do 

conhecimento de mundo e da vida de seu interlocutor. “Todo conhecimento começa pela 

pergunta”, alerta Antonio Faundez em seu diálogo com Paulo Freire em Por uma 

pedagogia da pergunta (1985: 46). Eles denunciam o que Freire chama de “castração da 

curiosidade” operada pelo ensino tradicional. Segundo Faundez, “o professor deveria (...), 

antes de tudo, ensinar a perguntar (...) E somente a partir de perguntas é que se deve sair 

em busca de respostas, e não o contrário”, como ocorre em atividades de interpretação de 
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texto em que tudo o que se espera saber “fica justamente nisso, já está dado, não cede 

lugar à curiosidade nem a elementos por descobrir” (ibid.). 

A experiência do pesquisador como docente e as observações realizadas em pesquisa de 

campo nas escolas investigadas endossam e concedem concretude aos resultados das 

análises realizadas, assinalando inclusive que a abordagem tradicional de ensino de 

línguas, a despeito de treinar as estruturas pertinentes, não prepara os educandos para 

formular perguntas significativas no sentido de acessar níveis mais profundos de uma 

realidade cultural pouco conhecida. Com efeito, foi averiguado na análise das cartas que 

o design da proposta de intercâmbio propiciou processos de troca intercultural, mas não 

culminou em relações efetivamente transculturais entre os participantes. 

Detectou-se uma evolução progressiva da consciência intercultural entre a 6ª e a 10ª série, 

à medida que nos segmentos mais avançados desse recorte os textos abordavam e 

contextualizavam com mais frequência aspectos da cultura do emissor. No entanto, ao 

mesmo tempo, foi constatado que os aprendizes, em muitos casos, se depararam com 

situações variadas de impasse comunicativo ao tentar comunicar esses aspectos ao 

interlocutor. A influência de gêneros discursivos não contemplados pelo ensino 

tradicional e foco habitual em aspectos da cultura da Alemanha faz com que o uso da 

língua alemã para falar de outras culturas, sobretudo a do aprendiz, seja uma experiência 

atípica para a qual o aprendiz não se mostrou preparado. Em decorrência disso, os tópicos 

que potencialmente tornariam os diálogos mais ricos de elementos e conceitos novos para 

os participantes foram quase sempre tematizados superficialmente. Para que a 

aprendizagem da língua possa ser para o bilíngue emergente um processo de busca por 

signos para construir de forma autônoma definições cada vez mais precisas e atualizadas 

de sua identidade híbrida e mutante, é preciso que ele seja iniciado sistemática e 

conscientemente a instrumentos que lhe possibilitem descobrir, questionar, descrever e 

inter-relacionar conceitos que já compunham a identidade do falante e que continuamente 

se modificam alheios à cultura da língua-alvo. Isto, como demonstram diversos trechos 

destacados na análise das mensagens, abre possibilidades para que a própria prática 

comunicativa, que é intersubjetiva e intercultural por natureza, suceda com menores 

chances de ambiguidades e desentendimentos. 

Cabe observar, por esse prisma, alguns métodos que antecederam a escrita de cartas em 

turmas participantes ou que foram aplicados em seções de produção dos textos para esse 
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projeto. Determinadas propostas tradicionais de temas e objetivos comumente 

estabelecidos para atividades de produções escritas em DaF, de acordo com o que se 

depreende de textos como o que segue, produzidos por alunos, não favorecem o exercício 

da comunicação intercultural: 

Mein Tag 

 

Hallo wie geth es dir? 

Mir geht es gut. 

In meinen Tag ich auf stehe an 5:45 am. 

Ich esse in meinen Hause Arepa oder 

milk, ich gehe zu zu meine Schule an 

6:30, ich lerne mit meinen Freundin, die 

Klassen fehrtisch an 2:15 pm, ich gehe zu 

meine Hause, ich mitagessen pasta oder 

pizza, an 3:30 ich mache meine 

Hausaufgabe. Danach ich lerne an 4:30. 

Ich gehe zu Kunst mit meinem Beste 

Freundin Daniela, an 5:30 wir essen mit 

meinen Freundin in Kunst, an 6:00 pm wir 

sind fehrtisch, ich gehe zu meine hause, 

Danach ich lerne, ich seh fehr oder spielen 

in das computer, an 8:00 ich nochessen 

Arepa mit Saft, Danach ich gehen zu 

meine bed und ich schlafe an 10:30. 

 

Viele Gruße, G. 

Meu dia 

 

Ola como voce esta 

Estou bem. 

No meu dia eu me levanto às 5:45 da 

manhã. Eu como na minha casa arepa ou 

leite, eu vou para a minha escola às 6:30, 

eu estudo com a minha amiga, as aulas 

terminam às 2:15 da tarde, eu vou para 

minha casa, eu almoço macarrão ou pizza, 

às 3:30 eu faço meu dever de casa. Depois, 

eu vou estudar às 4:30. Eu vou para [uma 

oficina de?] arte com minha melhor amiga 

Daniela, às 5:30 nós comemos com minha 

amiga [na oficina de?] arte, às 6:00 da 

tarde nós terminamos, eu vou para minha 

casa, depois disso eu vou estudar, eu 

assisto TV ou jogo no computador, às 8:00 

eu ainda como arepa com suco, depois vou  

para a cama e durmo às 10h30. 

 

Muitas saudações, G. (VEbr63-82B) 

O texto acima, de uma aluna da 8ª série, representa um tipo de tarefa que frequentemente 

integra métodos comunicativos de DaF. O relato do transcurso de um dia na vida do 

aprendiz exige que o aprendiz jogue com as possibilidades da estrutura frasal em alemão 

e faça uso de operadores temporais em benefício da coesão textual. A proposta da 

atividade pode ter sido adaptada pelo docente ou pela aluna para contemplar aspectos que 

caracterizam superficialmente o gênero carta/e-mail pessoal, como o uso de saudações de 

entrada e despedida. Este exemplo representa as propostas de redação a que esse estudo 

teve acesso, que pedem ao aprendiz que componha textos como esse que, apesar de 

obedecerem a restrições formais, não recriam ou pressupõem um contexto de troca 

comunicativa verossímil. No trecho acima, o texto carece de contextualização porque o 

foco da atividade está direcionado à forma, isto é, em reproduzir uma estrutura textual e 

modelos oracionais de acordo com os inputs oferecidos. Além disso, o leitor passa ao 

largo no processo de composição do discurso. A aluna pode ter, eventualmente, 

pressuposto que no Brasil, na região em que a sua parceira vive, também são conhecidas 
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as arepas e que fazem parte do menu cotidiano das famílias. Entretanto, a 

intersubjetividade ausente no texto vai além da conscientização dos elementos que são 

mais característicos de uma cultura do que de outra. Ela também se manifesta através de 

perguntas ao interlocutor e da correlação e retomada de enunciações feitas em cartas 

recebidas. 

Na verdade, a autora do texto acima, antes de querer compartilhar aspectos da sua vida 

com a companheira da escola parceira, se preocupou em cumprir um exercício formal e 

atender às expectativas de quem o formulou. Resulta que, ao passo que a pessoa que 

arquitetou a atividade, nesse caso, não é a mesma a quem o seu produto se destina, teriam 

sido necessárias adaptações na abordagem didático-metodológica que tornassem os 

aprendizes sensíveis às características desse contexto especial de enunciação. Conforme 

apontam as discussões suscitadas pelas análises das cartas, os modelos de interação que 

pautam a atual abordagem de educação bilíngue e o currículo de DaF para que o aprendiz 

desenvolva sua competência linguística não preveem as motivações, as necessidades e os 

interesses que emergem no contato do aluno com outro falante da língua-alvo. 

Foram destacados nas análises de cartas trechos de textos em que alunos da 10ª série 

escreveram, conforme sugestão do professor de alemão, resenhas críticas e 

recomendações de leitura para a obra “Russendisko”, de Wladimir Kaminer. Dentro dos 

propósitos e da motivação principal do projeto, essa proposta funciona para levar ao third 

place da interação com os parceiros bilíngues elementos interculturais da língua alemã 

que os alunos de um lado do contato avaliam como compartilhados aliados à apresentação 

de novos conceitos, a partir da intertextualidade com a obra. Os leitores, por sua vez, têm 

a oportunidade de se identificar como usuários de um código e de conceitos em comum 

(“DDR”, “Mauerfall” etc.203) que ajudam a dar concretude à ideia de uma comunidade 

intercultural internacional em torno da língua e da cultura alemã. A atividade, no entanto, 

dessa forma, homogeneíza os interlocutores, membros dessa comunidade, e não abre 

espaço para a expressão da própria identidade intercultural. Intertextualidades 

complementares, como referências literárias na própria L1 dos alunos ou de outras 

culturas, poderiam favorecer essa abertura. A citação literal de obras literárias, assim 

identificadas, apareceu de modo espontâneo apenas uma vez nos textos analisados 

                                                           
203 Tratam-se de exemplos de conceitos que integram amplas redes de significação no âmbito dos 

fundamentos culturais da língua alemã, como “RDA” (República Democrática Alemã, referida também 

como Alemanha Oriental) e “queda do muro” de Berlim. 
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(VEbr69-73A), no caso em que um poema visto na aula de alemão foi incorporado à 

mensagem. Mesmo assim, a aprendiz não citou a autoria do texto, não forneceu dados 

sobre o contexto da obra e não comentou ou justificou sua escolha. A ocorrência, no 

entanto, nos inspira a refletir a respeito do surgimento dessa demanda de comunicação 

como um aspecto a ser melhor explorado, através de metodologia desenvolvida com esse 

intuito, no âmbito da abordagem e da comunicação intercultural ou de orientação 

transcultural. 

Tarefas concebidas originalmente para treinamento de habilidades conforme o formato 

de tarefas do exame de proficiência DSD de nível B1 não foram satisfatoriamente 

adaptadas à proposta do projeto. O gênero discursivo adotado na respectiva prova de 

comunicação escrita é a “carta de leitor” (Leserbrief), ou seja, o aluno deve desenvolver 

um texto em forma de carta direcionada ao editor de uma determinada mídia ou periódico 

acerca de algum tema que teria sido abordado por esse veículo. As cartas escritas em uma 

seção que visava atender às premissas de ambas as propostas, conforme análise do corpus, 

constam via de regra de um parágrafo pré-introdutório, em que o parceiro é informado 

que se trata de um exercício com intuito de treinamento e, a partir desse ponto, o 

interlocutor deixa de ser endereçado pessoalmente, ocupando a mesma posição de leitor 

observador que o professor tradicionalmente assume ao ler as produções textuais dos 

alunos. 

Algumas cartas apresentam sinais claros de que a disponibilidade de um leitor com quem 

trocar interesses, predileções e impressões não resolve o problema da motivação e 

autenticidade da prática comunicativa de que faz parte o texto escrito. Os dois exemplos 

seguintes ilustram essa falha: 

Ich habe deine Geschichte über die Deutschstunde gelesen. Ich schreibe das weil die 

Lehrer musst denken dass ich viel schreibe.  

Eu li a sua história sobre a aula de alemão. Eu estou escrevendo isto porque o professor 

deve pensar que eu estou escrevendo bastante. (VEbr41-93B) 

Schuldigung aber ich habe nicht viel geschrieben weil ich keine Vohrstellung habe .  

Desculpe mas eu não escrevi muito porque eu não tenho ideias. (RQbr46-74A) 

Manifesta-se no primeiro trecho um traço marcante da relação entre alunos e tarefas que 

são designadas arbitrariamente pelo professor. No que compete à dinâmica tradicional, 
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isto é, às expectativas de professores e alunos acerca dos papeis a serem incorporados em 

uma sala de aula, há um lado que determina de que forma o tempo será ocupado e outro 

de que se espera que cumpra o que é determinado, ainda que não lhe inspire nenhuma 

emoção ou significado. Essa predisposição, seja do professor ao exigir que o texto cumpra 

um tamanho mínimo ou do aluno que entende estar cumprindo apenas mais uma tarefa 

com uma finalidade em si mesma, corresponde a um dos paradigmas que o projeto e, por 

extensão, essa pesquisa buscam romper. É possível, no entanto, que em seu discurso esse 

aluno tenha buscado ser criativo ao forçar o rompimento de uma “quarta parede”. 

Todavia, essa postura apenas faria sentido se a “quarta parede” tivesse sido erguida, se a 

escrita consistisse em uma comunicação hipotética em que o aprendiz assume uma 

identidade fictícia ou se posiciona em um não-lugar em que as circunstâncias reais da 

ação discursiva são apagadas. O segundo texto não nos provoca tantas suspeitas. 

Aparentemente se trata de uma participante entusiasmada com o contato, mas a quem não 

ocorrem assuntos a ser tratados ou pensamentos que valham a pena ser compartilhados 

no momento da enunciação, talvez por não sentir ainda que conhece o suficiente de sua 

interlocutora para expor a face mais a fundo ou para selecionar tópicos de interesse em 

comum. 

Ambas as situações sinalizam que a motivação para o contato deve ser renovada através 

de estímulos diversificados a que o docente deve recorrer quando os próprios alunos não 

encontrarem em si mesmos ou nas cartas recebidas motes que provoquem o questionamento 

da realidade e a experimentação com a língua para construir frases e pensamentos inéditos. 

Nesse ínterim, vale destacar métodos adaptados pelo pesquisador para serem integrados 

à proposta de troca de cartas com a finalidade de testar outras possibilidades de gêneros 

discursivos e provocar motivações adicionais à produção dos textos a ser enviados aos 

parceiros. Essas iniciativas causaram impacto direto nas produções resultantes na turma 

em que foram aplicadas. Todavia, apesar dos feedbacks manifestados nas cartas enviadas 

em resposta, tais ideias não foram apropriadas pelos docentes colaboradores e não 

inspiraram ideias inovadoras por parte das outras instituições. 

Destacamos, primeiramente, o projeto desenvolvido pelo pesquisador, em período como 

professor regente na escola BR, que consistiu em levar alunos da 6ª série a elaborar 

personagens complexos representados por um ovo cozido com casca. Pouco a pouco, os 

ovos ganhavam um rosto, características pessoais e uma biografia. Os alunos tiveram que 
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atribuir a essas personalidades nome e sobrenome, local de nascimento, línguas, religião 

e uma frase que seria um lema ou slogan. Mais tarde, além de atividades que consistiam 

em relatar o cotidiano e elaborar diálogos entre as diferentes figuras criadas, os alunos 

também foram incentivados a apresentá-los a seus parceiros de contato intercultural. 

Observemos, abaixo, a reprodução de uma ficha de apresentação enviada nessa ocasião: 

LATVIJAS, GEMALDA 

 25.10.2015 ♀ 

Herkunftsland: Südkorea 

Sprache: Deutsch und Koreanisch 

Lebensmotto: Die Welt ist ein Ei 

(in seine/ihrer Sprache: 세계는 달걀입니다) 

Mutter: Frau Latvijas 

Vater: Herr Latvijas 

Hobbys: Faulenzen 

Schule: DSE (Deutsche Schule nur für Eier) 

Jahrgang: Kindergarten 

Lieblingsfach: Kein 

Musikstil: Pop 

Lieblingsband: Nightcore 

Das ideale Pausenbrot: Süßigkeit 

Religion: Konfessionslos 

LATVIJAS, GEMALDA 

 25.10.2015 ♀ 

País de origem: Coreia do Sul 

Língua: Alemão e coreano 

Lema de vida: O mundo é um ovo. 

