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RESUMO 

 
O mundo das relações sociais e culturais de hoje exige novas políticas no 

domínio do ensino de línguas. A importância dos aspectos interculturais no ensino 
de uma língua estrangeira cresceu nos últimos anos e tornou-se o principal tema, 
em estudos que se relacionam com o processo de ensino e aprendizagem como 
uma prática social. Além de uma perspectiva multicultural, há a perspectiva de 
educação intercultural. O ensino integrado de língua alemã é visto, neste contexto, 
como um campo fértil para desenvolver a aprendizagem intercultural, baseada na 
integração de conteúdos e aspectos linguísticos. Aqui são empregadas 
considerações para a integração de conteúdo e aprendizagem de línguas (Content 
and Language Integrated Learning - CLIL), na sua forma e nos seus desafios e suas 
influências no processo de aprendizagem intercultural de uma língua estrangeira. 
Este trabalho propõe uma reflexão sobre o estado atual das pesquisas na área de 
CLIL, no domínio da aprendizagem intercultural e de suas abordagens teóricas. O 
estudo foi realizado com base na avaliação de programa, aplicado em uma turma de 
aprendizagem integrada, do 7o ano de uma escola bilíngue,  português-alemão, no 
Rio de Janeiro.  O objetivo foi identificar evidências de êxito do programa no 
desenvolvimento de competência intercultural (CI). Para examinar o nível de CI dos 
alunos e professor do programa, foi aplicada uma ferramenta de pesquisa 
padronizada (IDI) aos alunos e seu professor  e os resultados foram comparados 
aos de uma classe do 7o ano do Ensino Fundamental II (EFII), na mesma escola. O 
ensino de línguas é considerado sob os aspectos da competência intercultural e sua 
integração na prática. Os resultados desta pesquisa contribuem para a efetiva 
integração de conteúdos, fatores culturais e linguísticos e o desenvolvimento e 
adaptação de modalidades de ensino nas escolas com proposta bilíngue.  

 
Palavras-chave: educação intercultural, aprendizagem integrada e contexto 

escolar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The world of social and cultural relations today requires new policies in the 
field of language teaching. The importance of intercultural aspects in the teaching of 
a foreign language has grown in recent years and has become the main theme in 
studies that relate to teaching as social practice and the current context in which the 
learning process takes place. Apart from a multicultural perspective, there is the 
perspective of intercultural education. The integrated teaching of the German 
language in the school context is seen as a fertile ground for developing intercultural 
learning based on the integration of content and linguistic aspects. Considerations for 
integrating content and language learning (CLIL) , its design and challenges as well 
as  influences on intercultural learning process of a foreign language in the Brazilian 
scenario are employed here . This study aims at reflecting on the current  research  
in the area of CLIL in the field of intercultural learning and its theoretical approaches. 
To this end a program evaluation of a 7th grade class studying German as a foreign 
language was conducted to identify evidence of intentional teaching aiming at the 
development of intercultural competence (IC).  To examine the IC of students and 
their teacher in the program, a standardized survey examining IC was administered 
and compared to another class of 7th  graders studying German as L2 in the same 
school. The teaching of foreign languages in schools will be considered under the 
aspects of IC and its integration in bilingual teaching practices. This study is based 
on a socio-cultural perspective of language and focuses on the relationship between 
language and social structure. The results of this study will contribute to the effective 
integration of content, cultural and linguistic factors and the development and 
adaptation of teaching methods in schools . This research also provides an overview 
of the teaching of the German language in Brazil and follows the concepts and 
dimensions of bilingualism or teaching German as a foreign and second language  
and deals with the aspect of intercultural learning in a school in Rio de Janeiro. 

 

Keywords: intercultural education, integrated learning, intercultural 
competence and school context 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Welt der sozialen und kulturellen Beziehungen erfordert heute neue 
Strategien im Bereich des Sprachunterrichts. Die Bedeutung interkultureller Aspekte 
im Fremdsprachenunterricht ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich 
zum wichtigsten Thema in Studien erwiesen, die den Unterricht als soziale Praxis 
ansehen und die mit dem aktuellen Kontext, in dem der Lernprozess stattfindet in 
Bezug stehen. Abgesehen von einer multikulturellen Perspektive gibt es die 
Perspektive der interkulturellen Bildung. Die integrierte Vermittlung der deutschen 
Sprache im schulischen Kontext  wird durch die Integration von Inhalten und 
sprachlichen Aspekten als ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung interkulturelles 
Lernens angesehen. Überlegungen zur Integration von Inhalt und Sprache (Content 
and Language Integrated Learning - CLIL), Design, Herausforderungen und 
Einflüsse werden im interkulturellen Lernprozess einer Fremdsprache im 
brasilianischen Raum betrachtet . Diese Studie zielt darauf ab, über den aktuellen 
Stand der Forschung im Bereich der CLIL und im Bereich des interkulturellen 
Lernens sowie ihre theoretischen Ansätze zu reflektieren. Dazu wird ein 
Evaluationsprogramm in einer 7. Klasse durchgeführt, um Hinweise auf eine 
vorsätzliche Lehre zur Entwicklung interkultureller Kompetenz (IK) zu identifizieren. 
Um die IK der Schüler und ihres Lehrers zu untersuchen, wurde ein standardisiertes 
Forschungsinstrument zur Messung der IK angewandt, und ein Vergleich mit einer 
anderen 7. Klasse auf der gleichen Stufe wurde gezogen. Der 
Fremdsprachenunterricht in der Schule wird unter den Aspekten der IK und ihre 
Entwicklung in der Praxis berücksichtigt. Diese Studie basiert auf einer 
soziokulturellen Perspektive der Sprache und konzentriert sich auf die Beziehung 
zwischen Sprache und sozialer Struktur. Die Ergebnisse dieser Studie werden zur 
wirksamen Integration von Inhalten, kulturellen und sprachlichen Faktoren und der 
Entwicklung und Anpassung der Lehrmethoden in den Schulen beitragen. Diese 
Forschung liefert auch eine Übersicht über den Unterricht der deutschen Sprache in 
Brasilien. Sie folgt den Konzepten und Dimensionen der Zweisprachigkeit oder 
Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache, und befasst sich mit dem Aspekt des 
interkulturellen Lernens in einer bilingualen Schule von Rio de Janeiro. 

 

Schlüsselwörter: interkulturelles Lernen, CLIL, interkulturelle Kompetenz, 
schulischer Kontext 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As bases teóricas que fundamentam o ensino de línguas estrangeiras (LEs) 

sofreram mudanças significativas ao longo dos anos, de acordo com as condições 

de cada época e a influência de diversas áreas do conhecimento.  Face à grande 

mobilidade geográfica e social, impulsionada sobretudo pelos avanços tecnológicos 

no transporte (e.g., os aviões) e nos meios de comunicação (e.g., a internet) e às 

mudanças de paradigma que essa mobilidade desencadeou, cabe aos professores 

de LE refletirem sobre as habilidades, conhecimentos e atitudes necessários, que 

seus alunos devem desenvolver para participar efetivamente de um mundo cada vez 

mais complexo e interligado, como demonstrado nos estudos de Bolacio Filho (2012) 

e Garson (2013).  A Internet e as teleconferências são exemplos de recursos 

utilizados para encurtar as fronteiras entre nações, nas diferentes áreas de 

conhecimento e ampliar a mobilidade entre diferentes culturas e civilizações. Uma 

das habilidades críticas que um estudante de línguas necessita desenvolver para 

obter desempenho eficaz em um mundo cada vez mais globalizado é a competência 

intercultural. A competência intercultural refere-se à capacidade de compreender e 

adaptar o próprio comportamento às diferenças e semelhanças culturais (HAMMER, 

1999). À luz de uma visão intercultural de ensino, a presente pesquisa relaciona-se 

ao ensino de línguas estrangeiras no Brasil, mais especificamente à aprendizagem 

de língua alemã (LA), e se desenvolve num contexto escolar bilíngue do Rio de 

Janeiro.  

Ao longo de 15 anos de experiência como professora de LA, 12 deles 

atuando no Ensino Fundamental (EF), em escola com ensino de alemão como LE, 

tenho buscado formas de aperfeiçoar e renovar a minha prática, no sentido de 

melhorar qualitativamente o processo de ensino e aprendizagem, de forma a 

desenvolvê-lo da maneira mais ampla possível.  Eu sabia que era importante para 

os meus alunos adquirir conhecimento cultural, juntamente com o desenvolvimento 

da escuta, leitura, escrita e oralidade em alemão. Ao longo dos anos, pude observar, 

medir e ajustar o ensino, proporcionalmente, para ajudá-los a crescer em cada uma 

das competências linguísticas, mas o aspecto cultural era elusivo. Comecei a refletir 

sobre maneiras de ajudar os meus alunos a desenvolver o conhecimento cultural 

além dos aspectos superficiais do mesmo, e foi essa reflexão que me levou ao 
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conceito de competência intercultural. Para me aprofundar nos estudos sobre 

interculturalidade no ensino de LE, realizei um estágio na Thompson River´s 

University, em Kamloops, Canadá, quando tive contato pela primeira vez com o 

Inventário de Desenvolvimento Intercultural (IDI), ferramenta de aferição de 

competência intercultural (CI), difundida e utilizada em grande escala, sobretudo no 

Canadá e Estados Unidos, mas ainda não aplicada no Brasil.  O conhecimento 

desses fatores motivou a realização da presente investigação.   

Esta pesquisa se desenvolve no âmbito de uma visão intercultural de ensino 

de línguas e propõe uma investigação em uma escola bilíngue português-alemão do 

Rio de Janeiro, nas aulas de aprendizagem integrada em uma turma de 7º ano do 

EF II, onde conteúdos de disciplinas curriculares são ensinados em LA, nas aulas de 

Estudos Sociais (GL: Gesellschaftslehre), segundo o modelo de ensino  Content and 

Language Integrated Learning (CLIL).   

 

1.1 Delimitação do tema 
 

Esta investigação tem como foco o desenvolvimento da CI no contexto de 

aprendizagem integrada de uma escola bilíngue, português-alemão, no Rio de 

Janeiro.  O tema delimita-se ao ensino de línguas em ambiente institucional. O 

estudo investiga o nível da CI de um grupo de alunos da turma de Estudos Sociais 

(GL: Gesellschaftslehre), que faz parte da área de componente curricular em LA 

(DFU: Deutschsprachiger Fachunterricht) e trata do ensino de conteúdos de 

disciplinas curriculares em LA, sob o viés da proposta pedagógica de ensino 

integrado de conteúdo e língua (CLIL: Content and Language Integrated Learning).  

Trata-se, enfim, de uma proposta que envolve questões socioculturais, ao focalizar 

representações interculturais no âmbito do ensino de línguas, em um determinado 

ambiente institucional bilíngue português-alemão do Rio de Janeiro, que representa 

uma situação peculiar de ensino de LE encontrada no país. 

 Vale destacar que a escolha pelas aulas de GL se deu em função da proposta 

dessa matéria, que oferece espaço para serem trabalhados aspectos 

extralinguísticos, portanto, um campo aberto para tratar da questão intercultural que 

permeia a presente investigação.   
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1.2 Situação problema e relevância 
 

Vários autores vêm reafirmando a importância do desenvolvimento da CI 

nas últimas décadas.  O mundo atual oferece novas oportunidades, mas apresenta 

também desafios sem precedentes aos alunos, que estão se formando em um 

mundo rapidamente mutável, que oferece novas oportunidades, mas que também 

apresenta outras peculiaridades. Garson (2013) afirma que os alunos podem 

desenvolver competências interculturais e globais em sites, a partir de suas 

experiências pessoais e através do intercâmbio nas mídias sociais.  No entanto, a 

autora salienta que os educadores devem refletir sobre o conteúdo e a forma como 

ensinam, de modo a permitir o desenvolvimento de competências essenciais, 

pertinentes às disciplinas acadêmicas.  

O panorama de ensino-aprendizagem de línguas no cenário contemporâneo 

demanda uma abordagem que vai além da obtenção de proficiência linguística,  

levando em consideração vertentes culturais, sociais e comportamentais.  A ênfase 

no ensino intercultural identificada na proposta plurilíngue de ensino, descrita no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas / QECR (CONSELHO DA 

EUROPA, 2001), vai além da multilíngue, na medida em que ultrapassa o conceito 

da mera coexistência de diferentes línguas numa dada sociedade.  O plurilinguismo 

tem maior abrangência em relação à construção de uma competência comunicativa, 

onde o conhecimento e a experiência das línguas que se interrelacionam e 

interagem contribui, de forma indissociável, para essa construção.  Sua concepção 

prevê a construção da identidade do indivíduo por meio do contato com outras 

culturas e a promoção de uma educação para a cidadania, com abertura e respeito 

pela diferença, condição essencial para o desenvolvimento da CI, através da 

compreensão e aceitação de formas distintas de pensar, enxergar a realidade e agir. 

Essa tendência plurilíngue e pluricultural (BIZARRO & BRAGA, 2006) tem alterado 

as formas de comunicação, uma vez que a colaboração efetiva entre pessoas do 

mundo inteiro tem sido necessária na atualidade.   

O cenário atual tem exigido, mais do que nunca, o desenvolvimento da 

compreensão intercultural e a habilidade de se viver e trabalhar, produtiva e 

harmoniosamente, com pessoas de diferentes origens, valores e hábitos 

(HOFSTEDE, 1994).   Conforme observa Bok (2009:9):   
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Entender culturas diferentes das nossas tem sido necessário não apenas 
por uma questão de enriquecimento pessoal e boa cidadania, mas por uma 
questão de nossa sobrevivência como nação.  

 
 

Bok (2009) ressalta a importância da colaboração e comunicação eficaz 

entre pessoas de diversas partes do mundo, em virtude do mundo globalizado e 

informatizado no qual vivemos.  De acordo com o autor, as instituições de ensino 

exercem, neste sentido, um papel fundamental no preparo de gerações para o 

mundo cosmopolita, no qual os cidadãos terão que interagir com estrangeiros e 

grupos étnicos diferentes e sentir a influência de diferentes valores e culturas, em 

uma escala muito maior que nas gerações anteriores (KARNYSHEV, A.D. & 

KOSTIN, A.K.,2010).  

Nesse contexto, a reconfiguração das relações sociais, requerida pela 

globalização, demanda novas competências orientadas para a promoção de uma 

cidadania plural e inclusiva (BYRAM, 2009; DEARDORFF, 2009).  Partindo dessa 

premissa, propõe-se, em primeiro lugar, uma reflexão acerca de estudos sobre a CI.  

Nesse sentido, este trabalho visa a contribuir, em primeira instância, para os 

estudos de interculturalidade nas aulas de língua estrangeira, na medida em que 

propõe uma reflexão sobre os meios para o desenvolvimento da CI dos alunos na 

prática escolar, a partir da abordagem integrada (CLIL) de ensino de línguas. Este 

estudo pretende servir de base para o trabalho desenvolvido em instituições de 

ensino escolar, no âmbito da formação e capacitação discente e docente, no que 

tange ao desenvolvimento da CI dos alunos,  além de contribuir como subsídio para 

futuras investigações acerca do ensino integrado em escolas bilíngues, dentre 

outros. 

 

1.3 Questões de estudo 
 

Considerando o cenário atual e, em especial, a nossa proposta de estudo, 

focada na CI dos alunos em uma escola bilíngue português-alemão, propomos a 

seguinte questão central para a pesquisa:  

 



 
 

18 

Que implicações tem o programa de aprendizagem integrada, desenvolvido 

através do ensino de um componente curricular em LA (DFU), para a construção da 

CI dos alunos, sujeitos do ensino bilíngue português-alemão? 

 
Para responder a essa pergunta, observamos os seguintes aspectos:  

 

a) Como as aulas de Gesellschaftslehre (GL), Estudos Sociais, que fazem 

parte do programa de aprendizagem integrada, estimulam o desenvolvimento da CI 

no ramo brasileiro de ensino em ambiente escolar bilíngue? 

 

b) De que maneira a disciplina GL integra questões consideradas relevantes, 

segundo o modelo de aprendizagem CLIL, para o desdobramento da CI, ao longo do 

currículo escolar? 

 

c) Qual é o perfil da CI dos alunos bilíngues (português-alemão) instruídos 

através do currículo brasileiro em comparação com aqueles instruídos através do 

currículo alemão? 

 

1.4 Objetivos da pesquisa 
 

Face às questões de pesquisa estabelecidas, a investigação pretende aferir 

o nível da CI dos alunos e do professor envolvidos no processo de aprendizagem 

integrada e, com base nos resultados do Inventário de Desenvolvimento Intercultural 

(IDI), aplicado ao final de um período letivo, analisar e discutir em que medida a 

disciplina GL contribuiu para o desenvolvimento da CI dos alunos brasileiros, num 

contexto escolar bilíngue, no Brasil. 

 

1.5 Organização da Tese 
 

Após o capítulo introdutório, o capítulo 2 visa enquadrar o estudo, 

fornecendo um contexto geral para a investigação.  Muitos dos conceitos e termos 

utilizados ao longo desta tese, como educação e CI e aprendizagem integrada, 

encontram interpretações divergentes na literatura, e,  por isso, exigem discussão, a 
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fim de compreender a orientação pedagógica da pesquisadora para a análise dos 

dados. Esses conceitos serão revistos no Capítulo 2, que propõe a revisão de 

literatura específica para esse estudo. Nesse capítulo, discutimos a interseção entre 

aprendizagem integrada e a CI, além dos marcos teóricos subjacentes a este 

estudo.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa utilizada para o 

desenvolvimento do estudo, assim como os sujeitos e os instrumentos de pesquisa. 

Nesse capítulo, também são descritos os detalhes da coleta de dados e métodos de 

análise, bem como são apresentados os procedimentos e as delimitações da 

metodologia escolhida. No capítulo 4, analisamos os resultados quantitativos e 

qualitativos que respondem às questões de pesquisa.  No capítulo 5, apresentamos 

a discussão final e fazemos recomendações para futuras pesquisas.13 

                                                
13 Todas as traduções que constam deste trabalho são de responsabilidade da autora. 
 
14 Fonte: http://www.dw.de/cresce-número-de-pessoas-que-estudam-alemão-no-brasil/a-15377479, 
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2 Embasamento teórico 
 

Para melhor contextualizar o estudo, apresentamos, inicialmente, um breve 

panorama sobre o ensino de LA no Brasil e delimitamos a situação de ensino de LA 

neste estudo.   

A seguir, apresentamos uma revisão das teorias que norteiam a 

investigação. O conceito de interculturalidade é discutido, abordando questões sobre 

língua e cultura, que são considerados indispensáveis para o estudo acerca do 

processo de ensino/aprendizagem de línguas (BIZARRO & BRAGA, 2006; KIM, 

2009; RIBEIRO, 2000). 

Em seguida, apresentamos alguns estudos relacionados à CI no 

aprendizado de línguas, que tiveram como apoio teórico os estudos sobre a 

linguagem e a importância do “outro” na interação e negociação de significados 

sociais.    

Dada a importância dos aspectos supracitados, passaremos então para a 

revisão da literatura. 

 

2.1 O ensino da língua alemã no Brasil 
 

Atualmente, a LA é a décima língua mais falada no mundo. Cerca de 128 

milhões de pessoas utilizam o Alemão regularmente, seja como língua materna (L1), 

seja como segunda língua (L2) ou como língua estrangeira (LE). Fora do âmbito 

europeu, o Alemão é mundialmente ensinado, sobretudo em escolas e instituições 

de ensino superior (AMMON, 2009; SAVEDRA, 2011). No Brasil, de acordo com o 

Instituto Goethe, mais de 91.000 pessoas estudam alemão e o número de 

estudantes dessa língua tem aumentado ao longo dos anos.14   

Em seu artigo intitulado Deutsch macht den Unterschied (Alemão faz a 

diferença), Dietrich (2001) aponta para a importância da língua alemã no contexto 

brasileiro e declara que LEs são aprendidas cada vez menos por uma questão de 

simpatia por um determinado país ou cultura, mas por razões que envolvem 

notadamente a utilidade que o domínio dos idiomas trará ao aluno.  Questões 

                                                
14 Fonte: http://www.dw.de/cresce-número-de-pessoas-que-estudam-alemão-no-brasil/a-15377479, 
acesso em 01/04/2013. 
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econômicas e científicas, por exemplo, são fatores que, segundo o autor, têm 

contribuído para um crescente aumento na busca pelo estudo da LA, como um 

diferencial no mercado.   

O ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha 

apoia o ensino da língua alemã no Brasil, no quadro de sua política cultural para o 

estrangeiro, através de recursos financeiros e de pessoal. No ano de 2008, foi 

colocada em prática uma iniciativa coordenada pelo Ministério Federal de Relações 

Exteriores da Alemanha chamada “Escolas: uma parceria para o futuro”15.  Tal 

iniciativa tem o objetivo de criar uma rede global com, no mínimo, mil centros de 

educação associados e, deste modo, despertar nos jovens o interesse e a 

curiosidade pela Alemanha moderna e a sua sociedade. Para esse propósito, foi 

destinado um investimento de 45 milhões de euros e a iniciativa foi posta em prática 

em conjunto com a Central de Escolas no Exterior (ZfA), o Goethe-Institut, o Serviço 

de Intercâmbio Pedagógico (PAD), que funciona junto à Conferência Permanente 

dos Ministros da Educação e Cultura da Alemanha (KMK) e o Serviço Alemão de 

Intercâmbio Acadêmico (DAAD). 

Essa iniciativa visa a reforçar e a estender a rede de colégios alemães no 

exterior, assim como aquelas escolas que oferecem o Diploma de proficiência em 

Alemão (Deutsches Sprachdiplom).  A cooperação escolar deverá ser ampliada com 

o intuito de consolidar o alemão como LE nos sistemas educativos nacionais.  O 

objetivo é criar laços ativos e duradouros com a Alemanha e incentivar seus 

professores e alunos a manterem um intercâmbio de ideias aberto à cooperação 

entre si.  Por isso, a iniciativa deverá ser acompanhada de uma ampla variedade de 

medidas em diversos centros escolares. Com suas ofertas formativas 

complementares, a iniciativa deverá contribuir para a qualificação permanente, tanto 

do corpo discente quanto do corpo docente, nas instituições escolares e buscará 

reforçar e estender, dessa forma, as competências dos jovens para desenvolverem 

uma carreira na Alemanha e incorporarem-se, subsequentemente, a uma profissão.  

Dessa forma, o número crescente de bolsas de estudo universitário para alunos das 

escolas associadas tem proporcionado, cada vez mais, aos estudantes a 

oportunidade de conhecerem pessoalmente a Alemanha.  Atualmente, instituições 

                                                
15Fonte: http://www.pasch-net.de/deindex.htm e http://www.goethe.de/ins/br/rio/lhr/spz/ptindex.htm, 
acesso em 15/10/2009. 
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de ensino de LA de diversas cidades brasileiras vêm apresentando inúmeras 

atividades no âmbito do ano Alemanha + Brasil (2013/2014)16, cujo lema é “Quando 

ideias se encontram”.  Tal evento, promovido pela Câmara de Comércio e Indústria 

Brasil-Alemanha, constitui mais uma parceria estratégica, no sentido de aumentar o 

interesse e a cooperação entre os dois países. 

No Brasil, a LA é considerada tanto como língua em contato, em virtude das 

imigrações alemãs, como língua de contato, uma vez que é ensinada como LE ou 

L2 em diversas instituições de ensino em todo o país (SAVEDRA & HEYE, 2006).  

Segundo Savedra, Liberto e Carapeto-Conceição (2010), traços interculturais, 

provenientes do contato linguístico e cultural entre a língua portuguesa (LP) e a LA, 

são manifestados no uso funcional dessas línguas em ambientes comunicativos e 

contribuem para a composição da cultura “mesclada”, considerada como identidade 

nacional brasileira.  
O ensino da LA é oferecido em escolas brasileiras, tanto da rede pública, 

quanto da rede particular.17  O número de escolas particulares que ofertam o ensino 

da LA tem crescido, sobretudo no sul do país, região que concentra a maior parte de 

descendentes de imigrantes alemães, como pode ser observado no quadro 1:  
 

Quadro 1: Dados comparativos de escolas com ensino de LA no Brasil (2009 e 2014) 

 

Estados brasileiros 

 

Escolas públicas 

 
 
 
 
 
 
 

Escolas particulares 

2009 2014 2009 2014 

Paraná  21 14 8 10 

Pernambuco  2 2 - - 

Rio de Janeiro  2 - 4 6 

Rio Grande do Sul  39 145 25 29 

Santa Catarina  101 97 12 13 

São Paulo  23 22 14 19 

Total  188 280 63 77 

Fonte: http://www.goethe.de/ins/br/lp/prj/fal/kin/ptindex.htm, acesso em 
01/02/2009 e 15/10/2014. 

 

                                                
16 Fonte: http://www.ahkbrasilien.com.br/pt/ano-alemanha-brasil-2013-2014/, acesso em 14/11/2014. 
17 O ensino da LA no Brasil como LE é reconhecido nas modalidades de DaM (Deutsch als 
Muttersprache – Alemão como língua materna); DaZ (Deutsch als Zweitesprache – Alemão como 
segunda língua) e DaF (Deutsch als Fremdsprache – Alemão como língua estrangeira). 
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De modo geral, observamos um aumento, sobretudo no Rio Grande do Sul, 

do número de escolas da rede pública com ensino de alemão e também um 

aumento da oferta deste idioma por parte de iniciativas privadas.  Curiosamente, 

porém, lugares como o Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, experimentaram 

uma ligeira redução no número de escolas públicas que oferecem o ensino de língua 

alemã, o que contrasta com o aumento do número de instituições privadas que 

oferecem esta língua estrangeira. No Rio atualmente não há escolas públicas com 

ensino de alemão, existem seis escolas privadas com diferentes propostas bilíngues 

português-alemão. Esta tendência criou um fenômeno elitista no Rio, porque só as 

pessoas financeiramente privilegiadas podem oferecer aos seus filhos a educação 

bilingue Português-Alemão. Atualmente, há uma proposta de implantação de 

programas bilíngues português-alemão em escolas do Rio de Janeiro.  Trata-se de 

um projeto das três universidades públicas da cidade (UFF, UERJ e UFRJ), em 

parceria  com o Governo do Estado, envolvendo empresas alemãs, no âmbito do 

programa Dupla Escola, que mantém unidades de ensino em tempo integral, com 

cursos de formação profissional. O projeto foi idealizado para suprir a carência de 

oferta, no que tange ao ensino de línguas estrangeiras,  de idiomas diferentes do 

inglês e espanhol, para jovens alunos de escolas públicas. 

 

2.2 Língua, cultura,  interculturalidade   
 

Em consonância com as vertentes contemporâneas de ensino de LE, que se 

baseiam em um conceito íntimo entre língua e cultura, propomos a seguir uma breve 

discussão sobre diferentes concepções de língua, cultura e interculturalidade, a fim 

de conjecturar o ensino de LE como uma prática intercultural, na medida em que 

envolve um encontro de culturas. 

Cantoni (2005:29) enfatiza que  
 

O que as pessoas comunicam é o resultado de seus conhecimentos 
compartilhados: fatos, ideias ou situações tomadas como referência, um 
estoque de conhecimento a respeito do mundo, atitudes e crenças que 
outras pessoas compartilham. 

 

Nesse sentido, a linguagem é um meio de expressão cultural de ideias 

compartilhadas por determinados grupos e principal meio pelo qual a vida social é 
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conduzida (Kramsch, 1998:3). Está diretamente ligada à cultura, sobretudo em 

situações de comunicação.  As escolhas linguísticas dos falantes espelham um 

determinado modo de ver e interpretar os acontecimentos, que podem ser mais 

acessíveis ou evidentes a determinados grupos em encontros interculturais.  A partir 

dessa visão, Cantoni (2005:39) afirma que a comunicação é o resultado de cultura 

acrescida à linguagem. 

Como já dito anteriormente, compartilhamos uma visão de linguagem de 

natureza sociointeracional, onde a língua é um dos recursos disponíveis para 

produção cultural, pois  é  constituída por esquemas perceptivos e interpretativos, 

segundo os quais um grupo produz o discurso de sua relação com o mundo e o 

conhecimento (HEYE, 2003:31).  No que se refere à relação entre linguagem e 

cultura, o tema é muito recorrente nas pesquisas (e.g., CUCHE, 2002; FERREIRA, 

2010) em diversos campos de conhecimento científico, sobretudo nas ciências 

aplicadas.  O aumento de investigações acerca desse assunto tende a criar o que 

Godoi (2006) chama de “laços interdisciplinares”, que contribuem, de maneira 

significativa, para os estudos acerca das preocupações com a comunicação 

intercultural.  

Em seu estudo sobre a dimensão intercultural envolvida na percepção de 

textos multimodais, Ferreira (2010) introduz o conceito de LCE (Língua Cultura 

Estrangeira) para tratar de língua e cultura como fenômenos entrelaçados e 

indissolúveis.  A autora utiliza LCE para definir o contexto de aquisição de português 

como língua estrangeira para alemães que estudam em universidades no Brasil, 

bem como o contexto de aquisição de alemão para alunos brasileiros que estudam o 

idioma na Alemanha. 

Neste estudo, compartilhamos com a visão de Ferreira (2010), no que se 

refere à indissociabilidade de língua e cultura.  Entretanto, considerando o contexto 

escolar onde se desenvolve esta pesquisa, propomos a introdução dos conceitos 

LC1 (língua cultura 1) e LC2 (língua cultura 2) para definir a situação de uso 

linguístico dos alunos da escola investigada.  Os conceitos de LC1 e LC2, no âmbito 

da aprendizagem integrada seguem as dimensões de bilinguismo e bilingualidade 

definidos por Savedra (2009). Segundo a autora, bilinguismo é um fenômeno relativo 

que define as situações nas quais duas línguas coexistem como meio de 

comunicação num determinado espaço social. Por sua vez, bilingualidade diz 
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respeito aos diferentes níveis de bilinguismo pelos quais os indivíduos portadores da 

condição bilíngue percorrem ao longo da vida.  Tais estágios são de natureza 

dinâmica e definem a bicompetência linguística, comunicativa e cultural durante a 

trajetória de vida dos indivíduos bilíngues.    

A autora estabelece duas dimensões de bilingualidade para os estudos que 

envolvem situações de bilinguismo: o contexto de aquisição das línguas e o seu 

domínio e uso funcional linguístico, de acordo com o ambiente comunicativo - 

ambiente familiar, social, escolar e profissional – no qual duas línguas são utilizadas.   

A partir do contexto de aquisição, Savedra (ibid) identifica três situações: a) 

[L1ab], quando a aquisição das línguas se dá concomitantemente; b) [L1+L2], 

quando a aquisição da L2 ocorre antes da maturação linguística da L1 e c) [LM+LE], 

quando a aquisição da L2 ocorre após a maturação linguística da L1 ou LM (língua 

materna).  É importante ressaltar que a idade e a maturidade linguística dos falantes 

são elementos diferenciadores no contexto de aquisição das duas línguas 

(português-alemão). 

O quadro 2 ilustra as situações de bilinguismo, a partir da época de 

aquisição das línguas.  

 
Quadro 2: Tipos de situação bilíngue 

Época de aquisição Tipo de bilinguismo 

Infância (até o 5º ano do EF I) L1ab ou L1+L2 

Adolescência (até o EM) L1+L2 ou LM+LE 
   Fonte: Adaptado do artigo de Savedra; Liberto; Carapeto-Conceição (2010) 

 

A partir do perfil sociolinguístico dos alunos das turmas onde o estudo foi 

realizado (7º ano do EF II), investigamos uma situação de LC1+LC2, onde para os 

alunos do currículo alemão, LC1 corresponde à língua e cultura alemã e LC2 à 

língua e cultura brasileira e, para os alunos do currículo brasileiro,  LC1 corresponde 

a língua e cultura brasileira e LC2 à língua e cultura alemã, respectivamente.18   

No referencial teórico levantado para o estudo e apresentado na próxima 

sessão o uso do termo LE refere-se ao ensino de línguas estrangeiras, tanto na 

                                                
18 As especificidades e características dos currículos alemão e brasileiro da escola em referência 
serão apresentadas no capítulo 3 de Metodologia. 
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situação aqui proposta como L1+L2, como LM+LE.  Optamos por manter o uso do 

termo LE como utilizado nos estudos citados. 

A cultura é um construto complexo, examinado, definido e entendido de 

formas diferentes, através de perspectivas distintas. Conforme frisa Bolacio Filho 

(2012), não existe consenso com relação à definição de cultura. O conceito é amplo 

e possui várias definições na literatura.  A cultura é muito mais um processo 

sociológico do que um processo comunicativo e interpretativo.  É um elemento de 

coerência de sistemas para que, em novas situações, o conhecimento de mundo, 

possa, tanto quanto possível, evitar inconsistências, incertezas e contingências. 

Thomas (1993) define cultura como um sistema de valores, regras e normas que é 

compartilhado por pessoas em uma mesma sociedade. De acordo com o autor, a 

cultura é capaz de influenciar nossa percepção, nossos valores e nossa forma de 

agir, funcionando como um sistema de orientação. Benett (1993) trata do termo 

cultura separando-o em cultura objetiva e subjetiva.  Sua classificação é relevante 

na análise dos dados da presente investigação. A cultura objetiva abrange os 

costumes, as belas artes e acontecimentos e dados históricos de um determinado 

grupo de pessoas. A visão objetiva, por sua natureza fatual, proporciona apenas 

uma visão rasa acerca de atitudes e valores de indivíduos pertencentes a diversas 

culturas estrangeiras, fatores que compõem a identidade cultural dos indivíduos 

(Kramsch, 1993). A cultura subjetiva diz respeito a determinados padrões 

comportamentais, conjunto de valores e crenças compartilhados por uma 

comunidade. Laraia (2003:68) define cultura como  

 
O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os 
diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são 
assim produtos de uma herança cultural, ou seja, resultado da operação de 
uma determinada cultura. 

 

Esse conceito antropológico que caracteriza uma espécie de guia 

comportamental, sugere que as diretrizes de nossas ações seriam mediadas através 

da nossa socialização. Como podemos perceber, a definição de Laraia (2003) 

evidencia a natureza subjetiva da cultura.  

Hammer (2011) e Bolten (2007) apresentam um conceito de cultura sob uma 

perspectiva que se assemelha à visão de cultura objetiva e subjetiva  de Benett 

(1993).  Hammer (2011) a classifica como objetiva e subjetiva e Bolten (2007), como 
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cultura percebida e concebida.  Esses autores compartilham de uma visão que 

considera que os aspectos culturais mais facilmente perceptíveis são manifestações 

que subjazem a fatores mais complexos ou “ocultos”, inerentes a cada cultura.  Para 

um melhor entendimento desses fatores, é necessário aprofundar o conhecimento e 

mergulhar numa espécie de universo cultural submerso.  A figura 1 ilustra a ideia 

cultura objetiva e subjetiva  (BENETT, 1993; HAMMER, 2011), que representam a 

visão de cultura percebida e concebida (BOLTEN, 2007), respectivamente. 