(em sua língua: 세계는 달걀입니다) 

Mãe: Dona Latvijas 

Pai: Seu Latvijas 

Hobbies: Fazer nada 

Schule: EAO (Escola Alemã só para Ovos) 

Série: Jardim da infância 

Matéria favorita: Nenhuma 

Estilo de música: Pop 

Banda favorita: Nightcore 

A merenda ideal: Doces 

Religião: Não confessional 

(BRve59-61D) 

O texto original inclui ainda um desenho do ovo-personagem. Os itens da lista foram 

sugeridos pelo pesquisador-docente e os alunos puderam acrescentar outros ou substituí-

los conforme as especificidades de cada personagem criado. O exemplo mostrado 

demonstra o interesse da aluna por línguas e o processo de criação de uma identidade 

culturalmente híbrida. Foram utilizados significantes de, ao menos, cinco línguas. O 

prenome “Gemalda” parece ter sido derivado da palavra “gema” e o nome da família 

“Latvijas” quer dizer “letão” nesse mesmo idioma. A personagem é originária da Coreia 

do Sul e fala alemão e coreano. A lista de itens recomendada pelo docente já sugeria que 

a L1 das personagens seria uma outra, diferente do alemão, já que pressupõe que a 

informação para “Lebensmotto” (lema de vida) seja dada na língua de preenchimento da 

ficha, ao passo que em seguida a mesma frase teria que ser explicitada na língua da 

personagem (“in seiner/ihrer Sprache”). Os alunos puderam utilizar, caso desejassem, 

ferramentas de tradução automática online para o cumprimento desse item.  
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Consciente ou não desse processo, a aluna projeta em sua criação traços de sua própria 

identidade, como o bilinguismo e a filiação a uma escola alemã. Em outro texto, um aluno 

relatou vivências marcantes com seu “Ei-Freund” (amigo-ovo) e o apresentou em uma 

carta como tendo nascido na Venezuela e frequentado a mesma escola que o seu 

companheiro de contato intercultural. Este texto não faz parte do corpus principal da 

pesquisa porque foi escrito em decorrência de uma tarefa que compunha a avaliação 

bimestral da disciplina e não foi efetivamente enviado à escola parceira. 

Em outra proposta, procurando tematizar um aspecto da cultura brasileira conhecido por 

todos os alunos da turma em que a experiência foi aplicada, o pesquisador, como 

professor regente de um grupo de 7ª série em DaF, propôs que uma próxima remessa de 

textos a ser encaminhados ao grupo parceiro na Venezuela apresentasse a obra clássica 

infanto-juvenil “Sítio do Picapau Amarelo”, de Monteiro Lobato, e seus personagens. Um 

texto introdutório foi escrito coletivamente em forma de carta com informações gerais a 

respeito da obra e de seu autor. Em seguida, foram atribuídos aos alunos da turma as 

diferentes personagens que compõem a narrativa para que as ilustrassem e descrevessem 

conforme suas características pessoais e relações com outras personagens. Como 

alternativa a alunos com dificuldades em articular esses dados em forma de texto, foi 

proposto que construíssem um associograma com palavras-chave e expressões em torno 

da ilustração produzida. 

Essa tarefa fez crescer a motivação dos alunos em relação ao projeto de troca de cartas e 

esse impacto se mostrou diretamente relacionado à presença de um objetivo concreto e 

coletivo que consistia em apresentar ao público-alvo conhecimentos que eram 

presumidamente desconhecidos a respeito da cultura dos emissores. No entanto, essa ação 

levou os aprendizes a se depararem com dificuldades para elaborar descrições que 

pudessem ser compreendidas pelos leitores, isto é, fazendo uso de signos linguísticos 

comuns às duas partes. Para contornar as limitações impostas por essa condição, o docente 

fez uma analogia aos títulos e traduções de filmes que são lançados em diferentes países 

e sugeriu que a regra tácita que impedia a tradução de títulos e nomes próprios na prática 

de L2 fosse momentaneamente abolida. A partir daí diferentes usos do título da obra e do 

nome das personagens em português e em alemão, além de outros elementos 

característicos da cultura brasileira que foram mencionados nos textos produzidos, 

constituíram processos de translinguagem. Isso demonstram os trechos a seguir, 

produzidos nessa atividade: 
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Tante Nastácia – Sie ist die köchen der Bauernhof des Gelben Spechts. Sie kocht die 

besten Regenbällchen. Sie hat schwarz Haut. Sie ist größ und dick. Sie trägt immer ein 

rotes tuch auf den Kopf. Sie hat die Puppe Emília gebastelt. 

Tia Nastácia - Ela é a cozinheira do Sítio do Picapau Amarelo. Ela cozinha os melhores 

bolinhos de chuva. Ela tem pele negra. Ela é grande e gorda. Ela sempre usa um lenço 

vermelho na cabeça. Ela fez a boneca Emília. (BRve62-61D) 

Emilia ist eine Puppe. Sie hat eine Sprechpille geschluckt und danach konnte sie 

sprechen. Sie gehört Näschen, die Cousine von Peterchen. Näschen wohnt auf dem 

Bauernhof des gelben Spechts. Peterchen ist dort zu Besuch. Emilia ist eine 

Quasselstrippe und mag Abenteuer mit Näschen, Peterchen und dem Vicomte des 

Maiskolben. Mit einem Zauberpulver können sie sich transportieren. Emilia ist mir dem 

Marquis des Schweinschwanzes verheiratet. 

Emília é uma boneca. Ela engoliu uma pílula falante e depois disso ela podia falar. Ela 

pertence a Narizinho, a prima de Pedrinho. Narizinho vive no Sítio do Picapau Amarelo. 

Pedrinho está visitando lá. Emília é uma tagarela e gosta de aventuras com Narizinho, 

Pedrinho e o Visconde de Sabugosa. Com um pó mágico eles podem se transportar. 

Emilia é casada com o Marquês de Rabicó. (BRve55-61D) 

Assim como a consciência intercultural não se faz necessariamente presente na simples 

citação de aspectos da cultura do emissor, do receptor ou da língua de comunicação, isso 

indica que a consciência plurilíngue tampouco é profunda quando expressões da L1 e da 

L2 simplesmente se intercalam em um discurso que é pouco transparente para o 

interlocutor. Essa competência é desenvolvida a partir do questionamento dos sentidos a 

que as palavras se referem e das construções morfossintáticas e de sentido possíveis nos 

diferentes sistemas linguísticos disponíveis. Desse modo, apesar de constarem na carta de 

introdução o título original e os verdadeiros nomes das principais personagens, os 

aprendizes fizeram uso do dicionário e experimentaram com as possibilidades das línguas 

para definir coletivamente um vocabulário unificado para designar elementos que não 

possuem correspondência direta em alemão.  

No exemplo acima, a palavra “Regenbällchen” (em tradução literal, “bolinhas de chuva”) 

aparece no contexto que permite identificar esse conceito como uma receita comumente 

disfrutada pelas personagens e a flexão do adjetivo evidencia que se trata de um elemento 

contável, uma iguaria apreciada em porções pequenas ou unidades. A aluna que elaborou 

o texto sobre a personagem Tia Nastácia poderia ter agregado ainda informações sobre o 

sabor ou os ingredientes de que é preparada. Em um associograma elaborado por um 

aluno em torno da figura do Saci-Pererê, o material produzido informa que a remoção do 

gorro do menino negro faz com que ele se torne escravo de quem o desencapuzar: “Die 
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Mütze wegnhemmen = Saci wird deine Sklave” (BRve58-61D). Caberia, portanto, 

considerar uma reflexão sócio-histórica a respeito dos lugares ocupados pelas duas 

personagens negras no contexto da narrativa, uma vez que o racismo se trata de um 

aspecto intercultural que não necessariamente se evidencia na escolha lexical ou na direta 

evocação nominal de conceitos ou categorias. No entanto, alguns signos se relacionam na 

cultura do português brasileiro a redes de significação a cujas manifestações implícitas os 

estudantes nem sempre demonstram ter controle em sua enunciação. 

A língua-alvo deve se mostrar um código disponível para a expressão do mundo de 

sentidos do falante. Isso se mostrou em algumas cartas analisadas, em geral, ao abordarem 

aspectos do cotidiano do enunciador como, por exemplo, o uso da palavra 

“Dachwohnung” para designar o que se chamaria em português brasileiro como 

apartamento de cobertura, como em “(...) ich wohne in ein Dachwohnung” (BRve37-

71B). O conceito em alemão, no entanto, participa de redes de sentido bastante diversas 

da noção de “cobertura” na cultura dos aprendizes brasileiros: enquanto a Dachwohnung 

é o apartamento que exige subir mais escadas, a cobertura é o maior apartamento do 

edifício, ocupa eventualmente mais de um andar e possui terraço. A palavra 

Dachwohnung, no entanto, foi apropriada na redação das cartas na representação de um 

recorte de significado culturalmente adaptado, a ser esclarecido pouco a pouco conforme 

novos elementos e informações vão sendo trazidas ao diálogo e confrontadas com ideias 

e conceitos trazidos pelo interlocutor para o espaço de interação. Processo semelhante 

ocorre quando a expressão “Eine Umarmung” (BRrq216-63D) é empregada como 

saudação de encerramento na carta pessoal. Essa forma encontrada pelo aluno na L2 para 

expressar o sentido de “Um abraço” que, por sua vez, não manifesta a mesma intenção, 

para o enunciador, que “Viele Grüße” ou “Liebe Grüße”, as saudações usuais em língua 

alemã para esse contexto de interação. 

A análise das cartas encontrou ocorrências também do uso de palavras da língua alemã 

para explicar a origem de nomes de família, o significado de apelidos e o nome dado a 

animais de estimação: 

Ja, ich habe drei fische und sie sind: Cony, Zebi, und Strichen, aber auf spanisch es ist 

besser (auf spanisch es ist “rayitas”)... 

Sim, eu tenho três peixes e eles são: Cony, Zebi e Listras, mas em espanhol é melhor (em 

espanhol é “rayitas”)...  (VEbr52-62B) 
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Esses usos, por um lado, ‘deturpam’ o sentido original das palavras da L2 mas permitem 

que ela se torne apta à expressão livre da identidade e da cultura do falante. No entanto, 

a menos que o enunciador se veja constrangido pelo contexto a incorporar em seu discurso 

conceitos estranhos à L2, temas que antecipam a necessidade de soluções inusitadas e que 

causam insegurança em relação ao uso adequado de palavras do vocabulário da L2 

tendem a ser preteridos pelos participantes do projeto, como visto, em favor de tópicos 

que abrangem signos supostamente já compartilhados entre as duas partes envolvidas na 

interação. 

Entretanto, enquanto um aluno considerou que um bloco carnavalesco pode ser 

eventualmente chamado de “Festzug”204 (BRve183-83A), em outra mensagem não foi 

encontrado um significante satisfatório no repertório disponível da L2 para representar a 

variação do futebol praticada pelo autor com seus amigos no tempo livre: “Wir (...) 

spielen fußball (wir nennen es „Altinha“)” (BRve167-02B). Nesse caso, o autor tampouco 

demonstrou dominar estratégias para tornar sua ideia compreensível para o interlocutor. 

Com a intenção, mais uma vez de provocar esse desconforto em uma situação de controle 

para buscar e desenvolver coletivamente essas estratégias diante de sua demanda, o 

pesquisador em visita à escola VE propôs a uma turma que desafiassem seus parceiros 

brasileiros a responderem um quiz sobre a Venezuela. Foram preparadas, assim, 

perguntas de múltipla escolha em alemão sobre temas históricos, geográficos e culturais 

que incluíram, por exemplo, uma adaptação de um chiste: “Welche Farbe ist das weiße 

Pferd von Simón Bolívar?”205 (VEbr73-83A). 

O debate acerca das abordagens didático-metodológicas continua a seguir procurando 

detectar as representações dessas práticas no discurso institucional. 

 

4.3.2. Processos transculturais e plurilíngues em atualizações do newsfeed da escola BR 

Tendo sido, das escolas participantes da pesquisa, a que primeiramente e de forma mais 

intensa se comprometeu com turmas das cinco séries escolares a colaborar com esse 

                                                           
204 Palavra que se refere a um desfile comemorativo tanto de carros alegóricos e membros de uma 

agremiação por ocasião do carnaval quanto em caráter oficial em feriados nacionais, por exemplo. 
205 Em português, “Qual é a cor do cavalo branco de Simón Bolívar?” 
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estudo e integrar um projeto de troca de cartas com as demais instituições participantes, 

a escola BR foi a primeira que teve seu discurso institucional analisado (cf. seção 4.1.1). 

Durante esse processo, entre fevereiro e maio de 2016, o pesquisador acompanhou 

também as atualizações do seu website, especialmente das informações publicadas em 

seu newsfeed. Posteriormente, observamos que as homepages das demais escolas 

participantes não dispunham de um recurso semelhante, isto é, de um espaço de 

divulgação de atividades pedagógicas. Por essa razão, as outras escolas não puderam ser 

submetidas a uma análise semelhante. Tendo em vista as especificidades de cada 

instituição e das sociedades em que estão inseridas, esse estudo não tem a pretensão de 

contemplar os resultados apresentados a seguir como representativos do trabalho de 

escolas alemãs no exterior. No entanto, acreditamos que ela fornece parâmetros 

complementares para refletir acerca das outras análises. Além disso, essa discussão 

atende ao propósito desta seção, que é a de identificar as práticas didático-metodológicas 

de orientação intercultural e transcultural que ocorrem no contexto da educação bilíngue 

em alemão.   

O espaço virtual em que a escola BR sedia sua representação oficial online é 

fundamentado pela língua e delineado pelo discurso. Através da análise do discurso 

institucional, discutida anteriormente, foi possível perceber os princípios que representam 

o alicerce ideológico da instituição, o lugar social e político que lhe interessa ocupar e 

sua representação sobre o plurilinguismo e a interculturalidade, que refletem ou 

antecipam as atitudes do público-alvo com quem quer dialogar. Aquela análise, no 

entanto, não contempla objetivamente o dinamismo do encontro bicultural, a negociação 

identitária e o diálogo como de fato se apresentam no convívio entre os indivíduos e 

especialmente no que diz respeito às interações que se dão em um contexto de construção 

cooperativa e apropriação de conhecimentos. Um panorama dessas trocas não é simples 

de ser obtido e implica a observação continuada e prolongada dos muitos processos que 

envolvem trocas interpessoais no cotidiano dos diversos setores pedagógicos e 

administrativos. Uma representação da diversidade dinâmica desse universo só seria 

imaginável em forma de um grande quadro naïf animado e muito ruidoso. A partir do 

feed de notícias da homepage da escola, porém, é possível reconhecer a dimensão tomada 

por encontros interculturais e o espaço dedicado a eles nos meios de divulgação oficiais 

de atualização periódica. No período de acompanhamento das atualizações, as notícias 

que ilustravam o encontro bicultural a que a escola se refere em sua autodescrição 
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representaram 25% do total de publicações. A seguir, apreciaremos tais relatos de eventos 

e atividades que envolvem a escola não somente em âmbito institucional, mas 

principalmente a participação de alunos e professores. As principais, em ordem 

cronológica de publicação, são destacadas a seguir: 

a) A “festa do cone” é o evento de recepção dos alunos em seu primeiro dia 

de vida escolar no ensino fundamental. Busca-se reproduzir o ritual alemão de iniciação 

escolar (Einschulungsfeier) em que as famílias dos alunos presenteiam as crianças com 

uma “Schultüte” em forma de cone, feita de cartolina e contendo doces e seu primeiro 

material escolar.  

b) Palestra do vice-cônsul alemão sobre a relação da Alemanha com os jogos 

olímpicos, ressaltando o potencial político pacifista do evento. 

c) Os nomes de animais (Braunbär, Eisbär, Hase, Eule, Seepferd, Fisch, 

Elefant, Tiger, Pinguin e Löwe) em alemão atribuídos às turmas na Educação Infantil tem 

a ver com o desenvolvimento do vínculo afetivo e com a construção da identidade com o 

grupo. Os mascotes são em geral também utilizados em jardins da infância alemães e 

funcionam como intermediadores entre a criança e a língua alemã nas diversas atividades 

lúdicas. 

d) Visita de jovens participantes de um programa social que farão 

intercâmbio na Alemanha para atividade intercultural organizada pelos alunos do ensino 

médio sobre aspectos da vida cotidiana na Alemanha. 

e) Em um centro de cultura e literatura alemã, foi promovida uma oficina de 

tradução para alunos do ensino médio. Dois renomados tradutores brasileiros 

introduziram os jovens aos fundamentos de seu ofício e lhes propuseram tarefas 

desafiadoras como a tradução de trechos de obras de Stefan Zweig para o português e de 

Guimarães Rosa para o alemão. Esse evento foi idealizado pela direção alemã da escola 

e foi incluído na programação oficial da “Semana da Língua Alemã” que reuniu 

instituições alemãs, austríacas e suíças no Brasil na organização de atividades que visaram 

promover o interesse pela língua alemã. A oficina foi coordenada interdisciplinarmente 

por professores de alemão e de português. Apenas turmas do ramo alemão foram 

convidadas a participar. 

f) Visita das turmas da 5ª série a competições de ginástica olímpica das quais 

participavam ginastas alemãs. Os alunos tiveram a oportunidade de conversar com as 
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atletas. Também estiveram presentes alunos que integram um projeto em parceria com 

uma escola parceira de Munique sobre os Jogos Olímpicos de 2016. 

g) Construção e exposição de miniaturas de casas de teto verde inspirada na 

arquitetura e na obra do austríaco Friedensreich Hundertwasser pelas turmas da Educação 

Infantil. 

h) A visita da orquestra jovem de uma escola berlinense à cidade possibilitou 

um encontro com alunos da 3ª série do ramo alemão. O objetivo é que essa turma se 

desenvolva como “turma de cordas” (Streicherklasse), conforme acontece em escolas da 

Alemanha, em que cada aluno se desenvolve em um instrumento. Na ocasião dessa visita, 

os visitantes realizaram um pequeno concerto no ginásio da escola e participaram de 

atividades com a turma. Um concerto noturno, maior e aberto a toda a comunidade, foi 

amplamente divulgado e realizado em uma igreja próxima à escola. O contato com a 

orquestra se deu através de uma ex-aluna que atualmente frequenta a escola de Berlim. 

As ligações entre essas entradas e os processos de caráter intercultural, transcultural e 

bilíngue são depreendidas pela identificação de ações e objetivos dessa natureza, 

conforme a tabela 8. 

A identificação dos processos e da predominância de cada um nessas notícias é possível 

através da observação inicial dos objetivos didático-pedagógicos. 

Os processos bilíngues estão presentes nas notícias a respeito de atividades que visavam 

a aprendizagem e a prática da língua alemã e o contato com instituições de língua alemã 

e seus representantes, como o vice-cônsul da Alemanha, o centro cultural e a orquestra 

juvenil. Os nomes e mascotes das turmas do jardim da infância e a oficina de tradução 

tiveram entre suas metas principais o desenvolvimento de competências linguísticas em 

língua alemã. 

Os processos interculturais predominam em cinco das oito notícias destacadas. Isso 

significa que as culturas de língua alemã e a cultura do aprendiz, enquanto corpos 

homogêneos de dimensões limitadas com o centro em si mesmas, são levadas ao encontro 

uma da outra, são apresentadas e confrontadas, dialogam, trocam pontos de vista e visam 

o entendimento mútuo. No entanto, nesses processos não estão previstos e não são 

favorecidas interações para além da superfície, do reflexo de luz e de imagem de um para 

o outro. Essa dinâmica nos leva a enxergar no outro apenas a materialização de nossas 
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expectativas, de modo que representações prévias acabam sendo apenas levemente 

distorcidas ou reorganizadas em novas representações de uma cultura monolítica e mais 

ou menos homogênea. O vice-cônsul, em sua condição de representante político e 

diplomático, apresentou o projeto do centro de entretenimento turístico instalado pelo 

consulado de seu país para os visitantes dos Jogos Olímpicos, que foi projetado 

privilegiando em seu design aspectos culturais estereotipados que gozam de boa 

receptividade e são valorizados pelo senso comum das diferentes culturas, assumindo 

assim o mínimo risco de rejeição. Da mesma forma, o encontro dos alunos do ensino 

fundamental com as ginastas alemãs foi motivado pela premissa de pertencimento e não 

resultou em um contato de troca. 

Tabela 8: Processos interculturais, transculturais e bilíngues na newsfeed da escola BR206. 

Segmento Educação 

Infantil 
EF1 EF2 Ensino Médio 
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Costumes e rituais • •  •     

Contato com falantes de língua alemã    • • • • • 

Contato com cultura de língua alemã através 

de arte e literatura 
  • •  •   

Contato com instituições de língua alemã    •  •  • 

Alemanha    • • • • • 

Áustria   •      

Brasil e comunidade local     • • • • 

Intermediação    •  • •  

Língua alemã  •    •   

Interdisciplinaridade   • • • • • • 

Processos bilíngues  1  2 2 1 2 2 
Processos interculturais   1 1 1  1 1 
Processos transculturais 1 1 2   1 1 1 
Hibridismo cultural 1 2 2 2     

                                                           
206 Legenda: X – ações e objetivos verificados; 1 – processos centrais identificados no desenvolvimento das atividades; 

2 – processos periféricos, ou seja, não contemplados como objetivos centrais das atividades, mas acionados 

espontaneamente conforme a demanda potencial e a natureza das mesmas.  



323 

 

 

Demoremos a atenção agora um pouco mais na análise do encontro entre os jovens 

intercambistas do projeto social e os alunos da escola bilíngue. Aí também se verificam 

os processos interculturais conceituados acima, porém os aprendizes ocupam o lugar de 

representante legítimo da cultura-alvo. Ao passo que cultura talvez tenham apresentado 

aos intercambistas alguns aspectos estereotipados dessa cultura, as representações que os 

intercambistas levaram desse encontro se compõem também do olhar impresso de seus 

interlocutores sobre tais aspectos. Essa dinâmica subverte o limite da superfície e 

permeabiliza os elementos em contato, possibilitando a infiltração do olhar cultural de 

um outro que se atribui o poder de desconstruir e reconstruir, de acordo com o conceito 

de transculturalidade proposto por Welsch (2010). Ao se perceber na posição de 

representante da cultura-alvo, ainda que sinta que esteja ocasionalmente usurpando esse 

lugar, o aprendiz exerce poder sobre a mesma, faz sua leitura conforme seus próprios 

referenciais e promove sua representação como legítima diante do sujeito que se encontra 

supostamente ainda mais distante desse alvo. 

Os processos transculturais a que essa análise se refere consistem precisamente nesses 

atos de apropriação, relativização, abertura e reelaboração das culturas em contato. Na 

escola, isso ocorre em propostas e métodos que não se esgotam em apresentar e 

contemplar aspectos da cultura-alvo como se fossem eventos fechados e distantes. Pelo 

contrário, tais propostas colocam, no centro desse contato, o olhar e a identidade do 

aprendiz enquanto agente transformador. Estabelecendo contato com essa cultura assim 

como um artesão que se depara com um elemento da natureza, de forma única e pessoal, 

molda sua matéria-prima enquanto se permite ser moldado por ela e gerando, ao fim de 

tantas transformações, um elemento novo, previamente imaginado em sua intenção, mas 

de forma alguma previsto no nível de sua complexidade. 

Assim, a escola promove como tradição anual a celebração de iniciação escolar dos 

alunos ingressantes no ensino fundamental inspirada no costume alemão das Schultüten 

em forma de cone. As condições impostas pela transplantação dessa cultura transformam 

impreterivelmente o rito conforme as referências, expectativas e representações das 

famílias e das crianças brasileiras, assim como a necessidade de ajustes devido à diferença 

de estação do ano em que as aulas se iniciam, por exemplo. Não conforme uma tradição 

que já foi experimentada e que é vista em toda a sociedade em torno, mas de acordo com 

orientações dadas em uma reunião na escola, é que os pais confeccionam e recheiam as 

Schultüten que serão entregues às crianças em seu primeiro dia de aula. Essas orientações 
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são adaptadas, por sua vez, à disponibilidade local de materiais, pois na Alemanha, em 

geral, se utilizam cones decorados industrializados, à venda em papelarias 

especificamente para esse fim. Os pais da escola brasileira confeccionam e decoram suas 

Schultüten artesanalmente com cartolina e outros materiais. Além disso, embora seja um 

costume alemão, os itens que são colocados nos cones brasileiros são materiais escolares 

utilizados normalmente por crianças no Brasil e doces disponíveis no mercado local. Uma 

busca pela internet revela que muitas famílias alemãs colocam brinquedos e outros 

presentes na Schultüte e, muitas vezes, não incluem os materiais escolares. Em outros 

casos, aparecem itens vestuários, como a roupa para a aula de esportes e prendedores de 

cabelo, e outras coisas para a rotina entre casa e escola e que são bem úteis e usuais para 

crianças que vão à escola na Alemanha, mas que não se aplicam à rotina das crianças de 

classe média e alta que frequentam a escola que analisamos, como o cordão com a chave 

de casa, uma campainha para a bicicleta e um colete com refletores de segurança para 

vestir no caminho para a escola nas manhãs escuras do inverno. 

O mesmo fenômeno de apropriação e reconfiguração ocorre na atribuição de nomes de 

animais aos grupos da Educação Infantil que, na realidade não substitui a numeração 

linear de níveis (maternal, jardim, pré 1, pré 2 etc.), que são ainda denominações oficiais 

predominantes, utilizadas tanto pelos pais, como também na esfera institucional. Nas 

aulas de Música, a formação de uma turma de cordas, conforme o modelo de escolas na 

Alemanha, incorporando instrumentos musicais tradicionalmente brasileiros e músicas 

do cancioneiro nacional em seu repertório, constitui igualmente um processo 

transcultural. O contato intercultural resulta em uma dinâmica mestiça, baseada numa 

matriz adquirida e impregnada de elementos e referências pertencentes ao arcabouço de 

práticas e tradições da própria cultura em que aquela matriz está sendo reelaborada (cf. 

Savedra/Liberto/Carapeto-Conceição 2010). 

Os processos transculturais identificados pelas entradas na seção de notícias do site da 

escola se estabeleceram, nos três casos descritos acima, no nível institucional, isto é, no 

plano das coordenações de áreas e segmentos e não como escolhas metodológicas 

perpetradas por iniciativa de professores e educadores em seu planejamento e prática 

pedagógica. Entretanto, é certo que todas as ideias elencadas nessa análise se referem a 

projetos e eventos produtos da parceria entre turmas e professores em atividades que 

excedem o currículo mínimo proposto para as disciplinas. O exemplo de um trabalho 

realizado por professores no âmbito de seu próprio planejamento e que oferece ensejo 
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para diversos processos transculturais é a oficina de tradução da obra de Guimarães Rosa 

e Stefan Zweig. Além da apropriação e reconfiguração de costumes, como já foi 

exemplificado, a intermediação entre culturas através da língua ilustra bem o conceito de 

transculturalidade. A obra literária como manifestação cultural constitui uma 

representação própria de um autor e uma cultura sobre a realidade e o mundo e essa 

mesma representação é elaborada de acordo com tradições, referências e matrizes 

culturais muito particulares. A sua tradução, portanto, deve recorrer à metáfora e se 

apresenta ela própria como metáfora, uma representação da representação, conduzindo o 

autor do original para o domínio linguístico e cultural do leitor e vice-versa (Rónai 2012). 

O trabalho de recriação não ocorre sem uma leitura tão intensa, profunda e minunciosa 

que possibilite a análise e a crítica do texto, fazer conhecer de perto o autor e penetrar em 

seu estilo – ou seja, a tradução consiste na apropriação do texto e no entrelaçamento entre 

dois mundos para a invenção de uma nova obra fruto do trabalho artesanal de 

ressignificação pelo tradutor. 

Na tabela, alguns processos bilíngues e transculturais foram marcados com o número 2 

indicando processos periféricos, ou seja, não contemplados entre as escolhas 

metodológicas como objetivos centrais das atividades, mas acionados espontaneamente 

conforme a demanda potencial e a natureza das mesmas. No que concerne aos processos 

transculturais, isso significa que, ao contrário do que evidencia o discurso político-

institucional que pautou a apresentação da proposta pedagógica na homepage da escola, 

o contato com a cultura alemã ou o ‘encontro bicultural’ muitas vezes não se limita ao 

diálogo entre reflexos e superfícies e à leitura distanciada da identidade do outro. De 

acordo com os discursos dinâmicos, atualizados cotidianamente, que refletem as 

transformações dos ideais através das práticas, o panorama de projetos, eventos e 

acontecimentos que a escola considera divulgar a toda a sua comunidade abarca diversas 

iniciativas que tratam línguas e culturas menos como objetos fechados e mais como 

espaços dinâmicos de circulação de ideias e identidades com fronteiras maleáveis e 

sempre diverso e relativo conforme a ação dos sujeitos sobre eles. 
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5 

Redefinindo língua de encontro e a liminalidade  

das fronteiras linguístico-ideológicas 

 

Conforme apontam Duxa, Hu e Schmenk (2005) e reafirmado por esse estudo, sobretudo 

pela análise do discurso do posicionamento político-pedagógico das escolas bilíngues, a 

aprendizagem de uma língua adicional é, com frequência, tratada metaforicamente como 

uma forma de cruzamento de fronteiras (p. IX), atitude que, por analogia, está sujeita a 

controle aduaneiro e à aceitação ou recusa de acesso mediante o cumprimento de 

requisitos e normas que diferem das habituais e que quase nunca são conhecidas em sua 

totalidade. A isso, podemos relacionar a adequação de sentidos e de fronteiras mentais de 

que fala Schmelter (2005): “Ao nos apropriarmos de uma língua e uma cultura 

estrangeira, devemos em muitas áreas, portanto, adotar novas normas que contradizem, 

limitam ou ampliam as fronteiras, que até então eram por nós quase sempre 

irrefletidamente aceitas, entre as nossas próprias ações e as de outros”207 (p. 314). 

Krumm (1999: 48) elenca metáforas atribuídas ao docente de língua “estrangeira”, entre 

as quais figuram o mediador cultural, o atravessador de fronteiras e o construtor de pontes 

entre línguas e culturas. São atribuições que devem ser analisadas e discutidas de modo 

crítico e independente, observando sobretudo (a) o tipo de relação estabelecida entre 

língua e cultura, (b) entre processos mentais e sociais, e (c) a marcação que se faz entre o 

próprio e o alheio. Do mesmo modo, tais analogias podem mudar de sentido de acordo a 

definição que se assume para os conceitos de língua “materna” e “estrangeira”, se nos 

restringirmos aos termos utilizados pelo autor, que são também hegemônicos na literatura 

especializada sobre ensino de língua alemã. Levando em conta o respaldo teórico e as 

perspectivas abertas pelas análises dessa pesquisa, nos vemos inclinados a questionar a 

conformidade da abordagem de fronteiras para explicar essas dualidades. Antes de tudo, 

a representação binária tampouco contribui para a nossa assimilação desses conceitos 

                                                           
207 Tradução nossa. No original: “Bei der Aneignung einer fremden Sprache und Kultur müssen wir uns 

folglich in vielen Bereichen neue Normen zu eigen machen, die den bislang von uns - zumeist unreflektiert 

- akzeptierten Grenzen eigenen bzw. fremden Handelns widersprechen, sie einschränken oder ausdehnen”. 
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com suas propriedades fundamentais, pois não constituem elementos estanques, nem se 

relacionam somente em pares.  