 
Figura 1: Cultura objetiva/percebida  x cultura subjetiva/concebida 

 
 

As visões sugeridas pelos autores (BENETT, 1993; HAMMER, 2011; 

BOLTEN, 2007) ajudam a perceber que, quanto mais a fundo conhecemos uma 

determinada cultura, maiores são as chances de entendermos, aceitarmos e de nos 

adaptarmos a determinados padrões culturais diferentes dos nossos.  Em outras 

palavras, tudo o que é visível do lado de fora, na superfície, representa apenas uma 

pequena parte do que está escondido por trás do conceito global de cultura. Essa 

parte revela pouco sobre valores, estruturas sociais e princípios que estão "abaixo 

da superfície", e que são relevantes para a cultura.  Sob essa perspectiva, a 

aprendizagem intercultural deve ajudar a desvelar o que está escondido, levando o 

aluno a imergir em questões cruciais para uma melhor compreensão de aspectos 

culturais diferentes dos seus. 

De acordo com Hofstede (1994),  as diferenças culturais se manifestam  a 

partir de uma série de fenômenos, os quais o autor agrupa em quatro categorias: 

símbolos, heróis, rituais e valores, conforme pode ser visualizado na figura 2:  
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Figura 2: Manifestações culturais ( segundo Hofstede)  

 
Fonte: http://gandaia.info/?p=2216 

 

Em seu modelo de 4 dimensões, conhecido como o diagrama da cebola, as 

três camadas externas (símbolos, heróis e rituais) dizem respeito aos elementos da 

cultura objetiva referida por Benett.  As práticas culturais emergem, de forma 

transversal, e sobrevivem desses elementos. Segundo Hofstede (1994), tais 

camadas envolvem o ponto chave de uma determinada comunidade ou grupo: os 

valores. São estes que compõem a linha de orientação de vida de diferentes grupos, 

e constituem, portanto, a cultura subjetiva.  Os valores são respeitados, de modo 

geral,  dentro de um determinado grupo, mas não de forma unânime.  

A cultura, assim como a língua,  não é estática e uniforme, mas complexa, 

ambígua e contraditória por natureza.  Sob essa perspectiva, entendemos que em 

todas as sociedades há uma variedade de culturas e os indivíduos são moldados por 

ações culturais.   

Dessa forma, não é possível tratar de cultura de forma isolada, podemos 

conscientemente lidar com  uma série de  influências.  Em outras palavras, podemos 

dizer que culturas diferentes podem influenciar as pessoas e as pessoas podem 

moldar as suas próprias culturas. 

A comunicação intercultural pressupõe uma relação entre uma diversidade 

de culturas, ou entre duas culturas diferentes. Por conseguinte, para que haja 

comunicação e diálogo entre culturas, cada um dos sujeitos envolvidos nesse 

processo terá que se despojar de estereótipos e preconceitos em relação à cultura 

do outro para que a comunicação seja bem sucedida.  De acordo com Pierobon 

(2006), num processo de comunicação intercultural,  a compreensão cultural não é 
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garantida apenas pelo conhecimento do idioma de determinada nação. Essa autora 

cita alguns elementos que considera essenciais para o sucesso da interação 

intercultural, a saber: o conhecimento da própria cultura, a minimização de 

estereótipos, o estado de alerta quanto ao choque cultural e a mal entendidos, o 

contexto comunicacional e a criação de igualdade (PIEROBON, 2006; 62). ́ A partir 

desses elementos, a comunicação intercultural pode ocorrer, efetivamente, quando 

abrimos mão do etnocentrismo, caracterizado por atitudes discriminatórias e 

preconceituosas, por exemplo, e passamos a praticar um relativismo cultural.   

Diversas discussões foram realizadas desde os anos 80 na área dos 

Estudos Culturais no âmbito da política de identidade, quando foram levantadas 

questões sobre o próprio e o estrangeiro, designando distinções caracterizadas 

como grupismos.  Leggewie & Zifonun (2013) compartilham de uma visão empírico-

social de cultura, que defende abordagens interacionistas, a fim de não reproduzir o 

grupismo, que consideram como fenômeno histórico. Segundo seus pressupostos, a 

identidade, assim como a alteridade, é um construto cultural e não uma 

predeterminação natural e está armazenada no estoque do conhecimento da 

sociedade e sujeita à atualização de acordo com cada situação (LEGGEWIE & 

ZIFONUN, 2013:8).  O conceito de interculturalidade proposto pelos autores 

pressupõe uma visão altruísta e não etnocêntrica.  A perspectiva sociológica da 

interculturalidade parte da premissa de que os indivíduos, enquanto agentes, 

experimentam a realidade em seus cotidianos, sempre de modo intercultural 

(LEGGEWIE & ZIFONUN, 2013:9), na qual diferentes sistemas de significado 

sobrepõem-se, cruzam-se e confrontam-se com a concomitância de estoques de 

conhecimentos contraditórios.  Nesse sentido, a migração global e a 

transnacionalização são fatores que mais contribuem para essa visão. 

De acordo com Leggewie & Zifonun (2013), o respeito ou reconhecimento da 

diversidade cultural sem uma imposição de um preceito de lealdade com relação às 

culturas de origem seria uma solução para evitar os excessos do multiculturalismo, 

como a formação de grupismos, citados anteriormente. Em oposição ao conceito de 

“cultura dominante”, esses autores afirmam que cultura não é um catálogo fixo de 

valores (LEGGEWIE & ZIFONUN, 2013; p.11), mas um construto dinâmico, que tem 

origem em conflitos e possui caráter híbrido, sem limites claros ou definidos. 
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No que tange à construção da identidade cultural dos indivíduos, a 

linguagem assume um papel importante, conforme aponta Ribeiro (2000). Pode-se 

salientar que a sala de aula de LE constitui-se em um espaço singular para se 

trabalhar essas questões.  

Ribeiro (2000) explicita e discute as relações entre língua, cultura e 

identidade, buscando possíveis interfaces entre os referenciais da sociolinguística e 

as questões formuladas por outras áreas do conhecimento, de modo a permitir um 

melhor entendimento da língua e o papel desta na constituição da identidade 

linguística e nacional. Caracteriza a língua como uma construção sociocultural e 

discute o seu papel na constituição das identidades nacional/cultural e linguística, a 

partir de percepções de brasileiros e estrangeiros.  Traz para as discussões em 

sociolinguística uma abordagem sobre o estudo da identidade linguística e cultural 

que aponta para sua heterogeneidade. Defende que tomar a língua como 

heterogênea e conceber a identidade linguística como homogênea, significa forçar a 

natureza de ambas.   Define identidade linguística como sendo resultado de um 

conjunto de crenças e mitos acerca da fala e das representações dessa fala em 

termos semânticos, pragmáticos, situacionais, físicos e estruturais, em comparação 

com a fala do outro e que, por seu caráter arquetípico, é capaz de deslocar-se e 

reestruturar-se simbolicamente. 

Conforme Meirelles (2009),  a noção do intercultural parte, sobretudo, do 

conceito de que as culturas não se encontram isoladas. Por conta disso, a 

interculturalidade pode ser manifestada, segundo essa autora,  de três principais 

formas. A primeira mostra que o contato entre diferentes culturas deve conter uma 

relação de reconhecimento, e não de dominação, em relação a cultura alheia.  Já a 

segunda diz que, ao entrar em contato com uma outra cultura, é necessário que haja 

um diálogo, respeito e reconhecimento das particularidades dessa cultura, o que 

pode vir a modificar alguns símbolos existentes nas culturas envolvidas, através da 

interação. A última forma define a interculturalidade como uma relação entre duas ou 

mais culturas, porém com o pressuposto de que o resultado de um diálogo não irá 

afetar ou modificar as diferentes culturas. 

Monteiro (2007) adverte quanto ao conceito (inter)cultural que vigora de 

forma a fomentar o crescimento e difusão de estereótipos e preconceitos no ensino 

de Alemão como LE. Por CI entende-se aqui a capacidade de compreender com 
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precisão e adaptar o próprio comportamento às diferenças e semelhanças culturais 

(HAMMER, 1999).    

Em seu ensaio intitulado "Transculturalidade - A forma fragmentada das 

culturas hoje"  (The puzzling form  of cultures today) Welsch (1999) apresenta o 

conceito de transculturalidade que é, segundo ele, por razões descritivas, bem como 

por razões normativas, a concepção mais adequada de cultura nos dias atuais. Para 

representá-lo, ele propõe o conceito de transculturalidade como oposto ao conceito 

tradicional de culturas individuais e aos conceitos de interculturalidade e 

multiculturalidade.   

De acordo com Welsh (1999), o conceito tradicional de cultura, que surgiu 

no final do século XVIII, refere-se a culturas isoladas ou individuais (single cultures) 

e é composto por três elementos principais, a saber: 

1 . Homogeneização social: parte do pressuposto que cada cultura molda seus 

membros de uma forma unificadora,  isto é, que lhes faz uma parte distinta de si 

mesmo. 

2 . Consolidação étnica: considera que cada cultura representa a "cultura de um 

povo" e é limitada a um determinado povo. 

3 . Delimitação intercultural: postula que a cultura de um determinado povo é 

diferente de outras culturas e, assim, persiste isolada a partir delas, como uma 

espécie de decantação. 

A partir dos três elementos citados anteriormente, Welsh (1999) critica o 

conceito tradicional de cultura, que segundo ele é, ao mesmo tempo, descritiva e 

normativamente inadequado,  precário e  insustentável, pelos seguintes motivos: 

a. As sociedades modernas são heterogêneas e multiculturais em si 

mesmas. Elas não são caracterizadas pela uniformidade, mas por diferenças 

verticais e horizontais, que abrangem vários estilos de vida.  Portanto, a 

complexidade das sociedades modernas elimina a homogeneidade como uma 

característica básica (e adquirível) de culturas. 

b. O conceito de consolidação étnica é pertinente, uma vez que as culturas 

não são (e nunca foram) isoladas, nem podem se abster de seu ambiente.  Além 

disso, Welsh (ibid) identifica um perigo político para tais definições ligadas ao povo. 

c. O conceito requer delimitação exterior: a tentativa de assimilação e uniformidade 

dentro de uma determinada cultura pode gerar sentimentos de frieza e desprezo por 
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outras culturas.  O entendimento tradicional de culturas é, simultaneamente, um 

conceito de homogeneização interna e isolamento externo. A premissa de esfera e o 

preceito de pureza não só tornam impossível uma compreensão mútua entre as 

diferentes culturas, mas também podem induzir  para o que se chama de racismo 

cultural.   

De acordo com Welsh (1999), os conceitos de interculturalidade e 

multiculturalidade são tão inadequados quanto o conceito clássico de cultura.  Para 

o autor, o conceito de interculturalidade pressupõe a idéia de que as culturas, 

constituídas como esferas ou ilhas, devem inevitavelmente se chocar.  O termo tenta 

encontrar uma forma de interação entre as culturas, mas apesar desta colisão, não 

fornece qualquer solução válida para resolver os problemas de comunicação 

intercultural, que surgem como resultado desse choque.  Assim, a ideia de 

interculturalidade não alcança a raiz do problema. 

O conceito de multiculturalidade, por outro lado, segundo o autor, procura 

encontrar uma solução para os problemas que aparecem entre as diferentes culturas 

que existem dentro de uma determinada sociedade, visa promover a tolerância e a 

compreensão,  estimulando oportunidades para evitar ou lidar com conflitos. Como 

este conceito também atua sobre a suposição de que cada cultura é homogênea e 

autosuficiente, pode não alcançar uma compreensão mútua entre as diferentes 

culturas, nem uma transgressão para separar as barreiras entre elas. Tomando-se o 

entendimento clássico da cultura que subjaz fenômenos atuais de segregação, o 

conceito de multiculturalidade ameaça implicar tendências regressivas  

A imagem de culturas como esferas solitárias já não se aplica hoje: o velho 

conceito de cultura deturpa a forma real, o tipo das suas relações e até mesmo a 

estrutura dos indivíduos com suas identidades e estilos de vida. Por essa razão, 

Welsh (1999) afirma que o termo transcultural é o mais adequado na 

contemporaneidade, à medida que transcende fronteiras culturais clássicas. Hoje em 

dia, misturas e permeações constituem as principais características da cultura.  O 

conceito de transculturalidade, sugerido por esse autor, visa, portanto, retratar essa 

natureza modificada da cultura. 

Os determinantes culturais hoje, a partir do nível macro da sociedade e 

através do nível micro dos indivíduos,  tornaram-se transculturais. 
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Em nível macro, a transculturalidade é tida como uma consequência da 

diferenciação interna e complexidade das culturas modernas. Uma rede de 

relacionamentos externos entre culturas supera o velho conceito separatista da 

cultura: Como consequência da migração, do desenvolvimento de novos sistemas 

de comunicação e de (inter)dependências econômicas, diferentes culturas estão 

altamente conectadas umas com as outras. 

A ideia de estrangeiro desaparece cada vez mais. Hoje em dia, muitas 

culturas diferentes vivem juntas nos mesmos países.   Produtos importados e 

informações globais estão acessíveis em todo o mundo, alavancando um processo 

de hibridização. 

Em nível micro, a transculturalidade está relacionada diretamente à 

formação dos indivíduos.  O conceito de hibridização é aplicável ao indivíduo,  uma 

vez que os seres humanos são moldados por influências de várias culturas, isto é, 

são culturalmente híbridos.  Nesse sentido, a identidade pessoal e cultural não 

corresponde à identidade cívica.  A formação da identidade de um indivíduo se torna 

cada vez mais um processo transcultural. Tomando como exemplo a história da arte, 

o desenvolvimento de novos estilos foi principalmente europeu e não a criação de 

apenas um país.  Em vez de olhar para as diferenças culturais, devemos olhar para 

as semelhanças com outras culturas e possibilidades de conexão com elas. 

A aceitação da transculturalidade interna de um indivíduo levará a uma 

melhor compreensão e a uma maior aceitação da transculturalidade social.  

Segundo Welsh (1999), Nietzsche foi o primeiro a reconhecer essa coerência. 

Filosoficamente, Ludwig Wittgenstein  fornece o maior apoio para essa ideia 

(cf.WELSH, 1999). Seu conceito pragmático de cultura é desprovido de 

consolidação étnica e reivindicações inadequadas para uma homogeneidade. 

Segundo ele, a cultura existe onde quer que as práticas da vida sejam 

compartilhadas. A tarefa básica é a interação entre estrangeiros. 

A transculturalidade gera heterogeneidade. A diversidade tradicional 

fornecida na forma de uma única cultura desaparece e um novo modo de 

multiplicidade, a diversidade das diferentes culturas e estilos de vida, emerge das 

permeações transculturais. Devido aos pontos de sobreposição, atualmente é mais 

fácil a conexão nas redes transculturais do que era para as antigas identidades 

culturais. O conceito de transculturalidade proposto por Welsh (1999) explica 
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convenientemente a uniformização e os processos de cruzamento, bem como o 

aparecimento de novas diversidades. Em contrapartida, o conceito de globalização 

simplesmente assume que as culturas de todo o mundo estão sendo assimiladas, 

como uma espécie de padronização. Particularismo, por sua vez, é uma resposta ao 

processo de globalização: a fim de escapar da conformidade globalizada e criar uma 

identidade pessoal, as pessoas separam-se umas das outras (WELSCH, 1999). 

Considerando que a concepção tradicional de cultura não atende à situação 

cultural contemporânea, entendemos que a relação entre as culturas, como um 

emaranhamento, miscigenação e semelhanças, incentivando a troca e a interação, 

adequa-se  apropriadamente ao conceito de transculturalidade.  

Como o conceito de transculturalidade cobre aspectos locais e globais, 

universalistas e particularistas, ele transcende as alternativas antitéticas da 

globalização e do particularismo, na medida em que pessoas transculturais 

consolidam um lado internacional e local, concomitantemente.  

Com relação à perspectiva proposta por Welsh, entendemos a ideia do 

“choque cultural” como fato recorrente em situações que envolvem interação entre 

os indivíduos de LCs distintas.  Contudo, consideramos o hibridismo cultural descrito 

a nível micro, no que tange à formação da identidade dos indivíduos, pois apesar de 

frequentarem o mesmo ambiente escolar, os alunos são provenientes de ambientes 

familiares distintos.  Partimos do princípio que não existem culturas “absolutas” ou 

“ilhadas”, uma vez que são essencialmente dinâmicas e fazem parte de um todo 

complexo.   

A perspectiva de Welsh acrescenta uma dimensão perspicaz ao conceito de 

interculturalidade, ao invez de apresentar um novo construto.  Portanto, neste 

estudo, optamos por utilizar o conceito de interculturalidade ao invés de 

transculturalidade para  designar o tipo de ensino que envolve a diversidade cultural 

em contexto institucional de ensino, envolvendo situações de contato entre LC1 e 

LC2. 

Os preceitos de língua, cultura e interculturalidade contemplados nesta 

seção salientam e fundamentam a importância do ensino intercultural.  A seguir, 

apresentamos a implicância do conceito intercultural no ensino de línguas, que, da 

mesma forma, fornece subsídios para o embasamento teórico dessa pesquisa, além 

de ratificar a pertinência da presente investigação.  
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2.3  Dimensão intercultural no ensino de línguas 
 

O termo intercultural encontra repercussão em pesquisas realizadas no 

âmbito do ensino de LE. Chromiec (2004) ressalta que o ensino de LE na escola 

constitui espaço privilegiado para se desenvolver a abertura para uma cultura 

estrangeira e reconhece o potencial do contexto bilíngue de aprendizagem.  