A escola bilíngue, no entanto, é um conceito que surge a partir dessa concepção dual e 

atendendo a demandas que nela principiam. Por um lado, a instituição educacional 

bilíngue ou bicultural cria a possibilidade de aquisição de uma segunda língua e o contato 

com a sua cultura, mas ao mesmo tempo existe nela uma força estabelecida e 

institucionalizada que funciona como freio da liberdade de trânsito entre dois ‘territórios’. 

Paradoxalmente, nesse ambiente de aprendizagem e formação da identidade, as fronteiras 

são ressaltadas à medida em que se apresentam relativamente permeáveis. Enfim, é como 

se fosse preciso que as barreiras existam e sejam concretizadas para que faça sentido que 

se construam túneis e pontes para transpassá-la, caminhos que não somente separam e 

conectam ao mesmo tempo (o que já é um caráter bastante interessante das fronteiras), 

mas também filtram o fluxo e favorecem o estabelecimento de controles e aduanas 

ideológicas. 

O familiar e o estranho, o local e o estrangeiro, a língua e a cultura, o idioleto e o socioleto 

são noções que esse estudo procurou tratar desde o princípio como construtos estratégicos 

para a materialização discursiva do raciocínio e, sempre que possível, ressalvá-los como 

pontos de referência de um espaço (não de uma linha) contínuo de pontos incontáveis, 

uma vez que as identidades são, por sua natureza, singulares e híbridas, assim como são 

múltiplas as relações de pertencimento. A figura do professor como “Grenzgänger”, o 

atravessador de fronteira, parece ser aquele que dispõe de prerrogativas para negociar o 

acesso ao outro lado com os “gatekeepers”, isto é, as instâncias normativas e regulatórias 

que controlam o tráfego. Essa visão torna o professor de línguas uma espécie de agente 

de turismo com características de corretor imobiliário que se mostra compatível com o 

modelo positivista esférico de representação das culturas. O Grenzgänger, do mesmo 

modo que o construtor de pontes e o mediador entre duas culturas, deixa de possuir uma 

função significativa se tivermos em mente o espaço de aprendizagem e de interação como 

third places. Deste outro modo, não é o falante que se movimenta entre os lugares 

linguísticos e os costura como num tecido de retalhos, mas as línguas é que se apresentam 

como contínuo fluido, se entrelaçam no espaço da identidade e das interações do falante 

e formam um todo indivisível.  
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O processo de aproximação dos pares de correspondentes do projeto de cartas se iniciava 

frequentemente com perguntas a partir das quais cada interlocutor podia obter 

informações como idade, gênero e algumas predileções. Todas essas categorias são ricas 

em inferências, pelas quais é possível construir uma representação complexa sobre 

alguém. Segundo Behrent (2007: 54), a partir daí os sujeitos procuram adaptar sua postura 

e seu comportamento, inclusive os tópicos abordados, ao que eles pensam que sabem a 

respeito do outro enquanto representantes de uma categoria. Esses sujeitos também se 

submetem a essa categorização, assim como ao que quer que venha a ser objeto de 

discussão. Essa categorização ainda permanece aberta no decorrer da conversa, pois nela 

novas informações vão sendo agregadas às inferências prévias e determinadas 

características vão sendo destacadas, tanto as que diferem o sujeito da categoria que lhe 

tinha sido atribuída, quanto as que confirmam essa representação (ibid.). 

A identificação nacional é uma dessas categorias e se mostra especialmente proeminente 

nas primeiras cartas. Uma vista aos envelopes e à decoração das cartas permitiu notar que 

em poucos casos foram utilizadas uma combinação de cores inspirada na bandeira da 

Alemanha, que foi identificada nos diálogos travados com alunos durante a pesquisa de 

campo e na paisagem linguística das escolas como a referência nacional mais marcante 

relacionada à língua. Em vez disso, saltam à vista as bandeiras dos países do remetente e 

do destinatário. Este é um indicador contundente de um deslocamento ideológico da L2 

do espaço dominado pelo falante “nativo” para uma instância autônoma (third place), 

sobretudo se tomarmos como ponto de comparação a identidade visual de eventos 

escolares, institucionais e acadêmicos sobre a língua alemã no Brasil, frequentemente 

marcados com as cores preto, vermelho e amarelo ou com bandeiras de países da Europa 

Central. Além disso, conflitos que são mais próximos dos jovens brasileiros do que seriam 

os de jovens alemães, foram tematizados nas cartas, como o comprometimento de uma 

viagem de férias devido a um familiar infectado com dengue e o engarrafamento na ida 

ou no retorno do feriado prolongado de carnaval. 

García (2009a: 35) lembra que a concepção que temos de “língua” é definida por critérios 

sócio-políticos, muito mais do que por fatores propriamente linguísticos, e classifica a 

língua acadêmica padrão, ou “língua da escola” como “the ultimate creation”, a criação 

final. A autora recorre à definição de Coulmas (2005) para “língua padrão” para sustentar 

seu ponto de vista: “uma variedade de prestígio da língua, fornecedora de uma norma 

institucionalizada escrita como uma forma de referência para fins como o ensino de 
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línguas e os meios de comunicação”208 (p. 215). O ponto crítico dessa relação entre padrão 

e educação linguística, no entanto, está no poder de controle exercido pela escola que 

assume o padrão como parâmetro primordial. Para García (idem, p. 36), deve-se admitir 

a importância do domínio e uso da norma de prestígio como um objetivo do 

desenvolvimento, mas de modo que a prática linguageira dos educandos não seja 

restringida, sob pena de limitar severamente seu potencial comunicativo e intelectual, 

pois “um foco exclusivo na variedade padrão impede outras práticas linguísticas que são 

expressão linguística autêntica das crianças”209 (ibid.).  

Por essa razão, esse estudo considerou impreterível que os participantes do projeto de 

contato intercultural tivessem sua liberdade de expressão assegurada no que diz respeito 

ao conteúdo de suas mensagens, mas especialmente ao uso dos recursos linguísticos, sem 

abrir mão da garantia de assistência por parte do docente, quando cada estudante julgasse 

necessário, em relação a todos os aspectos do uso da linguagem. Que a norma prescritiva 

e a sua prática consequente não tivessem sido imperiosas na redação dos textos não 

significa de modo algum que tenham deixado de se fazer presente como referência de 

uso. A configuração livre e autônoma da língua de encontro – seja nos termos de cada 

interação assim como, de modo mais amplo, abrangendo todos os participantes do projeto 

enquanto aprendizes em contato – define os limites e as características de uma 

comunidade de prática. Todavia, segue sendo a variedade padrão, neste caso, da língua 

alemã a que serviu como ponto de partida e ponto de encontro para que os indivíduos em 

contato iniciassem a negociação entre os significantes e significados relevantes para 

serem integrados a seu third place. Afinal, “um padrão é mais facilmente adquirido que a 

variedade de um grupo que não é codificada”210 (Wright 2004: 54) e “[u]ma língua padrão 

é o meio pelo qual grandes grupos se tornam e permanecem comunidades de 

comunicação”211 (idem, p. 54). Sem uma educação linguística que valorize o 

reconhecimento e a aquisição de normas de prestígio, crianças pertencentes a minorias 

linguísticas estariam ainda mais distantes de um acesso igualitário a recursos e 

oportunidades (ibid.). É essencial, com isso, levar em conta, que apesar dessa visão se 

                                                           
208 Tradução nossa. No original: “a prestige variety of language, providing a written institutionalized norm 

as a reference form for such purposes as language teaching and the media”. 
209 Tradução nossa. No original: “an exclusive focus on the standard variety keeps out other languaging 

practices that are children's authentic linguistic expression”. 
210 Tradução nossa. No original: “(...) a standard is more easily acquired that an in-group variety that is not 

codified”. 
211 Tradução nossa. No original: “A standard language is the means by which large groups become and 

remain communities of communication”. 
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ocupar primordialmente a grupos social e linguisticamente marginalizados na própria 

sociedade que integram, o bilinguismo de modo geral constitui um fator de categorização 

social e, frequentemente, de discriminação. Por isso, enfatizamos que aprendizes de L2 

devem ser levados a reconhecer essa condição e conscientizados da constituição híbrida 

de sua identidade para utilizarem estratégias e adotarem posturas adequadas nas 

circunstâncias em que se virem identificados como estrangeiros ou inábeis em relação ao 

código/comportamento linguístico que designa aqueles que são acolhidos e reconhecidos 

pelo grupo dominante de falantes. 

Para tanto, o aprendiz poderia se apropriar da língua não como sistema de regras, mas 

primordialmente como um sistema simbólico aberto, com espaço inclusive para suas 

próprias singularidades individuais. Os textos que compuseram o nosso corpus de análise, 

redigidos, em três países, por educandos em pleno processo de desenvolvimento do 

plurilinguismo, evidenciam que a L2 tende a ser mais rapidamente apropriada pelo 

aprendiz se o método de ensino enxergar no repertório linguístico de que esse indivíduo 

é constituído, o alicerce da aquisição de novos códigos e a base de expansão da 

competência linguística em múltiplas direções. Reforçando esse ponto de vista, García e 

Kleifgen (2010: 43) alertam que qualquer abordagem de educação linguística que não 

reconheça e construa sobre o hibridismo consiste mais em uma forma de controlar do 

comportamento linguístico do que em educar. Esse estudo mostra que, mesmo a despeito 

das políticas que moldam o percurso de sua aprendizagem, o aprendiz transforma 

ativamente a sua realidade linguística através da apropriação de novos signos e de sua 

manipulação para a expressão de significados que depreende de suas próprias 

experiências no mundo (Fischer/Bidell 2006: 473). Isso acontece à medida que ata novos 

nós e amplia sua rede de relações transculturais e plurilíngues. Que essa transformação 

não seja mais nítida nas práticas comunicativas no cotidiano escolar tradicional se deve à 

hegemonia do padrão, da forma e do desempenho, que reduz as oportunidades e a 

importância de situações de comunicação autênticas amparadas metodologicamente em 

L1 e L2 (Kramsch 2014). 

No discurso, o falante, em função de seu conhecimento linguístico, da situação em que se 

encontra e de suas intenções comunicativas, escolhe variantes de um e outro tipo e as 

combina com o olhar posto no efeito de comunicação visado (Monteagudo 2011: 24). O 

discurso se revela, assim, como ato de identidade (Le Page/Tabouret-Keller 1985). Desse 

modo, a alternância de código não constitui, simplesmente, a opção por significantes mais 
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adequados para expressar determinados sentidos pretendidos. Essas escolhas levam em 

conta sobretudo regras sociais complexas para alternar e combinar elementos de vários 

códigos que compõem um repertório partilhado e através delas são criados modelos de 

comportamento linguístico para se aproximar ou se distanciar de grupos, em função do 

desejo de identificação ou diferenciação (p. 180-181). 

O presente estudo possibilitou a observação criteriosa de processos comuns a qualquer 

situação de comunicação travada entre interlocutores que possuem poucas referências uns 

dos outros e que se fiam na língua como princípio inequivocamente compartilhado para 

juntos estabelecerem conceitos-chave em torno dos quais outras relações entre signos 

devem ser confirmadas ou reelaboradas. A variedade ou a norma padrão da língua cujo 

domínio é compartilhado funciona fundamentalmente como ponto de contato e 

disponibiliza um arcabouço de formas e estruturas, além de redes de significação 

previamente constituídas.  

O plurilinguismo, no entanto, que se constitui pela aprendizagem, mas que se alarga em 

toda situação de contato intercultural, permite aos sujeitos recorrer não somente a 

palavras, noções e formas de construção frasal da língua em uso que sejam menos usuais 

para seu interlocutor, como lhe permite transitar entre as línguas e variedades que 

constituem a sua identidade plurilíngue. É assim que novos elementos, nem sempre 

disponíveis inicialmente a todos os interlocutores, são propostos, testados e adaptados 

intersubjetivamente para a expressão de relações e sentidos consensualmente 

significativos.  

Esse repertório compartilhado, a que no âmbito do contato intercultural esse trabalho 

denominou “língua de encontro”, se constitui como variedade à medida que reúne um 

conjunto de variantes e se apresenta em constante mudança. Mesmo assim, é preciso, 

nesse ponto, não perder de vista que é impossível delimitar as variedades recorrendo 

apenas ao critério das estruturas linguísticas (Hudson 1996: 39). O conceito de 

bilinguismo prescinde que haja línguas com contornos bem demarcados, o que dialoga 

com a ideia de fronteira linguística e de um falante que transita ou habita em ambos os 

lados. Otheguy (2016) ressalta que, da perspectiva de uma competência linguística do 

idioleto do falante, “tenemos hablantes con repertorios lingüísticos más o menos 

extensos, más o menos complejos, pero no tenemos bilíngües” (p. 68). 
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As chamadas variedades exonormativas (Clyne 2004: 298) de línguas pluricêntricas, 

como é o caso do alemão austríaco, sofrem sanções de status por estarem deslocadas e 

dependentes da norma dominante, embora não contrariem os critérios estabelecidos para 

serem reconhecidas. De modo análogo, também os idioletos de falantes bilíngues ou 

bilíngues emergentes – e, por extensão, a língua de encontro que caracterizou as 

interações investigadas no âmbito desta pesquisa – se encontram nessa relação de 

dependência. Do ponto de vista dos métodos de ensino e da discussão dos processos de 

aprendizagem, sua existência e as implicações de seu uso em contextos de contato 

intercultural e transcultural tampouco é levada em conta. O contexto de aprendizagem 

DaF é marcado por uma norma já em certa medida divergente do uso considerado de 

prestígio por manuais utilizados no contexto de L1 nos países de língua alemã por ser 

constituída, sobretudo nos níveis iniciais, de um recorte controlado de uma diversidade 

bem maior de palavras e estruturas que compõem esse sistema linguístico. Esse modelo 

reduzido serve de referência para a elaboração de materiais didáticos, dicionários 

bilíngues e monolíngues “Deutsch als Fremdsprache”, exames e parâmetros de aferição 

de proficiência e metodologias de ensino aplicadas em todo o mundo. Dessa forma, o 

ambiente e a rotina de aprendizagem são aparelhados com recursos que promovem a 

expansão do repertório linguístico do aprendiz ao mesmo tempo que as fronteiras artificial 

e anacronicamente impostas a esse código se mantêm protegidas da influência de outras 

variedades, usos coloquiais e estrangeirismos além dos admitidos previamente a fazer 

parte de uma amostra pasteurizada da língua. Dessa forma, a aprendizagem e a prática da 

língua alemã como L2 dão origem a uma comunidade de fala que é caracterizada por uma 

(ou mais) “variedade(s)” da língua-alvo matizadas por traços da L1 e de outras línguas 

que participam da identidade linguística de cada aprendiz. 

A etiqueta “língua estrangeira” se torna coerente quando essas variedades são vistas como 

dependentes da norma dominante e sua prática impõe restrições ao usuário em relação à 

prática da norma de prestígio. O epíteto atribuído à variedade linguística “DaF” define 

também o seu falante, já que ambos são conceitualmente indissociáveis, e nem poderia 

ser definido com base nas mesmas propriedades que caracterizam o falante monolíngue 

ou aquele que desenvolveu sua competência nessa língua em contexto de L1. Ele 

funciona, de acordo com Maher (2007: 77-78), “em um terceiro lugar, lugar esse que, 

sendo permeável à permeabilidade das línguas que o constituem, está permanentemente 

em construção”. De fato, não há, de acordo com Hopper (1998), estrutura fixa natural 



334 

 

 

para a língua. Ela é constituída conforma experiências anteriores de comunicação que o 

falante vivenciou em circunstâncias semelhantes, sobre tópicos semelhantes e com 

interlocutores semelhantes (p. 157-158). 

Em vista disso, a variação de práticas, contextos, interlocutores e relações deve ser tão 

diversificada no cotidiano de aprendizagem quanto possível, para não banalizar nem 

cristalizar as categorias que vão sendo criadas e praticadas, para que essa identificação 

não provoque uma proficiência fundamentada nesse lugar de aluno, de aprendiz de 

domínio insuficiente em relação a um interlocutor de mais autonomia e autoridade sobre 

o código convencionado como “língua”. Isso justifica a urgência de contatos com outros 

aprendizes e interlocutores externos à sua comunidade de aprendizagem. As relações 

construídas através da L2 devem ser, na medida do possível, consequentes, planificadas 

e pessoalmente significativas para o aprendiz. O docente mediador da aprendizagem deve 

também considerar, na composição de sua metodologia, o caráter simbólico que possui a 

língua para os que a usam. Esse caráter abarca não apenas uma dimensão afetiva, mas 

também um significado que se constrói no decorrer do processo de aquisição e com as 

experiências de prática linguageira vivenciadas nessa etapa. 

Foram marcantes, durante as etapas de pesquisa de campo, alguns relatos de docentes e 

estudantes que remetem a comportamentos de rejeição em relação à língua alemã, à sua 

cultura e à Alemanha, inclusive situações excepcionais de efeito manada, como durante 

a exibição aberta de partidas de futebol disputadas pela Alemanha em que manifestações 

de júbilo se tornaram generalizadas quando esta equipe sofria gols de seleções 

adversárias. A postura pouco empática de alunos brasileiros, nessa situação, em relação 

a indivíduos de etnicidade alemã nos faz questionar seu nível de consciência intercultural 

e de consciência da sua própria condição identitária e das suas relações de pertencimento. 

Se esse comportamento teria sido menos provável e se seria maior a chance de que tivesse 

sido questionado por outros alunos antes que o reproduzissem, dependeria, ademais, da 

priorização de perspectivas interculturais antibinaristas e de uma política educacional 

ativamente crítica à relação que as abordagens adotadas para a educação linguística em 

L1 e L2 e seus recursos didático-metodológicos estabelecem entre as línguas ensinadas, 

entre a cultura do educando e a cultura da língua-alvo, assim como entre essas culturas e 

uma visão estereotípica acerca dos países eleitos como referência e objetivo desse 

bilinguismo. 
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Em cartas trocadas entre alunos das escolas VE e BR, foi possível identificar, no entanto, 

que a Alemanha costuma ser representada positivamente, apesar de se fazer pouco 

presente nas mensagens que não tratam de excursões promovidas pela escola. À língua, 

o país é vinculado em apenas um texto que tratava da origem da prova oficial de 

proficiência. Na realidade, os conflitos mais latentes que se manifestam nas cartas são 

relacionados a aspectos da sociedade em que os jovens vivem, especialmente os 

venezuelanos em relação à crise política e econômica em que seu país se viu imerso 

durante todo o transcurso dessa investigação. Este tema foi tratado por um grande número 

de textos, inclusive como tema proposto por professores que atuavam nas turmas 

venezuelanas. Essa mediação se reflete na profundidade e qualidade dos textos, a partir 

da 7ª série, que abordaram esse tópico, como no exemplo abaixo: 

Venezuela ist eine sehr schönes Land aber wir haben ein schlechtes Regierung, Nicolás 

Maduro ist unser President. Hier in Venezuela es gibt keine essen, Wasser, 

Menschenrechte usw. Wenn du gehts au ein Supermarkt es hat keine essen oder es hat 

essen aber mit sehr teuer Preis. In die Gebäuden wir haben viele problemen mit dem 

Wasser ZB, in meine Gebaude wir haben Wasser die ganze Woche aber nicht den ganze 

Tag, wir haben Wasser manchmal 15-30 Minuten oder die ganze Tag. Kennst du die 

aktualen Marchas (Märche) hier? Dieses Märschen sind von dem Opposition weil sie 

(wir, weil ich bin von dem Opposition) möchten eine freie Venezuela aber die Regierung 

möchtest dass nicht. Die PNG und GNB sind die Polizei und Militaren von Venezuela 

aber sie zurückhalten die Personen, weil wenn du gehts und bist in den Märschen die 

PNG und GNB schmeißen Bomben und sie verschießen den Personen. 

A Venezuela é um país muito bonito, mas temos um governo ruim, Nicolás Maduro é o 

nosso presidente. Aqui na Venezuela não há comida, água, direitos humanos, etc. Se você 

vai a um supermercado não tem comida ou tem comida mas com preço muito caro. Nos 

edifícios temos muitos problemas com a água. Por exemplo, no nosso prédio temos água 

toda a semana, mas não o dia inteiro, temos água às vezes 15 a 30 minutos ou o dia todo. 

Você conhece as marchas aqui? Essas marchas são da oposição porque eles (nós, porque 

eu sou da oposição) querem uma Venezuela livre, mas o governo não quer isso. A PNG e 

a GNB são a polícia e os militares da Venezuela, mas eles retêm o povo porque quando 

você vai e está nas marchas, a PNG e a GNB lançam bombas e atiram nas pessoas. 

(VEbr55-73B) 

Venezuela hat ein Busfahrer als President. Die meisten Leute hassen ihn weil er das Land 

schlecht gemacht hat: es gibt kein Essen, keine Medizin. Die Stadt wird von Gangster 

bestimmt und mehr als die hälfte sucht Essen im Müll. Das einzigste was der Presidänt 

gemacht hat ist ist der größte BARRIO (...). Und die Stadt ist hasslich geworden und 

voller arme Leute geworden. 

A Venezuela tem um motorista de ônibus como presidente. A maioria das pessoas o odeia 

porque ele tornou o país ruim: não há comida nem remédio. A cidade é governada por 

gângsteres e mais da metade procura comida no lixo. A única coisa que o presidente fez 

foi a maior FAVELA (...). E a cidade se tornou feia e cheia de pessoas pobres.  

(VEbr89-73B) 
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No primeiro texto, a aluna se mostrou capaz de fazer uso de recursos linguísticos 

disponíveis em língua alemã, conforme seu nível de proficiência, para tratar da situação 

de crise pela qual a sociedade venezuelana passava, partindo das dificuldades que nota 

em seu cotidiano, logo em seguida de introduzir brevemente o tema, para em seguida 

abordar os movimentos de protesto contra o governo, sua motivação e a repressão por 

parte da polícia e da guarda nacional. A aluna monopoliza, no entanto, o posicionamento 

da perspectiva em sua própria realidade social, economicamente privilegiada, e não 

agrega ao contexto os efeitos da crise que afetam a maior parte da população venezuelana, 

de classe pobre. O segundo texto exemplifica a carência de recursos básicos e o impacto 

do aumento da pobreza na estética da cidade em que o autor vive. Nesse intento, porém, 

ele estigmatiza e menospreza a classe popular, representada no discurso por uma categoria 

profissional desprestigiada e associada à imagem do chefe de estado que é 

responsabilizado pela crise e pelo lugar em que habita a classe trabalhadora. Em seu 

discurso, é a existência ou a presença dos pobres que incomoda o jovem, desfigurando a 

paisagem urbana, e não a pobreza propriamente dita. 

Nesse sentido, queremos destacar outros textos que apontaram para uma possível carência 

de oportunidades de reflexão mediadas e apoiadas pedagogicamente a respeito de temas 

como a desigualdade social, misoginia, patriotismo e a natureza de símbolos nacionais, 

para citar exemplos identificados no corpus. Estes textos trocados por alunos da 8ª série 

sinalizaram que existem pontos críticos no âmbito de sua competência comunicativa 

quando se trata de abordar temáticas que tendem a se fazer presentes em interações entre 

adolescentes dessa faixa etária, mas pelos quais a educação linguística parece passar ao 

largo quando estabelece seus objetivos.  

Wie geht es dir, mir gehr es ganz gut. Aber du sagst zu viel Scheiße über mein Land und 

über Arango und das mag ich gar nicht. 

Como vai você, estou bem. Mas você fala merda demais sobre o meu país e sobre o 

[jogador de futebol] Arango e eu não gosto disso. (VEbr10-81D) 

Ich mag Mädchen mit blonden Haaren und blauen augen, oder mit brauen Haaren, mit 

großen Boobys und wie die Venezolaner sagt, con buen culo y que esten buenotas. 

Eu gosto de garotas com cabelos loiros e olhos azuis, ou com cabelos castanhos, com 

grandes peitos e como dizem os venezuelanos, de bunda grande e que sejam gostosas. 

(VEbr5b-81D) 
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No primeiro caso, comparações que começaram nos diálogos sobre desempenho de 

jogadores de futebol acabaram, em certa situação, sendo tratadas como disputa entre os 

países. O segundo texto ilustra um conjunto de três ocorrências parecidas em que a mulher 

é tratada de forma objetificada e com linguagem vulgar na L1 dos alunos. 

Chegamos, afinal, a uma ligação entre os casos transcritos acima, o recorte linguístico-

cultural dos métodos de ensino e as cartas que abordavam elementos interculturais sem a 

contextualização necessária para a compreensão do interlocutor. De acordo com nosso 

parecer analítico, a falta de contextualização é fruto de um modelo educacional 

eurocêntrico, independente da identidade bicultural das instituições, que universaliza o 

conhecimento e valida automaticamente a sabedoria sobre as questões sociais a partir da 

perspectiva de quem tem o poder da enunciação. Esse processo é o que Santos (2009) 

trata como epistemicídio, ou seja, a deslegitimação ou simples apagamento de 

compreensão sobre a diferença do “Outro”: 

Na perspectiva das epistemologias abissais do Norte global, o policiamento das fronteiras 

do conhecimento relevante é de longe mais decisivo do que as discussões sobre diferenças 

internas. Como consequência, um epistemicídio maciço tem vindo a decorrer nos últimos 

cinco séculos, e uma riqueza imensa de experiências cognitivas tem vindo a ser 

desperdiçada. Para recuperar algumas destas experiências, a ecologia de saberes recorre 

ao seu atributo pós-abissal mais característico, a tradução intercultural. Embebidas em 

diferentes culturas ocidentais e não-ocidentais, estas experiências não só usam linguagens 

diferentes, mas também distintas categorias, diferentes universos simbólicos e aspirações 

a uma vida melhor (p. 52). 

Por pensamento abissal, o autor entende o modelo ocidental moderno que divide o mundo 

em Norte e Sul e o polariza através do estabelecimento de linhas de fronteira: “A divisão 

é tal que ‘o outro lado da linha’ desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente”, ou 

seja, passa a “não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível”, 

permanecendo “externo ao universo que a própria concepção aceite de inclusão considera 

como sendo o Outro” (p. 23-24). 

Elementos discursivos que indicam machismo, racismo e classismo são inerentes a esse 

processo, validando a voz ou lugar de fala (cf. Ribeiro 2017) de apenas uma perspectiva: 

masculina-branca-de classe média alta. Isso (in)forma uma estrutura de significados que 

pode ser vista na categorização da diferença, inferiorização e uso (no sentido de 

objetificação) representados pelos elementos “bunda grande”, “buenotas”, “buen culo”. 

Tudo isso é parte da construção de significados que, ao mesmo tempo que é local, do 

ponto de vista das situações, é global em termos de classificações hierárquicas de 
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diferenças baseadas em estereótipos de origem/etnia/raça, gênero e classe (Davis 1983) 

e, portanto, relacional.  

O que Santos chamou de tradução intercultural nada tem a ver com a apropriação 

transcultural e descolonizante do sistema de signos da L2 para a representação de sentidos 

locais. O conceito se refere, pelo contrário, à assimilação seletiva em sentido inverso. O 

“Norte”, que se denomina “global”, é que incorpora aspectos de culturas denominadas 

“estrangeiras”, como a yoga e o taco, ao estilo de vida ocidental estandardizado, à medida 

que define quais entre os saberes do Sul são dignos de “existência” para ser incluídos em 

menus de restaurantes, catálogos de lojas e livros didáticos ditos “modernos”. 

Sob esse viés, no que concerne aos alunos envolvidos no projeto e autores das cartas 

analisadas, de acordo com notas de campo e entrevistas, observamos os efeitos, em suas 

referências à Alemanha, de uma política educacional que atenua diferenças e amortiza o 

confronto intercultural selecionando aspectos considerados mais amigáveis para 

apresentar o encontro bicultural preconizado nos discursos oficiais. Em contrapartida, o 

biculturalismo propriamente vivenciado, que contempla trocas e experiências concretas 

em relações cotidianas, é representado por alguns alunos brasileiros como aspecto 

desfavorável das viagens para a Alemanha em que devem se integrar ao dia-a-dia de 

famílias hospedeiras. As diferenças culturais retratadas em trabalhos de artes realizados 

pelas turmas quando retornam dessa experiência, conforme relatado por docentes da 

disciplina na escola BR, consistem em estereótipos e impressões tão superficiais quanto 

as representações anteriores à viagem. De algum modo essa abordagem dialoga com a 

forma de estruturação do pensamento dos textos escritos no âmbito do projeto de cartas, 

pois neste caso são os aspectos de suas próprias culturas locais, os que caracterizam os 

modos de vida próprios das sociedades em que vivem, que foram, de modo geral, 

apagados da definição dos sujeitos e renegados a uma existência meramente eventual e 

indefinida. Em outras palavras, os elementos étnico-culturais se diluem em um buraco-

negro supranacional, que exerce um magnetismo descomunal sobre as representações.  

O filtro socioeconômico que pré-seleciona os sujeitos que formam o grupo de 

representantes de cada cultura no âmbito desse encontro constitui o segundo fator 

decisivo para a amortização das diferenças no encontro intercultural. Os assuntos mais 

frequentemente abordados nas cartas demonstram o pertencimento a um estrato social 

com alto poder aquisitivo. Os autores das cartas parecem ter mais afinidades culturais 
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com seus parceiros de outros países do que com adolescentes de outras classes sociais do 

entorno em que vivem. Tendo em vista sua condição economicamente privilegiada nessas 

sociedades, cabe voltar à introdução do capítulo 2 e relembrar o paralelo que Flores 

(2013) traça entre o ideal de sujeito neoliberal e o projeto de plurilinguismo promovido 

pelas instituições europeias e como esse projeto, conduzido de forma acrítica, contribui 

para o aumento das desigualdades globais. De acordo com o estudo de Brandão, 

Mandelert e Paula (2005) realizado em duas escolas de elite no Rio de Janeiro, o processo 

de internacionalização das elites no Brasil compreende o domínio da língua inglesa, a 

frequência a uma escola bilíngue ou confessional, a América do Norte e a Europa como 

destinos de viagem e o uso de novas tecnologias de informação que influenciam a 

estrutura de seu capital cultural, seus comportamentos de consumo e entretenimento e as 

formas de vida dos grupos e das famílias (p. 753-754). Com efeito, no contexto do 

presente estudo, a facilidade de acesso ao Norte abissal e a bens que fazem parte desse 

universo de consumo se revelou o grande fator de aproximação e de identificação mútua 

entre os correspondentes do projeto intercultural, para além do código linguístico. Dessa 

forma, os jovens da elite brasileira reconhecem em seus pares do país vizinho afinidades 

que surgem de um espaço de convívio, real e imaginário, que está fora da América Latina, 

sediado no hemisfério norte (ibid.). De uma forma ou de outra, os participantes se 

identificaram como iguais na maior parte dos aspectos relevantes de sua identidade, o que 

pode justificar que a dinâmica intercultural tenha prevalecido ao desvendamento do 

desconhecido, apesar das condições dadas para a quebra dos pressupostos tradicionais de 

seccionamento cultural.  