Diversos estudos apontam para uma mudança de paradigma na concepção 

de língua na área de ensino de LE ao longo das últimas décadas (BOLACIO FILHO, 

2012).  A ênfase na abordagem comunicativa de ensino tirou o foco linguístico 

priorizado anteriormente e introduziu um conceito de língua como parte de um 

contexto sócio-cultural mais amplo (ROZENFELD, 2007:31), que priorizou  a 

interação entre pessoas inseridas em situações específicas de comunicação (ibid.).  

A partir de então, não só aspectos linguísticos, mas também contextuais ganharam 

relevância no processo de ensino e aprendizagem de línguas. 

A abordagem comunicativa no ensino de línguas, que predominou a partir 

dos anos 80, é a base para a abordagem intercultural de ensino.  A primeira tinha 

como modelo o estágio do falante nativo, enquanto a segunda privilegia o estágio de 

falante intercultural, através da compreensão da cultura estrangeira. A abordagem 

intercultural tem sua origem no desenvolvimento de uma abordagem pragmática e 

funcional, sob os parâmetros da didática comunicativa e foi projetada numa tentativa 

de se alcançar um método flexível, capaz de contemplar determinados grupos de 

regiões diversificadas, com condições e tradições de aprendizagem específicos, 

desde a segunda metade dos anos 80 (NEUNER & HUNFELD, 1993).  A partir de 

então, ações linguísticas da realidade cotidiana (genuínas) passaram a ser 

valorizadas e consideradas relevantes na elaboração de tarefas como, por exemplo, 

aquelas  cujo objetivo principal era desenvolver a habilidade de comunicação dos 

aprendizes, levando-os a produzir a partir do entendimento.   

Uma aula de LE interculturalmente orientada, segundo Neuner & Hunfeld 

(1993), deve desenvolver um conceito didático capaz de evitar “ameaças”, 

comparando o próprio mundo com o mundo dos países da língua alvo e estimulando 

os alunos a pensar e falar sobre o que distingue um mundo do outro, sobre o que 

lhes é atrativo e interessante, mas também o que lhes parece ameaçador ou 

incompreensível. Onorati & Berdinatz (2010) defendem uma abordagem holística 
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para o desenvolvimento da CI, identificada por eles como uma competência 

profissional, onde a relação humana ocupa um lugar central. 

Dentre as diferentes maneiras de se trabalhar aspectos interculturais, 

Savedra, Liberto e Carapeto-Conceição (2010) identificam três formas de 

interculturalidade em práticas escolares distintas, a saber: a) na reprodução de 

costumes, b) sob uma perspectiva bicultural e c) como hibridismo cultural. A primeira 

forma ocorre quando se explora um determinado traço marcante em apenas uma 

das culturas envolvidas, no ambiente bilíngue de aprendizagem.  A segunda forma 

trabalha diferentes aspectos característicos das duas culturas de forma distinta, i.e., 

as manifestações culturais diferentes são apresentadas aos alunos e mantidas de 

forma distinta e respeitosa.  O terceiro traço de prática intercultural é caracterizado 

pela tentativa de complementação ou junção de aspectos das duas culturas 

envolvidas.  

No entanto, a tematização de manifestações culturais para fins didáticos, por 

si só, não garante o desenvolvimento da CI, assim como uma vivência no exterior, 

também, não assegura que um determinado indivíduo se torne interculturalmente 

competente.  A própria inserção de atividades para fins didáticos deve levar a uma 

elaboração crítica, de questões ligadas às identidades culturais,  para que a 

aprendizagem neste sentido seja efetiva, como afirma Fleuri (2003).  Da mesma 

forma, o QECR (CONSELHO DA EUROPA, 2001) sugere o estímulo dessa 

elaboração crítica para uma reelaboração da identidade de cada aprendiz. 

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 

1998) servem de apoio à reflexão sobre as práticas pedagógicas no Brasil e 

enfatizam a finalidade educacional do ensino de LE no currículo.  Um dos 

argumentos utilizados para justificar a pluralidade de oferta de línguas é que, a 

aprendizagem de uma língua estrangeira permite conhecer outras visões de mundo 

e entender melhor as nossas próprias (LIBERTO, SOUZA e CAETANO, 2008).   

Duas questões teóricas ancoram os parâmetros de LE: uma delas é a visão 

sócio-interacional da linguagem e a outra a da aprendizagem. O enfoque sócio-

interacional da linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, as pessoas 

consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção 

social do significado. É determinante, nesse processo, o posicionamento das 

pessoas na instituição, na cultura e na história. Em virtude dessa natureza sócio-
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interacional, o aprendiz utiliza conhecimentos sistêmicos, de mundo e de 

organização textual, além de ter que aprender como usá-los na construção social do 

significado, via LE. A consciência desses conhecimentos e a de seus usos são 

essenciais na aprendizagem, posto que envolvem aspectos meta-cognitivos e 

desenvolvem a consciência crítica do aprendiz, no que se refere ao uso da 

linguagem no mundo social, como reflexo de crenças, valores e projetos políticos 

(OLIVEIRA, 2000).  Notamos, sobretudo no ensino básico, uma ênfase no 

desenvolvimento da habilidade de leitura em LE dos alunos, em virtude dos exames 

e estudos universitários que os mesmos terão que realizar após o período escolar.    

No que se refere aos conhecimentos que o aluno tem que adquirir em 

relação à LE, ele irá se apoiar nos conhecimentos correspondentes que tem e nos 

usos que faz deles, como usuário de sua LM, em textos orais e escritos. Essa 

estratégia de correlacionar os conhecimentos novos da LE e os conhecimentos que 

já possui de sua L1, é uma parte importante do processo de ensinar e aprender a 

LE.  Celani (2001) salienta a importância de se relacionar língua e sociedade, ou 

seja, a compreensão da língua como prática social. Segundo a autora, os temas 

transversais, sugeridos nos PCNs (BRASIL, 1998), podem ser trabalhados de modo 

a não só ensinar língua, mas também como base para discussão de questões 

sociais. A pluralidade cultural é, portanto, uma situação privilegiada para se colocar 

isso em prática. 

As propostas metodológicas no texto dos temas transversais sugerem 

conteúdos nos quais são enfatizados o conhecimento e compreensão da língua, 

como fator de identidade na interação sociopolítica e cultural (BRASIL, 1998).  

A consciência desses tipos de conhecimento pelo aluno é o que Krumm 

(2003) chama de consciência linguística (KRUMM, 2003) que, além de ampliar o 

conhecimento que o aluno tem sobre o fenômeno linguístico, o que inclui a 

percepção de sua LM, tem um alto valor na aprendizagem de LE, devido à sua 

natureza metacognitiva. 

Dessa forma, a aprendizagem de LE contribui para o processo educacional 

como um todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de habilidades 

linguísticas. Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a 

compreensão de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência do 

funcionamento da própria LM. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos 
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costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da 

própria cultura por meio da compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s). É 

importante salientar que, no processo de ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, a competência linguística não garante a compreensão de determinados 

enunciados, portanto, o aspecto sociocultural da língua/cultura alvo é imprescindível 

neste sentido. 

O desenvolvimento da habilidade de entender/dizer o que outras pessoas, 

em outros países, diriam em determinadas situações leva, portanto, à compreensão 

tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna. Essa compreensão 

intercultural promove, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão 

e de comportamento.  A título de exemplo, o QECRL, elaborado pelo Conselho 

Europeu (2001), para orientar o ensino de línguas, caminha na direção de um 

trabalho consistente e coerente com a diversificação linguística na concepção do 

currículo, para que essa diversidade se torne uma fonte de enriquecimento e de 

compreensão recíprocos. 

Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais crescente a necessidade do 

desenvolvimento da CI (HAUSSTEIN, 2007; CAMERER, 2007), objetivo de estudo 

da presente pesquisa.  Termos centrais como “o próprio” e “ o estrangeiro” têm sido 

questionados em pesquisas realizadas, sobretudo a partir dos anos 90.  Maijala 

(2008) trata da interculturalidade na aula de alemão como LE, a partir de uma 

análise dos aspectos interculturais existentes em materiais didáticos, sob uma 

perspectiva teórica e prática.  Destaca o papel da aprendizagem intercultural sob 

diferentes perspectivas na aula de LE.  A partir da visão tradicional inicial,  à luz de 

novas contribuições críticas, propõe uma reflexão acerca das aulas de alemão como 

LE, em solo estrangeiro.  Dada a importância dessa ponderação, revisamos, a 

seguir, o conceito de CI e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de 

LE. 

 

2.3.1 Competência intercultural e aprendizagem de LE 
 

Conforme Rozenfeld (2007:79), o conceito de CI origina-se a partir dos 

pilares da relação entre língua e cultura na interação, bem como das concepções de 
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interculturalidade, comunicação intercultural, interkulturelle Germanistik e 

Kulturwissenschaft, todos com  também nos campos da Antropologia, da Sociologia, 

da Psicologia e da Comunicação.  Tais conceitos ganham força no contexto atual, 

marcado, cada vez mais, pela acelerada troca de informações e de intercâmbio 

cultural. 

Volkmann (2002) define a CI como a capacidade e habilidade dos indivíduos 

de conhecer as diferenças entre a cultura alvo e a própria, de reconhecer essas 

diferenças em situações concretas e de desenvolver estratégias para lidar de forma 

compreensiva com os costumes da outra cultura.  Vollmuth (2002) aponta para a 

reflexão e comparação com o outro e consigo mesmo como fundamentais e  atribui 

ao conceito de CI um caráter que vai além do mero conhecimento de culturas 

distintas.   Para a referida autora, essas atitudes são fundamentais no sentido de se 

evitar estereótipos e de transmitir uma impressão realística e multifacetada da 

cultura-alvo.  Weier (2002) caracteriza a CI como uma competência baseada em 

capacidades humanas gerais, como a empatia, a tolerância frente a ambiguidades e 

o manejo de conflitos, fatores relevantes em situações que envolvem a 

compreensão entre povos distintos.   Esta concepção vai ao encontro da afirmação 

de Cantoni (2005), quando diz que: 

 
(...) a competência intercultural será a capacidade de perceber, usando-se 
de todos os mecanismos disponíveis, a diversidade do outro e compreender 
que o reconhecimento dessa diversidade, (...) fará com que o indivíduo 
adquira a competência intercultural sempre que seja capaz de dominar seus 
sentimentos pessoais, de neutralizar suas crenças e de pensar de forma 
desprevenida para poder se colocar no lugar do outro. O indivíduo tem 
competência intercultural quando for capaz de entender que a diversidade 
cultural envolve não somente a tolerância, mas também a compreensão do 
que está por trás da diferença e a consciência de que a outra cultura não 
lhe traz problemas, mas sim um valor adicional para ele (CANTONI, 
2005:63). 

 

Apesar do destaque da CI nos últimos anos,  Camerer (2007) afirma que o 

currículo escolar, de modo geral,  carece de elementos explícitos sobre essa 

competência.  A autora salienta que a CI comunicativa é composta por 

conhecimentos diferentes, sendo inegavelmente uma competência mista, que 

depende de variáveis distintas para a sua formação. Nesse mesmo sentido, as 

propostas de atuação sugeridas pelo Conselho Europeu (2001), cujos parâmetros 
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(QCER) norteiam o ensino de alemão em outros países, enfatizam a necessidade da 

escola promover, com seus alunos, uma competência plurilíngue e pluricultural, 

entendida como uma competência complexa, mas resultante do desenvolvimento, 

em vários níveis, da competência comunicativa e da experiência em culturas 

diferentes (BIZARRO & BRAGA, 2006; BOLTEN, 2007). 

Na presente pesquisa, considera-se que os tipos de competências 

necessários para lidar com aspectos interculturais, de comunicação entre pessoas 

de diferentes línguas e culturas, corresponde ao que Byram (2009) chama de 

competência comunicativa intercultural (CCI). Segundo a concepção do autor, a CCI 

envolve os seguintes componentes: 
 

             a) Atitudes - curiosidade e abertura, disponibilidade para suspender a 

descrença sobre outras culturas e crenças sobre a  própria cultura. 
 

             b) Conhecimento - dos grupos sociais e seus produtos e práticas no próprio 

país e no do interlocutor, e dos processos gerais de interação social e individual. 
 

             c) Habilidades de interpretar e relacionar - a capacidade de interpretar um 

documento ou evento de outra cultura, para explicá-lo e relacioná-lo com 

documentos da sua própria cultura. 
 

             d) Habilidades de descoberta e interação - capacidade de adquirir novos 

conhecimentos de uma cultura, práticas culturais e a capacidade de operar o 

conhecimento, atitudes e competências no âmbito das restrições de comunicação 

em tempo real na interação. 
 

             e) Consciência crítica cultural/educação política: a capacidade de avaliar 

criticamente e com base em perspectivas explícitas, critérios, práticas e produtos em 

nossas próprias culturas e nas de outros  países. 

 

Bolten (2007) e Bennett (2009) reconhecem os elementos acima como 

inerentes à CCI.  Bolten (2007) aponta, ainda, a experiência como um fator decisivo 

para a constituição dessa competência, uma vez que aquela interfere diretamente na 

visão de mundo do indivíduo.  O autor destaca a importância de se entender a CCI 

como um processo. As habilidades de escuta, observação e interpretação, análise, 

avaliação e mapeamento de elementos culturais, assim como habilidades de 
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resolução de conflitos interculturais, de reflexão e relativização do próprio sistema de 

valores, assim como a capacidade empática e flexibilidade também fazem parte 

desse construto complexo de competências (ibid). 

A CI diz respeito à competência para responder com base em determinadas 

posições,  configurações,  capacidades de ação e de reflexão em situações 

interculturais, de forma eficaz e adequada (Deardorff, 2009).  Uma atitude 

fundamentalmente positiva e aberta a situações interculturais, além da obtenção de 

conhecimento sobre outras culturas. 

Compreendemos a CI para além dos conhecimentos puramente factíveis 

sobre a geografia, costumes e produção linguística, incluindo o conhecimento sobre 

modelos de comunicação e comportamento de pessoas de outras culturas.  

Compartilhamos a noção de CI de Rozenfeld (2007), em sentido mais amplo, como 

forma de contato e capacidade de entendimento do outro a partir da análise do 

próprio eu, da reflexão e da sensibilização para as diferenças.    De acordo com 

Spitzberg e Schagnon (2009), essa competência contribui para a tolerância, 

aceitação, para a compreensão do outro e para possíveis reformulações de 

preconceitos e facilidade de adaptação em diferentes contextos. 

Com a inserção da abordagem intercultural, faz-se necessário, cada vez 

mais,  fomentar uma visão sociológica no ensino de línguas.  A afirmação de 

Rozenfeld (2007), a seguir, sugere que a imagem (ou a visão estereotipada) da 

língua alemã está intimamente relacionada ao contexto sócio-econômico-cultural de 

sua época.   
No Brasil, a partir da prática no ensino de alemão durante muitos anos, 
verificamos a forte presença de imagens do alemão como, por exemplo, 
língua difícil, e do povo alemão, associadas à história da Alemanha, em 
especial, às guerras (Rozenfeld, 2007:56).  

 

Em seu estudo acerca de estereótipos e ensino intercultural, Bolognini 

(1993) pondera sobre certos clichês que os brasileiros têm sobre os alemães e 

sobre o quão relevantes essas visões padronizadas são para o ensino de base 

intercultural.  A autora discorre sobre uma pesquisa desenvolvida com alunos de 

alemão como língua estrangeira, com base em declarações espontâneas feitas 

pelos aprendizes em sala de aula. Bolognini (ibid) parte da premissa de que 

indivíduos pertencentes a grupos sócio-culturais distintos dispõem de uma memória 

social que norteia o processo interacional entre eles.  Os estereótipos são 
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considerados traços pertencentes a essa memória cultural, que podem muitas vezes 

dificultar a interação entre os indivíduos.  É importante ressaltar que o Brasil é um 

país marcado por um passado colonizado, o que pode trazer algumas visões 

estereotipadas sobre a Alemanha e sobre outros países, caracterizando uma forma 

de pensamento colonizado, marcado por sentimentos de inferioridade.  Sob essa 

perspectiva, a visão do Brasil como um lugar repleto de problemas sociais e políticos 

contrapõe-se à ideia que alguns brasileiros podem dispor sobre os países europeus, 

como lugares excepcionalmente organizados, repletos de justiça social e alta 

qualidade de vida (BOLOGNINI, 1993).  A mesma autora identifica, ainda, traços de 

ordem intelectual, econômica e histórica, que permeiam a memória social dos 

brasileiros com relação aos alemães e influenciam diretamente a visão que têm 

sobre este povo. A existência de grandes pensadores, escritores, músicos e 

compositores alemães, o conhecimento sobre a posição econômica da Alemanha no 

cenário mundial e o passado marcado pelo nazismo na Alemanha, são exemplos de 

fatores que compõem a memória social e que influenciam diretamente na forma de 

enxergar o outro.   Ainda no que tange ao ensino intercultural, vale citarmos os 

estudos de Bolognini (1991, 1993, 1998), que tecem valiosas reflexões acerca das 

relações de contato entre a Alemanha e o Brasil.  A autora parte do princípio de que 

os sujeitos das duas culturas em contato são frutos dos respectivos discursos em 

seus determinados contextos e que as imagens que idealizam sobre uma 

determinada cultura são fundamentadas histórica e culturalmente.  Ao explanarem 

sobre a origem de certas visões de brasileiros acerca da cultura alemã, Bolognini 

(2005) e Bohunovsky (2011) destacam fatores históricos como disparadores de 

construções de imagem, que moldam a forma como alguns brasileiros enxergam os 

europeus.  Segundo as autoras, isso é consequência de um passado marcado pela 

colonização, que gerou uma forma de pensamento colonizado, com indícios de 

inferioridade com relação à própria cultura e a supervalorização de aspectos da 

cultura europeia.  