A educação bilíngue em escolas de elite, no entanto, não escapa de fazer parte desse 

universo de consumo, do mesmo modo que tudo o que vem do mercado de materiais 

didáticos importados, certificações de proficiência e quadros de referência internacionais 

para o ensino de línguas europeias.  Estas são constatações que nos levam a refletir sobre 

a função social que a promoção do plurilinguismo teria a cumprir e que chances uma 

visão transcultural da realidade e das práticas comunicativas teria de reverberar para a 

sociedade do entorno se estimuladas apenas em comunidades de aprendizagem com tais 

características. Embong (2000) explica de que forma os membros da chamada “classe 

média global” são desracializados ao serem designados como “cidadãos do mundo”:  

Diz-se que têm perspectivas nacionais orientadas para o exterior, globais e não para o 

interior, sobre uma variedade de questões; os membros desta classe tendem a ser pessoas 
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de muitos países, que se identificam cada vez mais como “cidadãos do mundo”, bem 

como pelos seus locais de nascimento; e têm estilos de vida e educação semelhantes, 

especialmente nas escolas de negócios212 (p. 996).   

Para construir uma consciência transnacional, diferenças regionais são deixadas de lado. 

Essa é a interpretação de Windle e Maire (2019: 3), segundo os quais o capital cultural 

considerado ‘cosmopolita’ consiste em um conjunto de práticas aparentemente 

‘universalizadas’ e ‘transcedentais’ que, na realidade, não servem meramente para 

facilitar as interações interculturais, pois elas são, com o endosso da escolarização, 

“cuidadosamente protegidas de ‘contaminação’ por ‘impurezas’ culturais”, 

especialmente “em locais em que elites transnacionais juntam-se através de práticas de 

consumo”213 (ibid.). 

Isso demonstra que, na realidade, há mudanças anteriores a ser implementadas, dentre as 

quais está a democratização do plurilinguismo, que tende a ser inerente a ações de 

resistência contra o epistemicídio, na medida em que a aprendizagem de línguas regionais 

e minoritárias passem a ser valorizadas, mais idiomas passem a ser oferecidos como 

alternativas de L2 nos currículos e as redes públicas de educação básica diversifiquem o 

perfil das unidades de ensino oferecendo a proposta bilíngue como opção disponível às 

famílias da classe trabalhadora. De outra forma, continua correspondendo à realidade o 

que afirma Homi Bhabha acerca do compromisso de iniciativas governamentais vindas 

do Norte com o multiculturalismo:  

Os Estados que participam desse multinacionalismo multicultural afirmam seu 

compromisso com a ‘diversidade’, em casa e no exterior, desde que a demografia da 

diversidade seja constituída em grande parte por migrantes econômicos instruídos – 

engenheiros da computação, técnicos médicos e empreendedores, em vez de refugiados, 

exilados políticos ou os pobres. Ao celebrar uma ‘cultura mundial’ ou ‘mercados 

mundiais’, esse modo de cosmopolitismo move-se rápida e seletivamente de uma ilha de 

prosperidade para outro terreno de produtividade tecnológica, prestando notavelmente 

menos atenção à persistente desigualdade e pauperização produzidas por esse 

desenvolvimento desigual e irregular214 (Bhabha 2004: xiv). 

                                                           
212 Tradução nossa. No original: “They are said to have outward-oriented, global rather than inward-

oriented national perspectives on a variety of issues; this class’s members tend to be people from many 

countries, who increasingly identify themselves as ‘citizens of the world’, as well as by their places of birth; 

and they enjoy similar lifestyles, and education, especially in business schools”. 
213 Tradução nossa. No original: “carefully protected from ‘contamination’ by cultural ‘impurities’ (...) and 

in locations in which transnational elites come together through practices of consumption”. 
214 Tradução nossa. No original: “States that participate in such multicultural multinationalism affirm their 

commitment to ‘diversity’, at home and abroad, so long as the demography of diversity consists largely of 

educated economic migrants - computer engineers, medical technicians, and entrepreneurs, rather than 

refugees, political exiles, or the poor. In celebrating a ‘world culture’ or ‘world markets’ this mode of 

cosmopolitanism moves swiftly and selectively from one island of prosperity to yet another terrain of 
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Essa leitura da realidade nos remete de volta à condição das escolas alemãs no exterior 

como instituições que ocupam posição de destaque na política externa do estado alemão. 

É preciso, por outro lado, que políticas culturais e educacionais emancipatórias sejam 

levadas a cabo internamente. A isso se prestam os espaços intersticiais que equipes 

pedagógicas e docentes conscientes e críticos podem procurar ocupar no exercício de seu 

trabalho na educação em L1 ou L2. O third space, uma vez delimitado e ocupado, é 

propício para o desenvolvimento de novas concepções de identidade e de redefinição da 

própria sociedade em processos de cooperação e contestação: “É no surgimento dos 

interstícios – a sobreposição e deslocamento dos domínios da diferença – que as 

experiências intersubjetivas e coletivas de nacionalidade, interesse da comunidade ou 

valor cultural são negociadas”215 (idem, p. 2). Na figura metafórica da escadaria, o entre-

espaço que possibilita a transição lenta e sensorial entre dois níveis e que consiste em um 

deslocamento circular, em idas e vindas até o alcance de uma próxima realidade absoluta, 

é apresentado pelo autor como o espaço liminar entre as designações de identidade, onde 

elas não se mostram polarizadas e agarradas a extremidades primordiais e onde não existe 

hierarquia assumida ou imposta para a hibridização cultural (p. 5). 

Nesse ínterim, teria sido cabível propor, no âmbito da cooperação estabelecida entre as 

escolas para essa pesquisa, que os membros dos grupos em contato, a despeito da L2 em 

comum, interagissem uns com os outros também nas línguas neolatinas que os fazem 

pertencentes à comunidade romanófona (Araújo e Sá 2013). No entanto, embora tenha 

sido considerada inicialmente, essa possibilidade não foi incluída no espaço liminar 

aberto pelo projeto de cartas para poder corresponder ao máximo possível às expectativas 

das instituições e aos objetivos pedagógicos dos docentes responsáveis pela disciplina 

DaF. Mesmo assim, como destacado na discussão da análise das cartas, o espanhol, o 

português e o romeno foram ocasionalmente utilizados nos textos enviados, ainda que o 

instrumental metodológico que serve a essa pesquisa não seja adequado para medir em 

que casos a intercompreensão foi efetiva. Esta proposta, como também o diálogo 

intercultural via língua de encontro, constituem movimentos de troca entre membros que 

se reconhecem em uma mesma comunidade de aprendizagem e que percorrem caminhos 

                                                           
technological productivity, paying conspicuously less attention to the persistent inequality and 

immiseration produced by such unequal and uneven development”. 
215 Tradução nossa. No original: “It is in the emergence of the interstices - the overlap and displacement of 

domains of difference - that the intersubjective and colletive experiences of nationness, community interest, 

or cultural value are negotiated”. 
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sinuosos e multidirecionais no espaço da escadaria que faz a ligação entre o espaço 

marcado pela L1 e o território de domínio da L2. A ocupação do terceiro espaço se torna, 

assim, uma maneira de subverter a lógica das fronteiras linguísticas e das fronteiras 

demarcadas pela língua, segundo as quais são determinados status de pertencimento a um 

ou outro lado da fronteira (Ehlich 2005: 180-181), pois “[n]ão é a fronteira política que 

cria o espaço linguístico, mas a ideia do espaço linguístico cria a fronteira do dialeto” 

(Auer 2004: 177).  

De modo análogo, nesse processo, o espaço intersticial deve ser aproveitado para 

fomentar uma percepção diferente do tempo e da história, de modo que o presente não 

seja mais visto como um ponto estéril de rompimento entre o passado e o futuro – 

especialmente como denotam os objetivos de algumas propostas pedagógicas analisadas 

em relação ao educando –, mas que “nossa auto-presença mais imediata, nossa imagem 

pública, venha ser revelada por suas descontinuidades, suas desigualdades, suas 

minorias” (Bhabha 2004: 6). Isso se alinha a um ideal de formação do indivíduo para uma 

relação de autonomia com a sua biografia linguística e a sua identidade cultural. 

Entre as metáforas utilizadas pela literatura especializada e catalogadas por Zinkhahn 

Rhobodes (2016: 174-175) para tratar do conceito de fronteira no âmbito de línguas e 

dialetos em situação de contato, esse estudo se vê percorrendo níveis de um continuum. 

A imagem do “atravessamento” se mostra adequada para retratar o ponto de partida, isto 

é, as expectativas predominantes e o primeiro estágio das representações que foram 

construídas nos primeiros textos trocados, sobretudo nos primeiros dois anos do projeto 

e nas turmas que iniciaram a experiência de contato quando outras parcerias de turmas já 

ocorriam há mais tempo. O contato objetivo prevalece ao subjetivo. Nas ocasiões das 

primeiras visitas às escolas, o próprio pesquisador incorporava o “atravessador” 

(Grenzgänger) e sentiu ter transpassado uma nova abertura através de uma barreira 

concreta, seguido do processo de desvendamento do outro lado.  

Do ponto de vista do processo de escrita das cartas, a alternância de código no âmbito 

paratextual, em citações e no uso consciente de palavras da L1 para expressar conceitos 

da cultura local e para compor o discurso metalinguístico, configura esse trânsito pendular 

entre o espaço dominado pela língua de comunicação e um repositório externo de signos 

linguísticos e enunciações preconcebidas. Neste caso, de linha divisória e instância de 

controle, a fronteira passa assumir gradualmente o caráter de referência, à medida que o 
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sujeito bilíngue se vê capaz de observá-la do alto e mapear os espaços pelos quais transita. 

Passamos de um estado de durabilidade, em que as fronteiras se mostram rígidas e os 

pontos de passagem bem marcados, para uma condição de permeabilidade, ou seja, “um 

lugar de abertura, transição e interação”216 (idem, p. 177-181). 

Conforme o indivíduo experimenta inserir novos elementos não previstos pela disposição 

inicial dos espaços e dos recursos, ele também descobre outros aspectos do discurso que 

podem ser maleáveis, descobre a fluidez dos gêneros textuais, experimenta com figuras 

de linguagem e se aventura em domínios que nunca foram abordados na sua trajetória de 

aprendizagem da L2. Nesse estágio de liminalidade (ibid.), a imagem metafórica da 

“dissolução” da fronteira passa a representar melhor os processos envolvidos na 

construção dos discursos e as negociações para a definição das regras do third place e a 

configuração de novas redes de significação a partir do conjunto de signos compartilhados 

que constituem a língua de encontro. Nesse entre-lugar, “o falante se torna o ator que 

combina criativamente elementos de línguas diferentes e os emprega em prol de objetivos 

comunicativos”217 (Gugenberger 2005: 358). 

A análise dos textos, no entanto, inspira cautela ao posicionarmos nesse continuum a 

consciência plurilíngue dos alunos participantes. Os dados mostram que as fronteiras 

ideológicas entre as diferentes línguas resistiram, de modo geral, mesmo enquanto a 

ordem preestabelecida em outros aspectos foi desafiada e outros limites relativizados. 

Isso não diz respeito ao plano da prática, em que se verifica o uso frequente de termos e 

expressões da L1 e de língua inglesa. Trata-se neste momento de observar que, mesmo 

quando o comportamento linguístico se mostra híbrido, persiste a lógica das múltiplas 

competências linguísticas e dos sistemas linguísticos independentes com seus respectivos 

repositórios de significantes.  

Nesse aspecto, é inegável a influência do meio. Por mais transgressões que sejam 

cometidas pelos indivíduos explorando as potencialidades da sua competência linguística 

no enquadre de sua expressão escrita, existem normas e restrições que se encontram num 

plano bem menos tangível e, portanto, difíceis de serem manipuladas porque contornam 

o enquadre em que o próprio sujeito está encerrado. Toda a ação se desenrolou em 

                                                           
216 Tradução nossa. No original: “einen Ort der Öffnung, des Übergangs und der Wechselwirkung”. 
217 Tradução nossa. No original: “(...) wird der Sprecher zum Akteur, der kreativ Elemente verschiedener 

Sprachen kombiniert und sie für seine kommunikative Ziele einsetzt”. 
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instituições reconhecidas como promotoras da língua e da cultura alemã. As cartas foram 

recebidas e produzidas pelos alunos sob a mediação da professora de alemão, ademais 

configura uma atividade em que são colocadas em prática habilidades adquiridas nessa 

disciplina e que se assemelha ao tipo de performance avaliada em provas oficiais que 

aferem o nível de sua capacidade de se comunicar fazendo uso exclusivo de um conjunto 

recortado de normas, formas e sentidos convencionados como alemão padrão. 

Finalmente, cabe retomar nessa discussão o questionamento sobre o limite entre o contato 

intercultural, caracterizado pela apreciação interessada, a postura defensiva e o choque, e 

as trocas em que se descobrem pontos permeáveis favoráveis ao entrecruzamento das 

culturas. Mesmo que as culturas tenham sido a priori reconhecidas como instâncias 

dinâmicas e permeáveis conforme a premissa da transculturalidade, o contato 

intercultural foi constatado, no decorrer desse estudo, como ponto de partida e 

aquecimento para a sedimentação de uma base de autoconfiança e de confiança mútua 

sobre a qual a relação transcultural poderia evoluir de maneira sustentável.  

Constatou-se um progresso significativo em relação aos processos intersubjetivos na 

escrita das cartas, sobretudo nos grupos a partir da 9ª série. Isso pode ter se dado por conta 

do próprio amadurecimento linguístico que acompanha o avanço da faixa etária e como 

efeito consequente da abordagem comunicativa que pauta a aula de L2. No entanto, a 

tentativa de processar as tendências observadas em termos numéricos para melhor efeito 

comparativo acusa sempre uma diferença significativa nas taxas de ocorrência de 

processos interculturais conscientes a partir da 9ª série. Nessa faixa, as parcerias se 

mostraram mais estabilizadas e é constituída de mensagens trocadas por pares que, em 

média, já se correspondiam há mais de dois anos. 

No entanto, diversos fatores alheios ao controle do pesquisador impediram que algumas 

fronteiras decisivas fossem rompidas. Frequentes mudanças de pares, hiatos no 

recebimento de cartas e a descontinuidade e substituição de algumas parcerias foram 

algumas das dificuldades enfrentadas. Com o tempo, a falta de encerramento formal dos 

ciclos de diálogo se banalizou e a frustração inicial de perda de contato deu lugar a novas 

relações cada vez mais superficiais. Há alguns casos de parcerias que se mantiveram ao 

longo de três anos, mas que foram impactadas pelas dificuldades logísticas enfrentadas 

nos últimos três semestres de execução do projeto. Por outro lado, apesar de não se ter 

constatado uma mudança no estatuto das relações, vale a pena lembrar dos textos 
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analisados que refletiam um nível de consciência transcultural e uma maior predisposição 

para explorar o hibridismo. Embora tenham sido constatados, portanto, processos de 

permeabilização dos contornos interculturais através de atitudes individuais de abertura e 

compartilhamento de signos linguísticos das L1 e de sua cultura, o outro lado das 

parcerias ainda se mostrou pouco disposto a penetrar através das fronteiras esfumaçadas 

do espaço cultural alheio. Evidências dessa intenção puderam, no entanto, ser detectadas 

na forma de experimentações plurilíngues perpetradas na zona de segurança do discurso 

metalinguístico.  

O acompanhamento das trocas permitiu a esse estudo observar processos de 

questionamentos e reinvenções aos quais a consciência intercultural pode ser 

metodologicamente encaminhada em direção a uma concepção transcultural das relações 

interpessoais. O princípio da competência transcultural se encontra na evolução dessa 

consciência anterior a uma redefinição de seu caráter a partir do desvendamento do 

hibridismo como condição regular em ambos os lados de qualquer fronteira e, com efeito, 

através da compreensão de que todo lugar é entre-lugar. As observações realizadas no 

âmbito dessa pesquisa mostram que o uso de metodologia adequada é capaz de estimular 

essa curiosidade e a criatividade na formação de combinações híbridas. Ainda que 

eventuais, sinais desse movimento e do desenvolvimento de uma consciência 

transcultural se manifestaram de formas muito variadas e em todas as séries analisadas. 
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6 

Considerações finais 

 

Hall (2011), ao analisar as mudanças na concepção de identidade, parte do modelo que 

chama de “sujeito do Iluminismo”, que combina com a noção de cultura herderiana, na 

medida em que considera uma cultura/identidade inerente ao indivíduo, constituída com 

o nascimento e que se desenvolve e dialoga com outras identidades, mas permanece, em 

sua essência, a mesma. Buscando identificar esse conceito na prática tradicional de ensino 

e aprendizagem de L2, encontramos um dispositivo regulador intercultural que, por um 

lado, delimita o espaço da L1 e da L2 e traz o aprendiz sempre de volta a seu lugar de 

estrangeiro, em relação à língua-alvo, como se estivesse atado a um cinto elástico.  

Segundo Hall e Welsch (2010), nossas culturas não possuem esse caráter homogêneo e 

de unidades separadas. Elas se infiltram umas nas outras e são caracterizadas justamente 

pela mistura, ou seja, não são mais delimitadas claramente umas das outras e sim 

marcadas por entrelaçamentos e pontos em comum. As culturas contemporâneas estão 

entrelaçadas fortemente umas com as outras e são marcadas pelo hibridismo e a chamada 

transculturalidade interna dos indivíduos é um ponto de destaque. De acordo com Hall, o 

sujeito pós-moderno se caracteriza por identidades múltiplas que são resultantes de 

processos de fragmentação e que constantemente se transformam. Para Welsch, um 

indivíduo cuja identidade é constituída da interação e do entrelaçamento de uma série de 

padrões culturais distintos possui, com relação à variedade de práticas e manifestações 

que são possíveis de serem encontradas em seu meio social, maiores chances de conexão 

com outras matrizes identitárias e culturais, de tal modo que a transculturalidade pode ser 

capaz de libertar o indivíduo para escolhas que vão além dos conceitos socialmente 

predefinidos. 

A partir das análises realizadas nesse trabalho, chama inicialmente a atenção que há 

profundas contradições entre a atitude da instituição escolar frente ao desafio de educar 

para um futuro profissional promissor num mundo globalizado e competitivo e a forma 

como o educando organiza esse mundo no discurso quando interage com ele. A escola 

parece ter que enfrentar o dilema de promover um projeto de educação baseado no contato 
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profundo, de mutualidade, multidirecionalidade e de reelaboração e troca identitária, ao 

mesmo tempo que a competência linguística do sujeito bilíngue ainda é avaliada em 

termos de aproximação do domínio perfeito, completo e irrestrito que o falante 

considerado nativo possui da L2 (Kramsch 2014). A crença na legitimidade do padrão, 

na existência da língua antes do discurso, leva ao apagamento das diferenças que 

caracterizam as interações entre sujeitos complexos. Mesmo os discursos institucionais 

em torno do conceito de “encontro” marginalizam o seu aspecto social e plural, a começar 

porque não presumem um contato prévio com a diversidade cultural interna. Sem esse 

contato, a representação da diversidade cultural e linguística e a qualidade das trocas 

interculturais entre indivíduos europeus e latino-americanos ficam seriamente 

comprometidas. 

Tomando como exemplo o contexto histórico brasileiro em que a escolarização de elite 

se desenvolveu, segundo um levantamento de Windle e Maire (2019: 8), ela se iniciou 

com o intuito de preservar os filhos dos colonizadores de influências culturais e 

linguísticas locais e ensinar-lhes unicamente a língua da metrópole. Enquanto isso, os 

grupos autóctones e africanos escravizados eram ensinados pelos portugueses a aceitarem 

uma posição subalterna no sistema social, cultural e religioso europeu. Filhos da elite 

costumavam frequentar as universidades europeias até que a primeira instituição de 

ensino superior foi fundada no Brasil em 1920 – e, desde essa data, não ocorreram 

políticas afirmativas para a admissão da população negra, historicamente excluída, no 

ensino superior até o ano de 2012. Para os autores, que analisaram essa trajetória no Brasil 

e na Austrália, 

o crescimento de um modelo de ensino supostamente cosmopolita (por exemplo, 

internacional ou bilíngue) se inscreve em hierarquias educacionais que possuem um longo 

histórico social e colonial e não se explica diretamente pela ascensão da classe média 

global218 (p. 12). 

Dentro desse enquadre sócio-histórico, parte do sentido da escola bilíngue de elite está 

em criar ambientes para que as gerações das classes abastadas possam exercer sua 

prerrogativa diplomática de contato com outros países através de suas elites, falar a 

mesma língua dessas elites e garantir seu status dinástico-social. Dessa forma, filhos de 

diplomatas se tornam automaticamente diplomatas ainda que escolham e sigam outras 

                                                           
218 Tradução nossa. No original: “The growth of supposedly cosmopolitan (e.g. international or bilingual) 

schooling options is embedded in educational hierarchies that have long social and colonial histories, rather 

than being explained directly by the rise of the GMC [global middle class]”. 
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carreiras. Por esse viés, a ideia do contato por cartas em língua de encontro entre alunos 

matriculados em instituições semelhantes serve como ensaio e o cultivo do hábito, de 

modo que vem ao encontro de objetivos das escolas participantes da pesquisa que vão 

além do desenvolvimento de competência comunicativa na língua alemã. O espaço 

liminar do encontro, está claro, não é a escola alemã ou a Alemanha e os alunos 

demonstraram isso em seus diálogos. Do ponto de vista desses objetivos, o espaço livre 

de fronteiras está acima das fronteiras, de onde elas podem ser avistadas marcando os 

limites entre os espaços que outros não conseguem transpor com seus sentidos. Lá nesse 

espaço de privilégio, o global é doméstico e o regional e o vernáculo estão distantes. 

A esse quadro se soma a hegemonia de determinados padrões de consumo que 

pasteurizam os elementos culturais. A troca de cartas entre estudantes das escolas 

investigadas permitiu observar que, nas relações interculturais geradas nesse contexto, o 

contato intercultural guarda aspectos que lembram o ideal transcultural de entrelaçamento 

e transformação. Essa dinâmica deu sinais de ter ocorrido, todavia, num momento anterior 

à aproximação. Em outras palavras, os elementos constituintes das identidades híbridas 

parecem querer se diluir uns nos outros antes da suspensão da fronteira que as mantêm 

apartadas. Por conseguinte, quando ocorre a permeabilização dos espaços e os indivíduos 

se veem ocupando um espaço intersticial, as especificidades desse novo lugar se tornam 

tão banalizadas quanto suas identidades se mostram homogêneas e não-marcadas. Algo 

correlato acontece no contato com a cultura da L2 quando a interculturalidade na 

abordagem comunicativa se restringe ao contato com o falante nativo hipotético, de 

acordo com Skrefsrud (2018): 

Quando as diferenças são reduzidas a algo que pode ser previsto através do conhecimento 

cultural, o processo de aprendizagem intercultural torna-se um processo fechado com um 

número limitado de resultados. O risco é, portanto, que se perca a visão da natureza 

potencialmente inovadora, imprevisível e criativa dos encontros interculturais e do 

aprendizado que pode surgir quando pessoas diferentes interagem219 (p. 80). 

A constatação dessa dinâmica nos provoca a considerar que a consciência intercultural, 

mesmo se mostrando anacrônica em relação às identidades híbridas, pode ser trabalhada 

como um estágio preliminar e na qualidade de alicerce para o alcance de uma 

compreensão transcultural da realidade. Para tanto, é imprescindível que estímulos e 

                                                           
219 Tradução nossa. No original: “When differences are reduced to something that can be predicted through 

cultural knowledge, the process of intercultural learning becomes a closed process with a limited number 

of outcomes. The risk is therefore that one may lose sight of the potentially innovative, unpredictable, and 

creative nature of intercultural encounters and the learning that may emerge when different people interact”. 
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questionamentos de ordem intercultural e epistemológica sejam integrados de forma 

criativa à metodologia de ensino e os objetivos da abordagem comunicativa sejam 

atualizados em função desse direcionamento. 

A investigação do uso da língua na redação das mensagens demonstra, porém, que o 

trabalho de reinvenção de fronteiras ideológicas pode ser iniciado tão somente 

oportunizando o uso da linguagem escrita para a comunicação em uma situação de 

encontro intercultural com outros aprendizes da mesma língua-alvo. As línguas tendem a 

ser percebidas pelos aprendizes como acervos de signos disponíveis para a construção de 

gêneros discursivos fluidos e em que todo significado pode ser expresso por meio de 

combinações multilíngues que se mostrem funcionais. Identificadas as afinidades entre 

os sujeitos em contato no processo de elaboração de sua língua de encontro, a partir de 

sua L2 em comum – a variedade padrão da língua alemã – os pares de interlocutores 

propunham e experimentavam significantes da L2 e de outras línguas priorizando suas 

próprias demandas de comunicação, isto é, os significados que a cada um lhe interessava 

transmitir e não os da cultura da L2 ou de seu falante nativo imaginário. Essa 

possibilidade de autonomia empodera a voz do aprendiz diante da ideologia da falta, em 

que a condição de aprendiz e a sua identidade híbrida são tratadas como deficiências a 

serem superadas pela escola, e mediante o apagamento das diferenças provocado pelo 

monolinguismo mainstream da sala de aula (Skrefsrud 2018: 83). 

Em vista da concepção inicial desse projeto de investigação, cabe sinalizar que houve um 

redirecionamento da metodologia de pesquisa para a interpretação dos dados. Devido a 

mudanças ocorridas nos quadros diretivos de duas escolas, o acesso ao espaço escolar e 

aos sujeitos de pesquisa foram prejudicados e não foi possível realizar todas as entrevistas 

necessárias, de acordo com o roteiro preparado, para a aferição de oscilações nas 

representações sociais e linguísticas no decorrer do contato intercultural. Dificuldades 

logísticas decorrentes da crise política na Venezuela impediram também que o fluxo de 

cartas pudesse ser mantido constante no último ano da pesquisa. Por conta disso, o autor 

desse estudo decidiu conferir ao material textual das cartas dos alunos maior 

proeminência no quadro metodológico e o confrontamento com esses dados à luz da 

Análise Textual Discursiva evidenciou aspectos relacionados diretamente com o uso da 

linguagem pelo aprendiz de alemão como L2 no contexto estudado.  
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Isso provocou alterações significativas na hierarquia das nossas questões-chave, o que 

comprova a relevância das análises empreendidas, pois assim foi evidenciada a 

translinguagem que caracteriza a construção do discurso pelo falante bilíngue e pelo 

bilíngue emergente. Consequentemente, reconhece-se a escola como lugar naturalmente 

destinado a sediar a relação intersticial entre o sujeito e o mundo. Porém, é necessário que 

essa instituição, antes de mais nada, se reconheça como espaço liminal por excelência. O 

educando, enquanto habita esse espaço (que também é momento), incorpora o hibridismo 

entre o privado e o público, a sua história e a do mundo, e chega propenso a ser arrebatado 

pelo estranhamento ante qualquer possibilidade de enquadramento (Bhabha 2004: 19). 

Retomar os pensamentos e intenções expressas no capítulo 1 como objetivos da pesquisa 

nos leva a constatar de antemão que algumas das perguntas ainda não puderam ser 

respondidas, parcialmente por conta da reconfiguração da metodologia e da ordem de 

relevância dos dados para as análises. Em relação às representações do aprendiz sobre a 

sua identidade linguística e a do falante nativo, as análises puderam confirmar os 

resultados do estudo preliminar, segundo o qual a experiência do contato com aprendizes 

de outras origens linguístico-culturais agrega novas referências para a prática da língua e 

faz do próprio aprendiz uma referência de prática para o seu interlocutor. Ao mesmo 

tempo, ele percebe e si mesmo e a seu parceiro como usuários legítimos e autônomos em 

relação à elaboração do discurso e aos significados que podem ser trocados com a L2. 

Finalmente, os autores das cartas se comportaram discursivamente como agentes 

plurilíngues, capazes de tomar decisões relativas ao uso das estruturas linguística e fazer 

escolhas conscientes em função de seus objetivos discursivos. Esses são processos 

inerentes à construção coletiva do third place e também da língua de encontro.  

O presente estudo possibilitou a observação do processo de elaboração desse código 

comum e, a partir daí, de definição mais detalhada do conceito de língua de encontro. O 

sistema linguístico cujo domínio ou cuja aprendizagem é compartilhada entre os 

indivíduos envolvidos na interação funciona como ponto de contato e fornece uma fonte 

aberta e acessível de insumos linguísticos. Isso assegura aos sujeitos em contato que as 

primeiras trocas sejam bem-sucedidas e que novos elementos, nem sempre comuns ao 

repertório de todos os falantes envolvidos, sejam incorporados ao discurso em uma 

dinâmica de proposição, testagem e reelaboração conjunta de significados.  
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Urge, portanto, a necessidade de que planos de estudo e currículos de formação de 

professores passem por uma revisão de suas prioridades levando em conta não somente 

os contornos dinâmicos e fluidos que definem os gêneros discursivos e o uso da 

linguagem por parte de aprendizes jovens no momento atual. Políticas educacionais 

bilíngues em que prescrições normativas e a reprodução de estruturas e enunciados da 

cultura-alvo são priorizadas em detrimento de aspectos comunicativos e identitários 

partem de uma ideologia de controle e demarcação de fronteiras tanto linguísticas quanto 

geográficas e culturais. A alienação das línguas em categorias estanques em uma 

abordagem que se apresenta, mesmo que plurilíngue, indiscutivelmente monoglóssica 

tem o potencial de reforçar aquela ideologia à medida que é reproduzida tacitamente nos 

métodos de ensino e aprendizagem, nos recursos didáticos, nos critérios de avaliação e 

no discurso docente. A construção de pontes entre culturas, metáfora empregada com 

frequência para definir o propósito fundamental do ensino e aprendizagem de línguas, 

estará servindo, consequentemente, à transposição de obstáculos construídos e mantidos 

pelas próprias instâncias mediadoras da aprendizagem. 
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Anexos 

 

 

Roteiro de entrevista com alunos 

 

1. Se te perguntam que línguas você fala, o que você responde? (Em que ordem? 

Confirmar a ordem) 
 

2. Por que você escolheu essa ordem? 

 

3. Você acha importante falar mais de uma língua? Por quê? 

4. Quando você começou a falar alemão? E quando começou a aprender? 

 

5. Você já se considera capaz de se comunicar bem em alemão? Por quê? 

 

6. Onde você acha que se fala alemão? 

 

7. Você acha que as línguas têm donos? Alemão é a língua dos alemães? 

 

8. O que significa se comunicar? Quando você acha que alguém está se 

comunicando? É possível se comunicar a distância?  