Jansen (2002) destaca a necessidade de uma mediação cultural  e 

pedagógica do estudante brasileiro, durante a aprendizagem de alemão como LE, 

segundo os pressupostos da interculturalidade. A autora ponta a minimização do 

papel do outro como um dos principais geradores de dificuldades pedagógicas e 

limitadores do diálogo cultural no ensino de LE. Jansen (ibid) reconhece, enfim, uma 
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relação dialética entre a própria cultura e a cultura alheia, no sentido de um diálogo 

cultural como um dos objetivos básicos da Germanística Intercultural.  

Segundo Bolognini (1993), o ensino intercultural tem como objetivos 

principais promover uma visão crítica da própria cultura e possibilitar o contato com 

uma outra. Nesse contexto, Rozenfeld (2007) considera as práticas pedagógicas 

interculturais de grande valia e relevância para o ensino contemporâneo de LE, 

como porta para outras culturas, na medida em que propõe uma (re)leitura do outro, 

uma ressignificação do próprio e um diálogo entre culturas. 

Como vimos anteriormente, existem diversos fatores que contribuem 

efetivamente para o desenvolvimento da CI dos indivíduos nas aulas de língua 

estrangeira.  Ainda sob uma perspectiva intercultural, a área de Landeskunde, 

descrita a seguir, tem uma relação complementar com essa proposta de ensino, na 

medida em que contribui para a construção de uma visão crítica sobre culturas 

distintas, através da difusão de informações culturais. 

 

2.3.2  Landeskunde e aprendizagem intercultural 
 

Não há correspondência direta em Português para o vocábulo Landeskunde 

e, por esse motivo, optamos por utilizar o termo original neste estudo. Civilização e 

cultura foram palavras usadas para fazer referência a essa matéria, tanto com 

relação à produção quanto à herança cultural de um povo (BAUER, 2010), dentro do 

âmbito dos estudos culturais, ou cultural studies. Trata-se de um conceito 

representativo de um aspecto muito peculiar no ensino de alemão como língua 

estrangeira. 

O dicionário de alemão como língua estrangeira Langenscheidt (1998) 

define Landeskunde  como “o conhecimento, ciência da história, geografia, política e 

cultura de um país ou de uma região”.19  Já o dicionário monolíngue Wahrig, 

descreve Landeskunde como: “ciência de um determinado país”. 20  Não obstante, 

as referidas descrições não esclarecem o termo, em sua totalidade, sobretudo a sua 

relação com a interculturalidade, como veremos a seguir.  

                                                
19 “Das Wissen, Wissenschaft von der Geschichte, der Geographie, der Politik und Kultur eines 
Landes ode reines Gebiets”.(Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, p.631) 
20 “Wissenschaft von einem bestimmten Land.”p.799 
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Na Europa, no âmbito dos estudos sobre interculturalidade, Landeskunde 

faz parte, invariavelmente, do currículo de LEs, tanto em nível escolar quanto 

universitário, sobretudo nos estudos germânicos (German Studies), de caráter 

interdisciplinar, que contemplam as áreas de Literatura, Estudos Culturais 

(Kulturwissenschaft), História, Política, Cinema e Linguística. 

Landeskunde sempre esteve presente no processo de aprendizagem de LE, 

servindo a diferentes modelos de ensino e sofrendo alterações, de acordo com as 

diferentes abordagens didáticas que foram desenvolvidas ao longo dos anos.  Foi 

incorporada ao ensino de alemão como LE (DaF) desde a década de 60 e também 

sofreu modificações desde o seu surgimento.  O conceito, que substituiu o termo 

Deutschlandkunde (informações sobre a Alemanha), foi introduzido para designar 

aspectos cotidianos da cultura alemã, como informações sobre costumes, para fins 

de comunicação, sem fazer referência a outros países nos quais a LA é falada como 

língua materna.  A percepção de que a capacidade de comunicação em LE não 

pode ser reduzida ao uso correto de um sistema linguístico ou à situação de uso 

adequado da língua, isoladamente, levou o ensino de Landeskunde a valorizar, cada 

vez mais, a  interdependência entre língua e cultura (Zeuner, 2001). 

O interesse pela disseminação de conteúdos de Landeskunde surgiu nos 

anos 70, através da divulgação de condições e comportamentos em situações 

cotidianas, nos métodos comunicativos.  O termo Landeskunde era muitas vezes 

mencionado para se referir a um conjunto de acontecimentos políticos, 

socioeconômicos e culturais, que eram normativos para a produção e recepção de 

expressões linguísticas (MAYOR, 2003).  A partir dos anos 80, o termo ganhou um 

viés mais abrangente, a partir de contribuições da Antropologia, incluindo, então, 

todo tipo de manifestação de um povo.  Nos anos 90, a aprendizagem intercultural 

começa a ganhar espaço, à medida que os especialistas passam a reconhecer que 

língua e cultura devem ser aprendidas simultaneamente.  Nessa época, foram 

publicadas no congresso internacional para professores de alemão as  Teses-ABCD 

(LANGNER et al., 1990), um conjunto de recomendações sobre o papel da 

Landeskunde no ensino de alemão, que definem o conceito e as tarefas da 

Landeskunde, visando a sensibilização e o desenvolvimento de competências e 

estratégias de relacionamento com integrantes de culturas estrangeiras – sobretudo 

com pessoas da Alemanha, Áustria, Suíça, e atualmente Lichtenstein, para que se 
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construa uma tolerância crítica mútua, a partir do reconhecimento de preconceitos e 

chavões.  Pouco tempo depois, em 1991, o Goethe-Institut publicou “25 teses para o 

ensino da língua e cultura alemães no exterior”21, documento que salienta o ensino 

da cultura e explicita a importância de se estabelecer uma política cultural.  Sem 

citar o termo Landeskunde, a tese no 18 afirma que toda forma de ensino de língua é 

sempre um ato cultural e que o primeiro contato cultural se inicia no momento em 

que se começa a aprendê-la.  A partir de então,  a Landeskunde  enfatiza a 

construção de uma sensibilidade intercultural, a partir do ensino da descoberta, do 

respeito e do convívio com as diferenças. Com relação a esse aspecto, Mayor 

(2003:348-349) chama a atenção para a forma como a confrontação de culturas 

deve acontecer.  A autora destaca três elementos fundamentais que não podem 

faltar, a saber: a reflexão sobre a própria cultura, a comparação intercultural e a 

comparação intracultural, i.e., entre os países de língua alemã.  Esses três aspectos 

demandam informação e preparo por parte do professor, pois quando não há 

conhecimento suficiente sobre a realidade das culturas envolvidas, não é possível se 

estabelecer reflexões ou desenvolver um senso crítico intercultural.  Na realidade 

brasileira, talvez seja esse ainda um grande desafio a ser superado, através da 

formação docente de alemão como língua estrangeira.  De acordo com Mayor 

(2003), ao se referir à realidade de ensino de alemão em Córdoba, para que a 

atitude intercultural deixe de ser uma “moda”, sobre qual todos falam, mas poucos 

praticam, é necessário que haja uma mudança de paradigma desde a formação 

profissional dos professores, de forma a gerar uma consciência intercultural a ser 

vivenciada diariamente, durante esse período. 

Em 2007, Bauer refere-se a um desprestígio da abordagem cultural 

(landeskundlicher Ansatz) e sugere uma atualização nesta área, em prol de uma 

mudança de paradigma, do multicultural para o pluricultural, onde o conhecimento 

de outros idiomas é valorizado e visa auxiliar na comunicação efetiva entre falantes 

de diferentes línguas/culturas.  Essa mudança propôs-se a guiar o entendimento da 

cultura estrangeira, através de um olhar “correto” do nativo de determinada 

língua/cultura, para evitar desentendimentos ou interpretações equivocadas.  A 

aprendizagem intercultural surgiu como uma proposta mais plausível e pertinente no 

                                                
21(25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermitllung) Fonte: 
http://www.fremdsprachedeutschdigital.de/fd.06.1992.034, em 20/10/2013 
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âmbito do ensino de LE.  Nessa abordagem, o conhecimento sobre a cultura 

estrangeira é importante,  no entanto, o ensino da LE não é orientado para a mera 

transmissão de informação, mas concentra-se principalmente no desenvolvimento 

de competências, estratégias e habilidades para lidar com culturas e sociedades 

estrangeiras. Zeuner (2001) já afirmava que estas competências necessárias 

incluem habilidades de percepção e de empatia, no sentido de relativizar 

perspectivas etnocêntricas e de quebrar preconceitos.  Atualmente, torna-se 

fundamental no ensino de LE a difusão de informações culturais, além de 

conhecimentos puramente linguísticos. Como discutido no capítulo anterior, a 

estreita ligação entre linguagem e aprendizagem cultural é uma característica 

essencial da aprendizagem intercultural. É essencial que o conhecimento cultural 

apoie e promova a capacidade linguística de agir, em relação a uma cultura 

estrangeira (Biechele & Padrós, 2003:75 ). Neste sentido, os autores identificam que 

um objetivo comum entre a Landeskunde e a aprendizagem intercultural é o 

desenvolvimento de uma consciência cultural (cultural awareness).  Em consonância 

com essa visão, Afonso (2007:18)  afirma que conteúdos socioculturais devem ser 

tratados interculturalmente nas aulas de Landeskunde, a fim de permitir uma 

reavaliação dos pontos de vista acerca da própria cultura e da cultura alvo. 

A mudança do conceito de Landeskunde surgiu a partir do conhecimento e 

da influência de áreas afins e de diferentes abordagens didáticas no âmbito do 

ensino e aprendizagem de línguas.  Segundo Altmayer (2004, 2007), a discussão 

sobre o papel de Landeskunde  no ensino de LEs tem ganhado ultimamente um 

novo interesse científico, após um longo período de estagnação.   Esse autor 

observa que novas questões de estudos regionais têm sido identificadas no âmbito 

das "Ciências Culturais" (Kulturwissenschaft) e que, em muitas universidades, novos 

cursos começam a estabelecer prioridades de pesquisa nessa área e as discussões 

sobre o tema geram um número significativo de publicações.  Sem dúvida, o 

desenvolvimento dos estudos culturais e a valorização da Landeskunde tradicional 

passaram a ser uma espécie de "mega-tendência" dentro das ciências da 

linguagem. 

Bolten (2009) apresenta uma comparação entre Landeskunde e 

aprendizagem intercultural, que originalmente foi realizada na tentativa de 
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determinar a importância desses elementos no contexto escolar, como podemos 

observar no quadro 3: 

 
Quadro 3: Landeskunde e aprendizagem intercultural 

 
Landeskunde Ensino intercultural 

Descreve uma visão geral da outra 
realidade. 

Estabelece relações com a experiência 
estrangeira de forma tangível. 

Projeta o caráter de um povo. Sensibiliza e estimula a capacidade de 
discernir e desmascarar estereótipos e 
preconceitos. 

Concentra-se em macro-estruturas 
sociais (instituições, grupos, fatores 
econômicos) e personalidades públicas 
da sociedade. 

Concentra-se mais em microestruturas, 
como questões importantes no presente e no 
futuro e na pluralidade da sociedade 
"estrangeira". Trabalha semelhanças e 
diferenças a partir de sua própria sociedade.  

Não traz o aluno para a outra realidade, 
mas deixa-o no papel de avaliar, como 
um espectador, a realidade do outro, a 
partir de seus próprios termos.  

Solicita aos alunos uma mudança de 
perspectiva e lhes permite penetrar mais 
profundamente na realidade da vida do 
estrangeiro, no sentido de considerar 
múltiplas perspectivas.  

É contrastivamente alinhada. É multiculturalmente alinhado. 
É extensivamente orientada por 
informação e conhecimento; segue a 
metodologia voltada ao ensino de um 
único assunto. 

É orientada por ações, processos e projetos, 
utilizando várias disciplinas relacionadas (é 
transdisciplinar). 

     Adaptação do esquema de Bolten (2009:15 -16) 
 

A partir do quadro acima, é possível perceber a estreita relação entre 

Landeskunde e o ensino intercultural.  Ao destacarem a complementaridade entre as 

referidas propostas de ensino, Afonso (2002, 2007) e Bauer (2010) observam que a 

Landeskunde torna-se um pré-requisito ou a base para o ensino intercultural.  Nesse 

sentido,  podemos considerar os termos indissociáveis, assim como a cultura e a 

língua, como vimos anteriormente. 

Altmayer (2007) identifica a área de estudos culturais como responsável pelo 

prosseguimento dos estudos de Landeskunde.  Segundo o autor, essa área tem 

despertado um interesse científico nos últimos anos, o que gerou um número 

significativo de conceitos, relevantes para discussão no âmbito do ensino de línguas 

e impulsionou uma mudança de paradigma, que abre novos horizontes e 

perspectivas de pesquisa.  A nova configuração de Landeskunde dentro dos estudos 

culturais tornou-se factual e tecnicamente necessária, segundo Altmayer (2007), 

como desenvolvimento da abordagem intercultural anteriormente dominante nessa 

área, uma vez que leva em consideração o mundo cada vez mais globalizado, 

introduzindo um conceito de cultura e aprendizagem intercultural, que procura 
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ajustar-se às condições atuais.  Essa nova concepção pressupõe que os alunos não 

são os principais representantes da sua cultura, no sentido da sua origem nacional, 

mas os primeiros a ter um repertório especial de padrões culturais de interpretação, 

a partir dos quais constroem a sua realidade.  Dentro dessa perspectiva, o papel da 

Landeskunde é o de impulsionar a abordagem dos processos discursivos alemães 

aos alunos de DaF numa proposta de aprendizagem intercultural dinâmica.  Ainda, 

segundo o mesmo autor, isso pode ser viabilizado através de constante 

sensibilização, reflexão e avaliação e, se necessário, da correção, desenvolvimento 

e reestruturação ou substituição de padrões, com os quais os aprendizes estão 

familiarizados. 

Nesse mesmo trabalho, Altmayer (2007) ainda afirma que essa nova 

concepção de Landeskunde, que faz uso de termos como padrões de aprendizagem 

cultural, ainda é muito instável e necessita de um fundamento mais amplo e 

empírico. O desenvolvimento da Landeskunde como área de estudos culturais faz-

se necessário, segundo o autor, que evidencia a relação complementar entre a 

aprendizagem intercultural e essa área de conhecimento.  Sob essa perspectiva, a 

Landeskunde torna-se intimamente relacionada ao ensino intercultural. 

De acordo com Bauer (2009), essa nova concepção de Landeskunde 

presume, já nos primeiros anos do EF, o desenvolvimento da CI como objetivo de 

ensino e o mesmo pode ser alcançado, através da sensibilização dos alunos com 

relação às especificidades culturais da língua/cultura alvo, como normas sociais, 

padrões de comportamento, hábitos e costumes, mentalidade e instituições. No 

contexto escolar, podemos identificar tentativas de uma "aproximação intercultural", 

que viabilizam o encontro de pontos de vista  contrastantes na experiência e 

conhecimento dos alunos, desde a infância.   Segundo Savedra, Liberto e Carapeto-

Conceição (2010), aspectos interculturais podem ser identificados em escolas como 

reprodução de costumes, i.e., quando um traço marcante de apenas uma 

determinada cultura é explorado; sob uma perspectiva bicultural, ou seja, quando os 

alunos são apresentados a uma outra cultura e passam a conhecer formas distintas 

de se tratar uma data comemorativa, por exemplo; e   como hibridismo cultural, que 

diz respeito à tentativa de conjugar tradições das duas culturas envolvidas na 

abordagem de um determinado tema.   
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As considerações acerca da aprendizagem intercultural e do ensino de 

Landeskunde, que aqui apresentamos, servem de base para a discussão do 

desenvolvimento da CI no âmbito da aprendizagem integrada (CLIL).   

Na sessão a seguir, discutiremos o desenvolvimento da CI a partir de um 

programa de aprendizagem integrada, o DFU (Deutschsprachiger Fachunterricht).    

 

 2.3.3 DFU e aprendizagem integrada (CLIL) 
 

O interesse no ensino integrado de disciplinas em outras línguas tem sido 

crescente na prática docente na Europa (KRUCZINNA, 2007). Este conceito de 

ensino tem adquirido importância em virtude do reconhecimento e das 

recomendações do Conselho Europeu  e tem sido adotado em vários projetos 

financiados por diversas instituições europeias.  

A sigla CLIL refere-se ao ensino curricular bilíngue integrado (Content and 

Language integrated Learning), isto é,  diz respeito à aprendizagem integrada de 

conteúdo e língua, caracterizando uma abordagem educacional duplamente focada, 

na qual um idioma adicional é usado para o ensino e aprendizagem de conteúdo de 

outra disciplina. 

O termo CLIL foi criado em 1994 por David Marsh (Finlândia) e Anne Maljers 

(Holanda), que o descrevem como um foco educacional, em que uma língua, que 

não é a nativa do estudante, é usada para aprender o conteúdo e língua de forma 

integrada.  Não se trata apenas de uma abordagem metodológica para o ensino de 

uma LE, mas também de uma forma integrada de ensino de línguas e de conteúdo 

extra-linguístico. A experiência e as pesquisas têm demonstrado que a aquisição de 

competências em ambas as áreas - linguística e não linguística - é mais eficaz 

quando essa abordagem metodológica integrada é aplicada. 