 

9. Quando você se comunica em alemão? Onde? Com quem? Em pessoa, por 

telefone, cartas, internet? Por que você utiliza essa língua?  

 

10. E em outras línguas, além do alemão e do português? 

 

11. Na sua opinião, o que determina se duas pessoas vão se comunicar em português, 

em alemão ou em outro idioma?  

 

12. Pra você, é diferente se você se comunica em alemão com alguém que vem da 

Alemanha ou com uma pessoa que não seja alemã? Por quê?  

 

13. Como você imagina que a língua alemã vai estar presente na sua vida daqui a dez 

anos?  

(quando já não esteja mais no colégio, esteja na universidade ou já tiver se formado, ou quando 

esteja terminado, ou quando esteja trabalhando ou tenha filhos... observar se a Alemanha é 

mencionada)  

- Que nível de alemão você vai ter?  

- Você vai continuar aprendendo alemão? (ainda que não esteja na Alemanha)  

- Com quem/com que frequência você vai estar se comunicando em alemão? (ainda que não 

esteja na Alemanha)  

- Falar alemão vai ser importante para o seu trabalho ou estudos? (ainda que não esteja na 

Alemanha)  

 

14. Você gostaria que no futuro os seus filhos aprendessem alemão como você?  
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Guión de entrevista con alumnos 

 

1. ¿Si te preguntan qué lenguas hablas, qué le contestas? 

 

2. ¿Por qué elegiste este orden? 

 

3. ¿Crees que es importante hablar más de una lengua? ¿Por qué? 

4. ¿Cuándo empezaste a hablar alemán? ¿Y cuándo empezaste a aprenderlo? 

 

5. ¿Ya te consideras capaz de comunicarte bien en alemán? ¿Por qué? 

 

6. ¿Dónde piensas que se habla el alemán? 

 

7. ¿Crees que las lenguas tienen dueños? ¿Alemán es la lengua de los alemanes? 

 

8. ¿Qué significa comunicarse? ¿Cuándo crees que alguien se está comunicando? 

¿Es posible comunicarse a distancia? 

 

9. ¿Cuándo es que te comunicas en alemán? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En persona, por 

teléfono, cartas, internet? ¿Por qué utilizas esta lengua? 

 

10. ¿Y en otras lenguas además del alemán y del castellano? 

 

11. En tu opinión, ¿qué es lo que determina si dos personas se van a comunicar en 

castellano, en alemán o en otro idioma? 

 

12. ¿Para ti es diferente si te comunicas en alemán con alguien que viene de 

Alemania o con una persona que no sea alemana? ¿Por qué? 

 

13. ¿Cómo imaginas que la lengua alemana va a estar presente en tu vida después de 

diez años? 

(cuando ya no estés más en el colegio, estés en la universidad o ya haberla terminado, o cuando 

estés trabajando o tengas hijos... observar si Alemania es mencionada) 

- ¿Qué nivel de alemán vas a tener? 

- ¿Vas a continuar aprendiendo alemán? (aunque no estés en Alemania) 

- ¿Con quién/con qué frecuencia se va a estar comunicando en alemán? (aunque no estés en 

Alemania) 

- ¿Hablar alemán será importante para su trabajo o estudios? (aunque no estés en Alemania) 

 

14. ¿A tí te gustaría que en el futuro tus hijos aprendan alemán como tú? 
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Chestionar pentru interviuri cu elevi 

 

1. Dacă eşti întrebat ce limbi vorbeşti, ce răspunzi? (În ce ordine?) 

 

2. De ce ai ales această ordine? 

 

3. Crezi că e important să vorbeşti mai mult de o limbă? De ce?  

 

4. Când ai început să vorbeşti germană? Şi când ai început să înveţi germană? 

 

5. Te consideri deja capabil(ă) să comunici bine în germană? De ce? 

 

6. Unde crezi că se vorbeşte germană? 

 

7. Crezi că limbile au stăpâni? Germana este limba nemţilor? 

 

8. Ce înseamnă să comunici? Când crezi că cineva comunică? Se poate comunica la 

distanţă?  

 

9. Când comunici în germană? Unde? Cu cine? În persoană, la telefon, prin scrisori 

sau pe internet? De ce foloseşti această limbă? 

 

10. Dar în alte limbi înafară de germană şi română?  

 

11. După părerea ta, ce hotărăşte dacă două persoane vor comunica în română, în 

germană sau în altă limbă?  

 

12. Ţi se pare diferit să comunici în germană cu cineva care locuieşte Germania sau 

cu o persoană, care nu este germană? De ce? 

 

13. Cum crezi că va mai fi prezentă limba germană în viaţa ta în zece ani de acum 

încolo? 

(când nu vei mai fi la şcoală, când vei fi la universitate sau când vei fi terminat deja studiile, sau 

când vei lucra sau vei avea copii) 

- Ce nivel de germană vei avea? 

- Vei continua să înveţi germana? (dacă nu vei fi în Germania) 

- Cu cine şi cât de des vei comunica în germană? (dacă nu vei fi în Germania) 

- Vorbitul germanei va fi important pentru lucrul sau studiile tale? (dacă nu vei fi în Germania) 

 

14. Ţi-ar plăcea ca în viitor copiii tăi să înveţe germană aşa cum faci tu? 
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Roteiro de entrevista com professores 

 

1. Que língua ou quais línguas são faladas no Brasil? 

 

2. Que língua ou quais línguas são faladas na Alemanha? 

 

3. Você acha que faz sentido classificar as línguas em mais fortes e mais fracas?  

Em que se baseia essa distinção? 

É possível perceber essas relações na Venezuela? 

É possível perceber essas relações nessa escola? 

 

4. Se te perguntam que línguas você fala, o que você responde? (Em que ordem? 

Confirmar a ordem) 
 

5. Por que você escolheu essa ordem? 

 

6. Você acha importante falar mais de uma língua? Por quê? 

7. Quando você começou a falar alemão? E quando começou a aprender? 

 

8. Na sua opinião, o que determina se duas pessoas vão se comunicar em português, 

em alemão ou em outro idioma?  

 

9. Pra você, é diferente se você se comunica em alemão com alguém que vem da 

Alemanha ou com uma pessoa que não seja alemã? Por quê?  

 

10. Se essa escola se denomina uma escola de encontro, quem faz parte desse 

encontro?  

Como se dá esse encontro? 

 

11. Quais critérios devem ser levados mais em conta na aferição do desempenho 

linguístico de um aprendiz de alemão? 

 

12. Que nível de proficiência pode ser alcançado por alguém que aprende uma outra 

língua  

a. na infância? 

b. na adolescência? 

c. na idade adulta? 

 

13. O que é necessário para que uma pessoa seja considerada, em uma determinada 

língua, 

a. falante competente? 

b. falante fluente ou proficiente? 

c. falante nativa? 
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14. Em que medida você julga que o falante nativo deve ser uma referência para o 

aprendiz? 

 

15. Em que medida você julga que o falante nativo chega a ser, de fato, uma 

referência para o aprendiz? 

 

16. De que maneira as competências interculturais podem ser melhor desenvolvidas 

no processo de ensino-aprendizagem que se pauta nos parâmetros do Quadro 

Europeu de Referência? 

 

17. Que diferenças você destaca entre o modo de aprender e ensinar alemão de hoje e 

o de quando você aprendeu? Quais as vantagens e desvantagens dessas 

mudanças? 

 

18. Caso você tenha filhos, você gostaria que eles aprendessem alemão? Por quê?  

 

19. Quais são as expectativas da escola e das famílias em relação ao que os alunos 

aprendem e como eles aprendem alemão? 

 

20. Você acha que essa escola e as famílias dos alunos oferecem o apoio e as 

condições necessárias para atender a essas expectativas? 

 

21. Como professora, que métodos complementares aos que estão propostos pelo 

livro didático e pelo currículo você gostaria de adotar? 

 

22. De quanto tempo você dispõe para planejar novos projetos, produzir novos 

materiais e experimentar novas práticas? 

 

23. De que forma o projeto de intercâmbio postal com os alunos venezuelanos 

interfere no planejamento das suas aulas?  
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Guión de entrevista con profesores 

 

1. ¿Qué lengua o que lenguas se habla en Venezuela? 

 

2. ¿Qué lengua o que lenguas se habla en Alemania? 

 

3. ¿Usted piensa que tiene sentido clasificar las lenguas en más fuertes y más 

débiles? 

¿En qué se basa esa distinción?  

¿Es posible reconocer esas relaciones en Venezuela? 

¿Es posible reconocer esas relaciones en esa escuela? 

 

4. Si le preguntan qué lenguas hablas, ¿usted qué contesta? 

 

5. ¿Por qué usted eligió este orden? 

 

6. ¿Usted piensa que es importante hablar más que una lengua? ¿Por qué?  

7. ¿Cuándo usted empezó a aprender/hablar alemán?  

 

8. En su opinión, ¿qué es lo que determina si dos personas se van a comunicar en 

español, en alemán o en otro idioma?  

 

9. Para usted, ¿es diferente comunicarse en alemán con alguien que viene de 

Alemania o con una persona que no sea alemana? ¿Por qué?  

 

10. Esta escuela se denomina una escuela de encuentro.  

¿Quiénes son los que se encuentran en esta escuela? 

¿Cómo se da ese encuentro? 

 

11. ¿Qué criterios deben ser llevados más en cuenta en la medición del desempeño 

lingüístico del aprendiz de alemán?  

 

12. ¿Qué nivel de proficiencia puede ser alcanzado por una persona que aprender un 

otro idioma  

a. en la niñez? 

b. en la adolescencia? 

c. en la edad adulta? 

 

13. ¿Qué es necesario para que una persona sea considerada, en una lengua 

cualquiera, 

a. una hablante competente? 

b. una hablante fluente/proficiente? 

c. una hablante nativa? 
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14. ¿En qué medida el hablante nativo debe ser una referencia para el aprendiz? 

 

15. ¿En qué medida usted cree que el hablante nativo llega a ser, de hecho, una 

referencia para el aprendiz? 

 

16. ¿De qué manera las competencias interculturales pueden ser mejor desarrolladas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se basa en los parámetros del Cuadro 

Europeo Común de Referencia? 

 

17. ¿Qué diferencias usted destaca entre el modo de aprender y enseñar alemán de 

hoy y el de cuando usted lo aprendió? 

¿Cuales son las ventajas y las desventajas de esos cambios? 

 

18. En caso de que tenga hijos, ¿le gustaría que aprendan alemán? ¿Por qué?  

 

19. ¿Cuales son las expectativas del colegio y de las familias en relación a lo que los 

alumnos aprenden y cómo ellos aprenden alemán? 

 

20. ¿Usted cree que este colegio y las familias de los alumnos ofrecen el apoyo y las 

condiciones necesarias para atender a esas expectativas? 

 

21. Como docente, ¿qué métodos le gustaría adoptar para complementar a los que 

están propuestos en el libro didáctico y el currículo? 

 

22. ¿De cuánto tiempo usted dispone para planear nuevos proyectos, producir nuevos 

materiales y experimentar nuevas prácticas? 

 

23. ¿De qué manera el proyecto de intercambio postal con los alumnos brasileños 

interfiere en su planeamiento de clases? 
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Leitfragen zum Lehrerinterview 

 

1. Welche Sprache oder Sprachen werden in Brasilien gesprochen? 

 

2. Welche Sprache oder Sprachen werden in Deutschland gesprochen? 

 

3. Kann man es nachvollziehen, dass einige Sprachen für stärker und andere für 

schwächer gehalten werden? Oder für wichtiger und weniger wichtig? 

Worauf basiert das? 

Kann man es im brasilianischen sprachlichen Landschaft merken? 

Kann man es im sprachlichen Landschaft dieser Schule merken? 

 

4. Wenn man Sie fragt, welche Sprachen Sie sprechen können, was antworten Sie? 

 

5. Warum haben Sie sie in dieser Reihenfolge ernannt? 

 

6. Finden Sie es für jedermann wichtig, mehr als eine Sprache zu sprechen? 

Warum? 

7. Wann haben Sie angefangen, Deutsch zu sprechen? 

Wann haben Sie angefangen, es zu lernen? 

 

8. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, ob zwei Personen, die sich noch nicht 

kennen, miteinander in einer oder anderer Sprache sprechen werden?  

 

9. Für Sie macht es etwas aus, sich mit einem Deutschmuttersprachler zu 

unterhalten oder einen Sprechpartner haben, der Deutsch als Zweit- oder 

Fremdsprache gelernt hat? Warum?  

 

10. Diese Schule bezeichnet sich als Begegnungsschule. 

Wer oder was begegnet sich hier? Wie findet diese Begegnung statt? 

 

11. Welche Kriterien sollten bei der Leistungsmessung eines Deutschlerners im 

Vordergrund stehen? 

 

12. Welches Sprachniveau kann jemand erreichen, der mit dem Lernen einer anderen 

Sprache anfängt  

a. als Kind? 

b. als Jugendlicher? 

c. als Erwachsener? 
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13. Wovon hängt es ab, dass jemand 

a. sprachlich kompetent ist? 

b. fließend spricht? 

c. Muttersprachler ist? 

 

14. Inwiefern soll der Muttersprachler ein Vorbild für den Lerner sein? 

 

15. Inwiefern spielt er tatsächlich solche Rolle? 

 

16. Wie können interkulturelle Kompetenzen im Sprachunterricht, der sich nach dem 

Europäischen Referenzrahmen orientiert, am besten entwickelt werden? 

 

17. Wie unterscheiden sich die Art und Weise ,wie man Deutsch lehrt und lernt 

heutzutage, und wie es üblig war, als Sie es gelernt haben? Was sind die Vor- 

und die Nachteile dieser Änderungen? 

 

18. Falls Sie Kinder haben/hätten, würden Sie es wünschen, dass sie Deutsch lernen? 

Warum?  

 

19. Welche Erwartungen haben die Schule und die Schülerfamilien in Hinblick 

darauf, was die Schüler lernen und wie sie Deutsch lernen? 

 

20. Sind Sie der Meinung, dass diese Schule und die Schülerfamilien die notwendige 

Unterstützung und Bedingungen bieten, um diese Erwartungen zu erfüllen? 

 

21. Welche Methoden würden Sie gerne als Ergänzung für das Sprachlehrwerk und 

dem Curriculum adoptieren? 

 

22. Über wie viel Zeit verfügen Sie, um neue Projekte zu planen, neue Materialien zu 

erstellen und neue Routinen auszuprobieren? 

 

23. Wie beeinflussen Briefaustauschprojekte Ihre Unterrichtsplanung?  

 

 

 

 