Mehisto, Marsch e  Frigols (2012) observam que esse tipo de abordagem 

começou a ser utilizado muitos antes da data conhecida como sendo a da sua 

criação (1994).  Durante o período da Renascença sumeriana (2000 a.C.), os 

acádios, que conquistaram os sumérios, quiseram aprender o idioma local.   Para 

este fim, a língua suméria foi usada como um meio de instrução para ensinar várias 

disciplinas para os acádios, incluindo teologia, botânica e zoologia. De acordo com 

Mehisto, Marsch e  Frigols (2012), se os instrutores sumérios foram fiéis aos 
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princípios básicos da CLIL, eles apoiaram a aprendizagem da língua suméria, bem 

como a aprendizagem do conteúdo em teologia, botânica e zoologia. 

As realidades geográficas, demográficas e econômicas têm dado origem a 

programas multilíngues. Em 1965, um grupo de pais de língua inglesa, vivendo junto 

à maioria francófona da província canadense de Quebec, questionou-se se seus 

filhos estariam em desvantagem mais tarde na vida profissional se não 

conseguissem fluência em francês. Esses pais de língua inglesa como LC1 

acreditavam que o ensino regular de uma segunda língua não levaria à fluência em 

francês, tornando-se assim, no futuro, mais difícil para seus filhos competirem no 

mercado de trabalho local. Os pais encorajaram as autoridades locais a 

estabelecerem um programa de linguagem de imersão, que permitisse que as 

crianças de língua inglesa estudassem as suas matérias em francês (MEHISTO, 

MARSCH & FRIGOLS, 2012).  

Atualmente, diversos programas de aprendizagem integrada têm sido 

desenvolvidos em escolas bilíngues no Brasil, para dar suporte aos professores, no 

sentido de ajudarem seus alunos a se desenvolverem linguisticamente e 

manipularem conteúdo de outras matérias em LC2. 

A essência do ensino integrado envolve a aprendizagem de uma LC2 em 

aulas de conteúdos específicos (como matemática, história, geografia, entre outros) 

e a incorporação de vocabulário, terminologias e textos de outras matérias,  nas 

aulas de LC2.  Durante as aulas, os alunos aprendem a língua e os discursos 

padrões que eles precisam para entender e utilizar o conteúdo aprendido, através da 

realização de tarefas concretas estabelecidas.  Em outras palavras, os objetivos 

linguísticos dão suporte à aprendizagem de conteúdos específicos.  

Segundo Mehisto, Marsch e  Frigols (2012), o desenvolvimento de 

habilidades de aprendizagem é um dos objetivos do ensino integrado e a sua 

aplicação deve criar condições para o desenvolvimento de níveis apropriados de 

aquisição de conteúdos, fomentar a proficiência funcional de habilidades linguísticas, 

tanto na LC1 quanto na LC2, propiciar condições para o entendimento, 

compreensão e apreciação de diferentes culturas associadas e desenvolver 

habilidades cognitivas e sociais, além de hábitos necessários para alcançar êxito no 

mundo atual.  
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Haataja (2005) destaca que a essência do CLIL é a integração, que possui 

triplo enfoque: a integração da linguagem em aulas de conteúdo não-linguístico, o 

uso de conteúdo para aprender a língua e a capacitação das habilidades cognitivas 

de aprendizagem dos alunos. 

A aprendizagem integrada pode propiciar aos alunos as habilidades 

necessárias para continuar a estudar ou a trabalhar, posteriormente, utilizando a 

LC2. Mehisto, Marsch e  Frigols (2012) evidenciam que a aprendizagem e a 

manutenção linguística dentro da proposta do CLIL, é um processo ao longo da vida, 

que exige uso contínuo e investimento constante. Na verdade, a aprendizagem 

integrada sugere uma forma flexível de aplicação do conhecimento adquirido.  

No âmbito escolar, Haataja (2005) afirma em sua pesquisa que, exemplos 

individuais de boas práticas de aprendizagem integrada existem e estão se tornando 

conhecidos, o que tem contribuído para a sensibilização e o reconhecimento dessa 

modalidade de ensino em vários níveis, sobretudo no âmbito escolar.  Segundo o 

autor, é imprescindível que haja um intercâmbio regular entre especialistas, dentro 

desse contexto de atuação.  Haataja faz referência ao trabalho de desenvolvimento 

contínuo realizado e aos bons resultados alcançados na educação pré-escolar em 

vários países e chama a atenção com relação à  necessidade de cooperação que 

deve haver entre a sala de aula de LE (ou língua alvo) e a sala de aula de 

aprendizagem integrada, o que ainda é incipiente, segundo o autor.  Neste sentido, 

identifica a necessidade de um trabalho de desenvolvimento de estruturas 

curriculares adequadas para a aprendizagem integrada.  

Conforme destaca Wolff (2007), existem escolas no mundo inteiro, cujas 

disciplinas são ensinadas em outra língua, diferente da língua nacional. Wolff refere-

se ao caso das escolas alemãs, dos liceus franceses e das escolas britânicas no 

exterior, que são mantidas por instituições europeias. 

É importante notar que se tratam, quase exclusivamente, de escolas de elite, 

atributo justificado sobretudo pelas condições financeiras favoráveis dos seus pais, 

que têm condições de mantê-los nessas escolas.  

Através da criação dos chamados "ramos bilíngues" nas escolas de ensino 

unificado, especialmente na Alemanha e na Áustria, na segunda metade do século 

XX, o ensino curricular bilíngue, que até então era restrito a uma minoria de 

aprendizes, tornou-se acessível aos alunos de todas as classes sociais na Europa. 
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Um dos fatores que resultou em um maior apoio e aceitação do ensino curricular 

bilíngue por toda a Europa, foi a política linguística da União Europeia (UE), que 

espera que todo o cidadão deva estar apto a falar, pelo menos, duas línguas do 

espaço europeu, além da sua língua materna. 

Ao destacar os princípios didáticos e metodológicos do CLIL, Wolff (2007) 

faz algumas considerações  acerca do desenvolvimento de uma didática geral para 

o ensino de disciplinas curriculares bilíngues, uma vez que reconhece ambivalência 

na forma como elas são encaradas.  

Apesar de identificarmos uma metodologia básica para o ensino CLIL, 

observamos que a caracterização de cada disciplina curricular específica é 

determinante nesta vertente de ensino bilíngue.  Este fato fundamenta a existência 

de componentes específicos à matéria, que vão além dos métodos gerais de ensino 

para o CLIL, conforme destaca Wolff (2007).  A presente pesquisa considera, 

portanto, as características comuns da didática geral do CLIL22, contemplando 

componentes adaptados que incluam, concomitantemente, o ensino da língua e do 

conteúdo curricular.  Como qualquer forma de ensino institucionalizado, o modo 

como a integração de língua e conteúdo é conduzido é determinante para o alcance 

dos objetivos propostos.  

Wolff (2007) verificou que, nos últimos anos,  os professores puderam 

exercer pouca influência no que tange aos processos de aprendizagem e à didática 

escolar no contexto europeu,  sobretudo nas disciplinas das ciências sociais e 

humanas.  Por esse motivo, torna-se imperativo considerar aspectos como a 

construção apropriada do ambiente de ensino e o trabalho ativo e colaborativo dos 

aprendizes,  estimulando o processo de aprendizagem, como postulam as mais 

recentes abordagens de ensino, que se baseiam em princípios didáticos de 

cooperação e autonomia. Nesse sentido, tarefas em grupo e projetos são indicados 

como potenciais formas de trabalho.  

Os pressupostos didáticos do CLIL estão pautados em princípios 

construtivos, que segundo Wolff (2007), melhor respondem à integração do ensino 

de língua e conteúdo curricular.  O autor se refere aos conteúdos da disciplina 

                                                
22 Proporcionar aos estudantes a oportunidade de trabalhar um assunto que os motive; criar situações 
nas quais os alunos sejam obrigados a explicar o assunto a outros, oralmente ou por escrito e 
transmitir orientações para a realização das tarefas - métodos de análise de texto, apresentação, 
discussão etc (WOLFF, 2007). 



 
 

53 

curricular, que remetem ao mundo real, como Realien, i.e., fontes de estudo que 

encorajam o confronto cognitivo, consciente e emocional dos alunos, em oposição 

aos conteúdos, por vezes ficcionais, adotados no ensino de LE.  
Na proposta do CLIL,  é através da LE que os conceitos das disciplinas 

específicas são destinados aos alunos.  A língua é utilizada para observar e 

descrever situações, trocar ideias e discutir perspectivas controversas.  Nesse 

sentido, o ensino de conteúdos curriculares numa LE desempenha um papel 

fundamental na conscientização dos produtos e processos linguísticos.   Embora 

não seja o principal foco do ensino curricular, o trabalho com a língua é determinante 

na construção de um repertório de intervenções linguísticas no ensino integrado, 

pois os alunos precisam estar equipados linguisticamente para que possam agir com 

autonomia, ao longo do processo de aprendizagem.  

Wolff e Quartapelle (2011) destacam a descrição, a explicação, a avaliação 

e a conclusão, como principais intervenções linguísticas a serem desenvolvidas e 

implementadas em LE durante as aulas, servindo de base de trabalho para os 

conteúdos curriculares.  

De acordo com Wolff (2007), quando língua e conteúdo são ensinados como 

um todo, isso faz com que os alunos se beneficiem duplamente. Através da 

exposição a materiais autênticos e ao conteúdo do mundo real, os aprendizes 

podem alcançar níveis de proficiência em LEs mais elevados do que na sala de aula 

tradicional,  assim como podem, também, aprofundar o assunto que está sendo 

ensinado e desenvolver a CI. 

Na modalidade CLIL aspectos linguísticos são levantados de forma 

consciente. A linguagem não é só meio de instrução, mas também de conteúdo. Isto 

significa que, para além da LE, a LM é discutida e, por conseguinte, pode-se falar de 

educação bilíngue.  

A partir das características mencionadas, fica claro que existem muitas 

versões diferentes de CLIL, que são caracterizadas de acordo com diferentes 

sistemas de ensino na Europa. No entanto, elas não serão discutidas aqui. 

Apresentamos um modelo no qual as variantes tipológicas de CLIL aparecem em 

uma perspectiva sincrônica, localizadas em um eixo diacrônico. No eixo diacrônico, 

identificamos tipos de variantes de CLIL relacionados ao contexto escolar na escola 

primária, na escola secundária (ensino geral e ensino profissional) e no ensino 
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superior (faculdades e universidades). O eixo sincrônico é determinado pela duração 

das variantes desta aprendizagem. Isso ocorre principalmente entre o ensino CLIL 

adotado por vários anos em uma LE, e aquele em que CLIL ocorre apenas em 

períodos mais curtos de tempo (semanas, meses).  

Como mencionamos anteriormente, entendemos o motivo pelo qual a 

integração do ensino de LE e conteúdos disciplinares vem ganhando interesse 

crescente na prática docente europeia nos últimos anos, com suporte do Conselho 

da Europa, bem como através de vários projetos financiados por grandes instituições 

europeias.  Destacamos aqui o potencial de desenvolvimento intercultural desse 

modelo de ensino.   

Em estudos mais recentes, Geiger-Jaillet; Schlemminger e Racine (2011:19) 

destacam as aptidões pretendidas pelo ensino integrado: 

a. Conhecer as principais formas e condições de ensino de uma disciplina 

em L2; 

b. Compreender que a escolha da língua e os objetivos visados dependem 

do sistema escolar vigente; 

c. Conhecer os fatores que levam ao desenvolvimento de uma língua forte 

ou fraca, no caso de bilinguismo; 

d. Ser capaz, dentro de uma política linguística escolar bilíngue, de 

distinguir, analisar e classificar os modelos encontrados; 

e. Aprender a identificar as diferentes atitudes, crenças e representações de 

linguagem em contato e situações linguísticas a partir de biografias linguísticas. 

Desse modo, percebemos que, para os autores, a existência de uma 

multiplicidade de termos para o ensino de uma disciplina em LE não constitui um 

impasse, mas um desafio.  A diversidade terminológica existente nessa área pode 

interferir, algumas vezes, na comunicação entre especialistas, uma vez que, na 

atualidade, há uma grande variedade de formas de ensino oferecidas com o 

propósito de integrar língua e conteúdo, em diferentes contextos. Segundo esses 

autores, o ensino integrado em LE é um novo paradigma, um novo campo da 

aprendizagem de línguas e de pesquisa. Após alguns estudos acerca das 

terminologias existentes nessa área, os citados autores elaboraram uma lista de 

palavras chave (quadro 4), de acordo com as competências pretendidas em 

diferentes modalidades de ensino, que identificaram ao longo de seus estudos:  
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Quadro 4 : Palavras chave (CLIL) 

• Atitudes e representações 

• Bilinguismo funcional, de retenção, 

subtrativo e aditivo 

• Competências de base para a 

comunicação interpessoal 

• CLIL (ensino integrado de conteúdo 

e língua) 

• Disciplina não linguística 

• Disciplina dita não linguística 

• Disciplina ensinada em L2 

• Ensino bilíngue / de imersão  

• Ensino extensivo e intensivo 

• Ensino de uma disciplina para a 

integração de uma língua estrangeira 

• Ensino bilíngue a partir das línguas  

• Imersão conjunta, parcial ou total, 

reciprocidade; línguas autóctonas fortes/fracas 

• Língua forte/fraca 

• Língua do ambiente, do contexto familiar e 

da escolarização 

• Professor único bicultural / uma língua – um 

mestre 

• Programa de enriquecimento 

• Utilização transdisciplinar da língua 

  Fonte: Geiger-Jaillet; Schlemminger e Racine (2011; p.19-20) 

 

A partir do reconhecimento de diversas modalidades de ensino integrado e 

após terem esboçado uma definição de ensino integrado, os autores chegaram a 

uma primeira classificação em função da postura frente ao ensino de língua: 1) o tipo 

“uma língua, um mestre”; 2) o tipo “mestre único bicultural” e 3) o tipo “abordagem 

plurilíngue”. A proposta dos autores pode ser observada no quadro 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 

Quadro 5: Modelos de ensino de uma disciplina em L2 

 Orientação didática Orientação linguística Metodologia 

Modelo de 

reforço 

linguístico 

 

Centrada na língua. Amplia as competências 

linguísticas. 

Objetivo: a proficiência 

linguística. 

Abordagem comunicativa, 

desenvolvimento da 

competência com base na 

comunicação intercultural. 

Modelo 

baseado 

em tarefas  
 

Centrada na língua.  Amplia as estratégias de 

aprendizagem da língua 

Objetivo: a competência 

estratégica. 

Abordagem comunicativa e 

reflexiva da língua; foco na 

tarefa. 

Modelo 

centrado 

no 

conteúdo 

 

Visa o aumento da 

proficiência 

linguística na L2. 

Amplia a proficiência 

linguística e da reflexão 

sobre a língua. 

Objetivo: Competência 

linguística. 

Abordagem funcional 

analítica, língua como 

objeto e como ferramenta 

de apropriação do mundo/ 

dos saberes disciplinares. 

Modelo 

integrativo 

 

Centrada  na língua 

2, visa transmitir os 

conteúdos 

disciplinares através 

da língua alvo. 

Amplia a competência 

discursiva  nos diferentes 

tipos de discurso 

relacionado à LE. 

Objetivo: Competência 

discursiva e lexical. 

Ensino experimental: 

matrizes da língua 

cognitiva acadêmica. 

Fonte: Geiger-Jaillet; Schlemminger e Racine (2011; p.27) 

 
No  âmbito da aprendizagem integrada em língua alemã (DFU), as 

disciplinas tendem a seguir atualmente um tipo de abordagem de ensino 

denominada de CLILiG (Content and Language Integrated Learning in German), que 

constitui o  ensino bilíngue integrado de conteúdos de disciplinas curriculares para o 

Alemão (HAATAJA, 2005). 

Além de transmitir conteúdos específicos de disciplinas curriculares como 

Geografia, História, Matemática e Ciências, como é o caso das aulas de GL 

(Estudos Sociais) e NaWi (Naturwissenschaft - Ciências Naturais), essa abordagem 

permite também  o acesso ao vocabulário técnico e de um conjunto de 

competências essenciais e necessárias para a futura vida profissional dos 

aprendizes. O pensamento, ligado à linguagem e à capacidade de interação 

linguística é desenvolvido, por exemplo, durante o processo de descrição e de 

explicação, quando se descreve e explica um processo, ou na competência social, 
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quando a equipe apresenta e defende projetos em grupo. Estas capacidades já são 

consideradas como qualificações chave para o mercado de trabalho atual, que 

cresce incessantemente para além das fronteiras geográficas e está cada vez mais 

interligado.  

Para os alunos, o ensino bilíngue nas disciplinas curriculares específicas é, 

na verdade, compensatório, de acordo com o inquérito DESI (German-English 

Student Achievement International), conduzido pela Universidade de Dortmund e 

encomendado pelo KMK (Conferência dos Ministros da Cultura dos Estados 

Federais da Alemanha).  A investigação reconhece o método bilíngue como uma 

espécie de fórmula para o sucesso no desenvolvimento da proficiência linguística, 

em particular, após ter sido provado que estudantes com aulas bilíngues, em 

disciplinas curriculares específicas, aprendiam com maior facilidade uma outra 

língua e se encontravam um a dois anos adiantados em relação aos colegas que 

não tinham participado deste tipo de proposta bilíngue. Segundo Haataja (2005), o 

ensino de disciplinas curriculares específicas em LA beneficia, ao mesmo tempo, os 

alunos que não usam esse idioma como língua materna.   Para Coyle, Hood & 

Marsh (2010), esta vantagem se dá em virtude do marco conceitual dos 4 C’s  que 

potencializa a proposta da aprendizagem integrada: conteúdo, comunicação, 

cognição e cultura.  Com relação ao conteúdo, há uma preocupação com a 

progressão do novo conhecimento, das habilidades e do entendimento. No que 

tange à comunicação, através da interação, ocorre uma progressão no uso e na 

aprendizagem linguística.   O engajamento no processo que os autores chamam de 

pensamento de ordem superior, viabiliza o entendimento e a resolução de 

problemas.  Finalmente, no que diz respeito à questão cultural, fator relevante nesta 

pesquisa, a consciência de si e do outro, assim como aspectos de identidade, 

alteridade e cidadania, levam a uma progressão pluricultural importante na formação 

dos estudantes.  A consciência de que a cultura não é um post-scriptum, mas um fio 

que tece o caminho ao longo de qualquer assunto ou tema trabalhado é fundamental 

no planejamento de qualquer programa de aprendizagem integrada. De fato, essa 

ideia agrega valor ao CLIL e deve contribuir para a construção da CI dos alunos, 

mas exige uma análise cuidadosa.  Coyle, Hood & Marsch (2010) salientam que, em 

sala de aula, segundo a proposta integrada, o uso de materiais autênticos e a 

vinculação curricular intercultural adequada podem contribuir para uma 
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compreensão mais profunda das diferenças e semelhanças entre as culturas, assim 

como impactar a descoberta dos alunos sobre aspectos ligados à sua própria 

cultura. Nesse sentido, a proposta CLIL oferece um potencial rico para desenvolver 

o desenvolvimento de noções de cidadania e compreensão global - mas isso precisa 

ser criteriosamente planejado e estar transparente nos objetivos propostos. 

Como vimos na revisão da literatura, a importância da CI é irrefutável e o 

contexto de ensino de LE é ideal para se desenvolver essa competência. Construir 

CI significa investir na promoção de um diálogo entre LCs distintas, de modo a 

formar cidadãos críticos, conscientes da sua condição sócio-cultural e sensíveis a 

realidades diferentes.  Cabe ao professor de LE explorar os caminhos que vão ao 

encontro dos objetivos da educação intercultural.  Com efeito, a aprendizagem 

integrada pode potencializar o desenvolvimento da CI, na medida em que abre 

espaço para trabalhar elementos interculturais essenciais, que contemplam fatores 

como conteúdo, comunicação e cognição. 

No intuito de contribuir com subsídios para futuras investigações acerca da 

aprendizagem integrada em escolas, descrevemos no capítulo 3, a seguir, a 

metodologia utilizada para verificar o desenvolvimento da CI de alunos, nesse 

contexto.  
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3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa constitui uma investigação acerca da competência 

intercultural de um grupo de alunos do 7o ano de uma escola bilíngue, português-

alemão, do Rio de Janeiro. Observamos o nível da CI de uma turma do currículo 

brasileiro (7C), que constitui o principal grupo investigado, e comparamos com o 

nível da CI de uma turma do currículo alemão (7R), que escolhemos como grupo de 

controle.  Analisamos as implicações do programa de aprendizagem integrada (GL) 

no desenvolvimento da CI do grupo de aprendizes 7C. Para alcançarmos os 

objetivos da pesquisa, exploramos o curso de GL, a partir da metodologia de 

avaliação de programa (NUNAN, 1992), aplicamos o Inventário de Desenvolvimento 

Intercultural - IDI (HAMMER, 2011) e examinamos grupos de discussão realizados 

com os  dois grupos em questão. 

Para investigar o nível da CI dos alunos e o potencial da proposta de 

aprendizagem integrada nas aulas de alemão como LE na construção dessa 

competência, foram realizados os seguintes procedimentos: 

a) análise do programa de GL, segundo os parâmetros sugeridos por Nunan (1992); 

b) aplicação do Inventário de Desenvolvimento Intercultural (IDI), ferramenta de 

aferição da CI, nos alunos dos grupos 7C e 7R e do professor de GL; 

c) comparação do nível de competência intercultural entre os alunos do currículo 

brasileiro e do currículo alemão; 

d) análise das aulas 

e) análise e comparação de grupos de discussão realizados com os dois grupos 

envolvidos. 

A presente pesquisa envolve ferramentas de coleta quantitativa e qualitativa 

de dados. Os instrumentos selecionados visaram explorar, de forma complementar, 

aspectos pertinentes para a triangulação dos resultados obtidos durante o período 

de investigação. A análise dos dados obtidos baseia-se nos pressupostos teóricos 

visitados na revisão bibliográfica levantada no capítulo 2 do presente estudo.   
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3.1 Contexto da pesquisa 
 

A instituição de ensino bilíngue selecionada situa-se na zona sul da cidade 

do Rio de Janeiro, região que concentra parte da classe média alta carioca.  A 

escola visa promover a integração de culturas (brasileira e alemã), através do 

estímulo ao respeito e tolerância, oferecendo um ensino aprofundado de língua, 

história e cultura alemãs, dentro de uma diversidade cultural. A instituição incentiva a 

realização de projetos e aulas orientadas para a relação com questões 

contemporâneas e investe na formação continuada de seu corpo docente, assim 

como valoriza o desenvolvimento da autonomia por parte do corpo discente. 

A escola em questão caracteriza-se como uma escola de encontro bicultural, 

de acordo com a política cultural e educacional da Alemanha, e oferece um 

programa de ensino bilíngue em LP e LA. O ensino da LA ocorre em dois ramos 

educacionais: o ramo brasileiro (ramo C, de conclusão), que segue os PCNs, de 

acordo com a legislação brasileira,  e o ramo alemão (ramo R, de Reife23), que 

segue o plano curricular do estado alemão de Baden-Württemberg.  O ramo C é 

frequentado, em geral, por alunos cuja primeira língua é o português e que 

aprendem alemão desde a pré-escola. No ramo R são matriculados os alunos que 

têm o alemão numa situação de bilingualidade L1ab ou L1+L2, conforme Savedra 

(2009).  A partir do 3o ano do EF I, há a possibilidade de migração de um grupo para 

o outro, i.e., os alunos do ramo C que apresentam bom desempenho acadêmico e 

especial desenvolvimento de proficiência linguística em alemão,  podem manifestar, 

juntamente com suas famílias, o desejo de transferência para o ramo R.  Nesse 

ramo, as aulas de alemão são ministradas como L1 e como L2.  As aulas das 

demais disciplinas são ministradas em língua alemã – com exceção de língua 

portuguesa, que é a L1 de alguns e L2 de outros.  O corpo docente que atua no 

ramo R é composto, em sua maioria, por professores alemães que lecionam durante 

dois ou três anos na escola e depois retornam para a Alemanha.  Em virtude da 

divisão em dois ramos, existe a possibilidade de alunos brasileiros serem admitidos 

na escola, ainda que não apresentem de antemão os requisitos básicos para 

conseguirem uma conclusão bilíngue.  Cerca de 90% dos alunos da Instituição em 

                                                
23 Esse termo significa maturidade e refere-se ao estágio final escolar, quando os alunos estão aptos 
a fazer os exames que os habilitam a cursar o terceiro grau. 
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questão são brasileiros24. A cada ano, 30 a 40 alunos do Ramo C passam para o 

Ramo R. No final da vida escolar, mais de 50% dos alunos realizam não somente o 

Vestibular / Enem, como também o Abitur25. Anualmente, mais de 80% dos alunos 

são aprovados nos Exames de Proficiência em Alemão do nível II (DSD2)26. 

Na Educação Infantil, as professoras seguem o princípio da imersão, 

procuram falar exclusivamente alemão com as crianças, com aulas numa frequência 

de duas vezes por semana e utilizar ao máximo a LA para que as crianças, cujo 

idioma materno é o português, se sintam imersas no ambiente em LA. 

A partir do primeiro ano do EF I, as aulas de alemão para os alunos do 

Ramo C são realizadas em pequenos grupos, de aproximadamente 12 alunos cada.  

A partir do sexto ano, o ensino de alemão é reforçado e os alunos do Ramo 

C têm aulas de outras disciplinas (Estudos Sociais e Ciências Naturais), também em 

alemão. Estas matérias da área de DFU27 seguem os princípios da aprendizagem 

integrada e desempenham um papel importante, sobretudo na ampliação do 

vocabulário dos alunos em LA. 

  O ensino da LA e das outras disciplinas ministradas em alemão é orientado 

para a ação e visa promover as habilidades comunicativas dos alunos, que são 

preparados de forma sistemática para os exames de alemão ZDP (nível A2), DSD1 

(nível B2) e DSD2 (nível C1)28. 

Para viabilizar um trabalho diferenciado nas turmas e ilustrar o progresso 

individual dos alunos das turmas do Ramo C, a instituição adota o trabalho de 

produção de portfólios de desenvolvimento nas aulas de LA, onde são registradas 

diversas atividades realizadas ao longo do ano letivo.  

A utilização da biblioteca escolar é bastante incentivada e visa despertar e 

manter nos alunos o prazer pela leitura de livros alemães. Os alunos podem acessar 

o material disponibilizado e utilizar os diversos espaços oferecidos, como o Café & 

Leitura, por exemplo. Algumas aulas são ministradas na própria biblioteca. 

A escolha por esta instituição de ensino  se deu pelas seguintes razões: 

primeiramente, porque a escola é uma instituição de encontro bilíngue, como visto 

                                                
24 A escola tem aproximadamente 1330 alunos. 
25 Abitur: exame equivalente ao de conclusão do Ensino Médio, na Alemanha, que habilita o acesso à 
Universidade.  
26 Nível equivalente aos níveis B2/C1, de acordo com o QCER (2001). 
27 Componente curricular em língua alemã 
28 Zertifikat Deutsche Prüfung, Deutsches Sprachdiplom 
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anteriormente, cuja  principal meta é contribuir para que haja um melhor 

entendimento mútuo entre o Brasil e a Alemanha, e dispõe de potenciais 

participantes para a pesquisa com características representativas para o âmbito 

desta investigação.  O segundo motivo para a escolha  foi a existência da 

aprendizagem integrada que,  conforme apresentamos na revisão literária deste 

estudo, constitui um campo fértil para o desenvolvimento da CI dos alunos.   

A proposta pedagógica da escola baseia-se nos requisitos legais vigentes no 
Brasil e na Alemanha.  No ramo brasileiro, o regulamento da Instituição foi 
desenvolvido com base no conceito exposto no artigo 2º da Lei 9394/96, que 
representa o princípio do trabalho pedagógico da escola: 

 
Art. 2º -  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. 

Além disso, a proposta pedagógica da escola em questão também é baseada 

nos princípios da política cultural e educacional externa da Alemanha, mais 

especificamente nos requisitos do plano de ensino 2004 do estado de Baden-

Württemberg, que serve como base para o currículo escolar do ramo R.  O 

documento destaca áreas de competência, que devem ser desenvolvidas ao longo 

do curso e aponta determinados conteúdos, que devem ser trabalhados até o final 

de cada período letivo.   

O currículo escolar foi desenvolvido com base em competências, no qual as 

habilidades centrais a serem desenvolvidas e adquiridas pelos alunos são em nível 

pessoal, social, metodológico e inerentes ao domínio do conteúdo das matérias 

oferecidas. O desenvolvimento de competências e habilidades integram os objetivos 

pedagógicos da Instituição, que fomenta procedimentos específicos nesse sentido, 

como a elaboração do currículo por competências e o trabalho com projetos e 

planos semanais de trabalho. 

No tocante às atividades, a escola realiza diversos projetos ao longo do ano 

letivo, que são integrados às aulas e visam a promoção do desenvolvimento da 

criatividade e a aproximação entre aspectos das culturas brasileira e alemã. Como 

exemplo de um projeto interdisciplinar desenvolvido nos últimos anos, citamos um 

projeto desenvolvido nas aulas de música e GL, pelas turmas do 6o ano do ramo C, 

no qual os alunos escolhem músicas e bandas alemãs e pesquisam sobre elas.  O 



 
 

63 

projeto culmina com a apresentação de músicas, em um concurso de Fake Bands 

para toda a escola. 

Além dos projetos desenvolvidos na instituição, os alunos têm a possibilidade 

de participar de concursos linguísticos. Na tradicional Olimpíada de Alemão, os 

alunos podem utilizar os seus conhecimentos em LA de forma criativa, redigindo 

textos sobre diversos temas. Essa Olimpíada envolve participantes de escolas com 

ensino de alemão de todo o país. Os melhores trabalhos são premiados  e os 

vencedores ganham uma viagem para a Alemanha.  Já o concurso de leitura é  

organizado pelo Instituto Goethe e realizado todos os anos, com estudantes de 

alemão de três escolas particulares do Rio de Janeiro, com ensino de alemão. Os 

alunos participam ainda de diversas festas escolares, de forma substancial. Além 

disso, os alunos formam grupos de trabalho extracurricular, de acordo com os seus 

interesses (dança, teatro, informática, etc). Estes grupos de trabalho funcionam após 

as aulas regulares e possibilitam aos estudantes ampliarem os seus conhecimentos 

em alguma área escolhida por eles. 

Vale a pena ressaltar que os alunos do 8o ano têm a possibilidade de 

participar de uma viagem para a Alemanha por um período de um mês, onde podem 

conhecer e vivenciar a cultura de diversas cidades alemãs, como Berlim, Dresden, 

Munique e Colônia, por exemplo.  Nas turmas do 9o e 11o anos, os alunos têm a 

oportunidade de participar de um intercâmbio de alunos Brasil-Alemanha. Os alunos 

do 10o ano têm a chance de realizar um estágio profissional em alguma empresa na 

Alemanha.  Os alunos do 11o ano do ramo C, que se destacam no alemão, 

concorrem a uma bolsa do Pädagogischer Austauschdienst – PAD (Serviço de 

Intercâmbio Pedagógico), que lhes concede uma estada de quatro semanas na 

Alemanha. 

Os alunos que desejam ingressar na escola, após o 3o ano do EFI, fazem 

uma prova de avaliação de conhecimentos em diversas matérias, inclusive em LA.  

Quando demonstram conhecimento insuficiente em LA, a escola oferece um apoio 

individual ao longo do ano, para que os alunos possam acompanhar as aulas 

regulares. 

Atualmente, percebemos um aumento pela procura de instituições bilíngues 

no Brasil e, em especial, no estado do Rio de Janeiro.  O programa de intercâmbio e 

mobilidade acadêmica “Ciência sem Fronteiras” que incentiva a expansão e 
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internacionalização da ciência e tecnologia alavancou vários programas estaduais 

como o de Dupla Escola desenvolvido em nosso estado, que foi citado no início 

deste estudo.  A iniciativa, agora chamada de Línguas sem Fronteiras, surgiu de 

uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento 

– CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do 

MEC. O projeto prevê a distribuição de mais de cem mil bolsas de intercâmbio nos 

próximos quatro anos e busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar 

no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros em áreas 

previamente definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que 

pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior.29 

 De acordo com reportagem recente publicada em jornal de grande 

circulação30 no Rio de Janeiro a procura por escolas bilíngues nesse estado chega 

hoje a 30%.  Esse fato justifica-se tanto pelo fluxo de famílias estrangeiras na 

cidade, quanto pelo interesse crescente por fatores como a obtenção de diplomas de 

ensino internacional, atividades extras e a fluência em língua(s) estrangeira(s).  

Grande parte dos pais que matriculam seus filhos na instituição de ensino em 

questão não possui ascendência estrangeira, no entanto, conjectura a continuação 

dos estudos de seus filhos no exterior e acredita que dessa forma seus filhos 

estarão mais bem preparados para o mercado global. Nesse sentido, o 

desenvolvimento da CI desempenha um papel importante, uma vez que a interação 

bem sucedida entre indivíduos de culturas diferentes é necessária e que ela não 

depende apenas da proficiência linguística dos envolvidos.  A despeito do grande 

interesse voltado para os exames de proficiência em LE nas escolas bilíngues, a 

preocupação com a formação de indivíduos interculturalmente competentes 

intensificou-se nos últimos anos, abrindo espaço para modalidades de ensino que 

visam aperfeiçoar e refinar a aprendizagem de LE.   

 

 

 
                                                
29 Para mais informações: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa 
30 http://oglobo.globo.com/educacao/cresce-procura-por-colegios-particulares-bilingues-no-rio-
11349206?fb_action_ids=10202377221768208&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_
multiline&action_object_map=%5B603711299699067%5D&action_type_map=%5B%22og.recommen
ds%22%5D&action_ref_map=%5B%5D, acesso em 02/01/2014. 
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3.1.1 O currículo de GL  
 

Na instituição onde foi realizada a investigação há a modalidade de 

aprendizagem integrada DFU, que oferece a cadeira GL como uma de suas  

disciplinas.  A escolha por essa disciplina se deu em função do currículo de 

competências desenvolvido pelos professores que lecionam essa matéria.  O 

programa de Estudos Sociais (GL) é oferecido na escola bilíngue em questão, desde 

o 5o ano do EF I até o 12o ano do Ensino Médio, no ramo C e a partir do 10 o ano, no 

ramo R.  As aulas são ministradas duas vezes na semana (num total de uma hora e 

meia semanal), em LA. O currículo de GL, desenvolvido em 2008, vai ao encontro 

de necessidades do mundo atual, uma vez que visa o desenvolvimento de 

habilidades sociais, pessoais e de construção de autonomia por parte dos alunos.   

O atual currículo de competências da disciplina GL foi desenvolvido em 2008.  

Anteriormente, a disciplina chamava-se Sozialkunde e Landeskunde, e tinha como 

objetivo complementar as aulas de LA com aspectos sociopolíticos e socioculturais 

relativos aos países de LA. Atualmente, essa matéria também tem como objetivo 

facilitar a passagem dos alunos do ramo brasileiro para o ramo alemão da 

instituição, devido à sua proposta bilíngue de aprendizagem integrada, onde o 

vocabulário em LA pode ser expandido e o uso da língua alemã mais intensificado. 

A partir do 6o ano do EF II, os alunos são introduzidos ao “método dos quatro 

cantos”, caracterizado por um arranjo em sala de aula, que visa estimular a 

discussão dentro do grupo.  Tal recurso pode ser utilizado tanto para a introdução, 

quanto para o aprofundamento de um determinado tema.  Nesta proposta 

metodológica, uma questão é apresentada juntamente com quatro possíveis 

respostas, que são apresentadas de forma neutra, ou seja, sem julgamento de valor.  

Cada resposta é afixada em um dos quatro cantos da sala e, após alguns instantes, 

os alunos se posicionam junto à resposta com a qual concordam, ou que mais lhes 

parece pertinente ou convincente.  É importante frisar que a escolha por uma 

determinada resposta não invalida ou torna erradas as demais respostas escolhidas 

pelos outros colegas.  Os grupos formados em cada canto da sala discutem em 

grupo e, a seguir, tomam nota das respectivas justificativas de suas escolhas, para 

discussão posterior com os outros grupos. Os alunos que eventualmente não 

concordam com, ou não conseguem optar por alguma das respostas apontadas, 
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ficam no centro da sala, formando um novo grupo que, posteriormente, deve 

justificar sua decisão. 

Os principais pontos de debate são apresentados em plenária, quando um 

representante de cada grupo expõe brevemente a sua justificativa.   A fim de praticar 

o raciocínio da argumentação, o professor auxilia no desenho de um esquema de 

argumentação,  na formação de opiniões, tomada de decisões, discussões e 

delimitação de pontos, para que os grupos cheguem a um consenso.   

Alguns temas que são trabalhados no currículo de competências de GL são: 
 

- 5º ano:  

Familienstammbaum – Árvore genealógica; 

Wohnarten und Landschaften in Brasilien, Deutschland und weltweit; – Tipos 

de moradia e paisagens no Brasil, na Alemanha e no mundo; 

Länder und Kontinente – países e continentes; 

Kindheit früher und heute, in Brasilien und in Deutschland, in Kinderfilmen – a 

infância ontem e hoje, no Brasil, na Alemanha e no cinema.   

- 6º ano:  

Märchen (Einführung in die Deutsche Literatur/Romantik) und traditionelle 

Märchen/Mythen/Fabeln aus Brasilien und weltweit – Contos de fadas/ Mitos / 

Fábulas do Brasil e do mundo; 

Deutsche Popmusik/Jugendkultur – Música Pop alemã / cultura juvenil; 

Schule (Geschichte und Lage) – a escola (história e lugar); 

Vor- und Nachteile von Videogames (Stellungnahme und Argumentation) – 

Vantagens e desvantagens dos videogames (Posicionamento e 

argumentação). 

- 7º ano:  

Martin Luther und die Reform – Lutero e a Reforma Protestante; 

Galilei -  Galileu; 

Renaissance - Mittelalter / Renascimento – Idade Média. 

- 8º ano:  

Deutschland (Bundesländer, wichtigste Städte, Landschaften) – Alemanha 

(estados, cidades mais importantes, paisagens); 

Erstellung eines brasilianischen Reiseführer für kommende Austauschschüler 
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aus Deutschland – Elaboração de um guia de viagens brasileiro para os 

alunos de intercâmbio com a Alemanha. 

- 9º ano:  

Deutschland Land der Ideen (Deutsche Marken) – Alemanha, país das ideias 

(marcas alemãs); 

Europäische Union. (u.a.) – União Europeia; 

 Wichtige Themen für DSD-Prüfung Niveau B1- Temas importantes para o 

Diploma de proficiência linguística DSD, nível B1. 

- 10º ano:  

Immigration – imigração; 

Religionen, - Religiões. 

- 11º/12º ano:  

Frauen in der Gesellschaft – Mulheres na sociedade; 

Weltkriege und andere Themen aus der späteren Geschichte Deutschlands – 

As guerras mundiais e outros temas da história recente alemã.  

 

3.2 Sujeitos de pesquisa  
 
 A seguir, descrevemos os sujeitos que participaram da presente pesquisa, a 

saber: os alunos e professores. 

 

3.2.1 Alunos 
 

Os alunos que frequentam a escola fazem parte de uma classe social 

privilegiada, que tem oportunidade de viajar regularmente com a família para 

diferentes países e ter contato com culturas diferentes, sobretudo com a cultura 

alemã.  A aprendizagem da LA constitui um diferencial, não só profissionalmente, 

como também poderá abrir portas para novas experiências acadêmicas no futuro, 

caso optem por fazer o exame de acesso ao ensino superior (Abitur) e cursar a 

universidade na Alemanha.  

Dois grupos de alunos participaram desse estudo. O principal grupo de alunos 

envolvidos na pesquisa foi uma turma de 10 alunos do 7o ano do currículo brasileiro 

(7C), com faixa etária entre 12 e 13 anos. Com base nos dados coletados por 
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questionário e entrevistas individuais, identificamos que todos são brasileiros, já 

viajaram para o exterior e vivem em bairros onde se concentra a maior parte da 

classe média da cidade. A turma frequenta essa escola, em média, há 7 anos e 

meio. A maioria é do sexo masculino, não possui ascendência alemã e utiliza a LA 

somente no ambiente escolar, como podemos observar nos gráficos a seguir: 

Figura 3: Idade – Grupo 7C 

 

Figura 4: Sexo – Grupo 7C 

 

Figura 5: Naturalidade – Grupo 7C 

 

Figura 6: Residência – Grupo 7C 

 
Figura 7: Ascendência Alemã  -         

Grupo 7C  

 

Figura 8: Utilização da LA fora da escola 

– Grupo 7C 

  

Figura 9: Tempo de permanência na 
escola 

 

Figura 10: Viagens  
– Grupo 7C 
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A utilização da LA fora do ambiente escolar por parte de uma minoria de alunos 

se restringe à comunicação com membros da família e amigos que vivem nos países 

de LA. 

 O nível de competência linguística dos alunos em LA corresponde ao estágio 

A2/B1, segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001). Os aprendizes manejam o 

idioma com certo grau de fluidez e independência, podem se comunicar, ainda que 

necessitem da ajuda do professor, às vezes, com relação ao vocabulário.  Os 

estudantes são capazes de compreender textos (técnicos) escritos e dar sua opinião 

sobre temas da atualidade.  As informações coletadas nessa turma ocorreram 

durante as aulas de GL.    

Como já mencionado anteriormente, definimos um grupo de controle31, com 

perfil semelhante, para estabelecermos uma comparação com o nível da CI dos 

alunos do ramo brasileiro.  Escolhemos alunos de uma turma de Geschichte 

(História) do currículo alemão (7R) para compararmos com o perfil da CI dos alunos 

do grupo 7C, a fim de termos uma amostra para analisar os resultados 

posteriormente.  O grupo 7R tem a mesma faixa etária do grupo 7C e também tem 

hábito de viajar para vários continentes. O grupo está na escola há 7 anos, 

aproximadamente.  No entanto, 50% dos alunos nasceram no Brasil e os outros 50% 

nasceram no exterior e utilizam a LA fora do ambiente escolar, com amigos e no 

ambiente familiar.   

  O nível linguístico desses alunos é B1/B2, segundo os parâmetros 

estabelecidos no QCER.  Os alunos manejam a LA com independência, entendem, 

se comunicam e lêem textos variados, com pouca intervenção do professor.  Esse 

grupo de controle participou da pesquisa mediante a realização do Inventário de 

Desenvolvimento Intercultural (IDI) e de um grupo de discussão. 

O grupo 7C aprende alemão como LE e o grupo 7R estuda alemão como L2.  

Para a escolha dos grupos em questão, levamos em consideração uma gama de 

fatores que afetam a aprendizagem, tais como o contexto no qual a pesquisa foi 

realizada, o clima intelectual e emocional prevalecente e as relações entre os 

participantes.  

 

                                                
31 O perfil mais detalhado desse grupo de controle (7R) encontra-se na seção 4 deste estudo (Análise 
dos resultados). 
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3.2.2 Professores 
 

O professor de GL do grupo 7C tem formação na área de ensino de Alemão 

como língua estrangeira e trabalha na Instituição em questão há 6 anos, onde 

leciona alemão e francês como línguas estrangeiras e GL em turmas do EF II do 

ramo brasileiro.  O docente é mestre em estudos de linguagem e participou de um 

intercâmbio pedagógico na Alemanha durante um ano, possui ascendência 

espanhola e portuguesa e, além da LA e da língua francesa, tem fluência em 

espanhol e inglês.  Possui conhecimento de outras LEs e utiliza as mesmas para 

interagir regularmente com amigos estrangeiros, os quais tem oportunidade de 

visitar durante os períodos de férias. 

O professor de História do grupo de controle (7R) é alemão e trabalha na 

referida instituição há três anos, por intermédio do programa de intercâmbio 

pedagógico do Gabinete Central de Escolas no Exterior, ligado ao Ministério de 

Cultura da Alemanha. O docente tem formação na área de História, Geografia e 

Inglês como língua estrangeira, matérias que leciona no EF II e EM do ramo alemão.  

O professor tem experiência docente na Escócia e no Peru, possui fluência em 

Português e em Espanhol e tem conhecimentos básicos de Francês. 

Os professores envolvidos estimularam a interação dos aprendizes em sala de 

aula e foram responsáveis pelo direcionamento dos grupos de discussão, no intuito 

de conduzir os alunos para contribuições detalhadas e concretas sobre as suas 

experiências, realizando eventuais ajustes na argumentação, a fim de cobrir os 

tópicos e discussões desejados.    

         O papel dos professores foi o de fazer a discussão do grupo progredir, 

controlando os tópicos e a dinâmica dos debates, promovendo, assim, dados de 

interesse para esta pesquisa. 

 

3.3 Instrumentos de Pesquisa para coleta de dados 
 

        A coleta de dados foi realizada com a implementação dos seguintes 

instrumentos: avaliação de programa do curriculo de GL, observações sistemáticas 

ao longo do período letivo, questionário e entrevistas, grupo de discussão, e o IDI. A 

aplicação do questionário, as observações e o levantamento de dados foram feitos 
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pela pesquisadora.  As entrevistas direcionadas e o IDI foram aplicados aos alunos e 

aos professores envolvidos neste estudo.   

Os procedimentos adotados permitiram a triangulação dos dados, principal 

objetivo da utilização de procedimentos de pesquisa qualitativos e quantitativos 

(LÜDKE & ANDRÉ, 1986; TEIS & TEIS, 2006; VAN DE VIJVER & LEUNG, 2009).  

Para a realização desta investigação, os instrumentos de pesquisa foram 

criteriosamente selecionados.  As limitações e fragilidade dos  instrumentos 

utilizados constam da seção 4.4 deste estudo. 

 

3.3.1 Avaliação do curriculo de GL 
 

A metodologia proposta por Nunan para a avaliação de programa foi utilizada 

para identificar que elementos do programa de aprendizagem integrada são mais 

benéficos e quais demandam uma revisão, no sentido de contribuir, efetivamente, 

para a formação intercultural dos aprendizes. 

Conforme observa Nunan (1992), o julgamento e a avaliação fazem parte do 

cotidiano humano e é comum avaliarmos aspectos da nossa vida e trabalho, sem 

nos dar conta disso.  O valor está implícito no conceito de avaliar. Segundo Nunan 

(1992), existem dois tipos de avaliação de programa, a avaliação formativa e a 

somativa.  A avaliação formativa é realizada no decorrer de um determinado curso, a 

fim de fornecer mecanismos para melhoria do programa durante a realização do 

mesmo. Entretanto, a presente investigação propôs uma avaliação somativa, pois foi 

realizada ao final do programa, com o intuito de prover informações para benefício 

do mesmo em novas aplicações. A adequação dos conteúdos e dos objetivos, os 

procedimentos de implementação, assim como a eficácia e eficiência da instrução, 

são focos da presente pesquisa, que buscou avaliar o programa através da coleta de 

descrições e julgamentos de resultados, relacionando-os com os objetivos e o 

contexto, insumos e informações ao longo do processo, para interpretar o seu valor 

e mérito, no que tange ao desenvolvimento da CI dos aprendizes.    

Primeiramente, definimos operacionalmente os critérios de mensuração de 

resultados, através da recolha de juízos de resultados das partes interessadas, e 

através da realização de ambas as análises qualitativa e quantitativa.  Para tal, 

foram apresentadas questões, dados e interpretação dos mesmos, a fim de avaliar a 
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proposta do programa de Gesellschaftslehre (GL) e discutir a sua importância no 

desenvolvimento da CI dos alunos.   

De acordo com Nunan (1992), a  avaliação de programa leva em consideração 

três fatores: 

1. A natureza da evidência a ser usada; 

2. A relação entre a avaliação e os objetivos do programa; 

3. Instrumentos de medição apropriados. 

O primeiro fator diz respeito ao programa de competências desenvolvido para 

o ensino bilíngue integrado (GL) e sua contribuição para o desenvolvimento da CI 

dos alunos. O segundo fator considera os objetivos propostos pelo programa, a fim 

de relacioná-los aos resultados obtidos ao longo do processo.  O terceiro fator 

contempla a triangulação dos instrumentos de pesquisa utilizados.  

 

3.3.2 Observações, questionário e entrevistas 
 

Para obtermos perspectivas múltiplas a respeito do ensino investigado e  para 

avaliar o ensino em questão, fizemos uso de 12 tempos de observações de aula 

sistemáticas, realizadas ao longo do ano letivo, através das quais foram gerados 

diários e relatos de alunos. O questionário, que consta do anexo deste estudo,  foi 

elaborado para os alunos de GL com o intuito de coletar dados pessoais e 

relacionados às aulas de GL. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas 

informalmente, ao longo do período letivo, a fim de levantar informações acerca dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa.  

 
3.3.3 Inventário de Desenvolvimento Intercultural (IDI) 
 

O IDI é um dos instrumentos existentes para aferir o nível de CI dos indivíduos 

(cf. FANTINI, 2009). Tal ferramenta foi produzida em resposta a um estudo feito por 

Bennett (1993), após muitos anos de experiência ensinando estudantes oriundos de 

diversas culturas. Ao observar que alguns alunos pareciam se adaptar mais 

efetivamente a novas situações culturais, Bennett desenvolveu o Modelo de 

Desenvolvimento da Sensibilidade Intercultural (MDSI). Como a consciência cultural 

e sensibilidade são fenômenos naturais, ele acreditava que tornar-se competente em 
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situações interculturais era uma questão de ajustes entre a auto-percepção cultural e 

a cultura do "outro" e,  para isso, seria necessária uma adaptação comportamental.  

O IDI é um levantamento de 50 itens, que se propõe a medir a sensibilidade 

intercultural dos indivíduos ao longo de um espectro de valores.  A ferramenta busca 

evidenciar como as pessoas percebem as diferenças culturais.  O inventário tem 

sido utilizado, em larga escala, para avaliar o desenvolvimento pessoal intercultural.  

Seus criadores idealizaram esse recurso para estimar as necessidades de 

treinamento e guiar intervenções para  o desenvolvimento  da CI de indivíduos e 

grupos, contribuindo para a seleção de pessoal e avaliação de programas 

(HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003). O MDSI procura desenvolver a 

sensibilidade intercultural através do alcance da capacidade de interpretação (e 

experimentação)  de diferenças culturais, de forma mais complexa, baseado numa 

visão  cultural de mundo, do ponto de vista de uma determinada cultura (HAMMER, 

BENNETT & WISEMAN, 2003:423). Os valores32 dos MDSI variam de etnocêntricos 

para etnorelativos e representam formas peculiares de perceber diferenças culturais 

(HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003:426).   A partir desses valores, cinco 

estágios são colocados ao longo de uma escala que varia de estágios etnocêntricos, 

para fases etnorelativas, como pode ser observado na figura 11. 

 
Figura 11: Continuum do desenvolvimento intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Valores de negação (3), defesa (4), minimização (5), aceitação  (6), adaptação (7) e integração (8). 
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De acordo com a suposição implícita do IDI e sua fundamentação teórica33, a 

experiência, o contato intercultural, o conhecimento e compreensão de uma cultura 

estrangeira, são fatores que fazem com que as pessoas se desloquem de uma 

forma mais etnocêntrica de ser, assumindo uma posição etnorelativa.  De acordo 

com os idealizadores desse teste, as afirmações do IDI baseiam-se em situações 

interculturais autênticas, de pessoas provenientes de diversas culturas, em todo o 

mundo (HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003). Utilizando uma escala de 5 

pontos34, os entrevistados opinam sobre afirmações como "Posso mudar meu 

comportamento para me adaptar a outras culturas." (IDI # 19) ou "As pessoas em 

nossa cultura trabalham mais duro do que as pessoas na maioria das outras 

culturas.” (IDI # 39). 

Para a aplicação do instrumento de pesquisa descrito acima, a autora deste 

trabalho participou do Seminário de Qualificação para Consultores Interculturais do 

IDI, realizado pelo autor, em 2012, em Baltimore, USA, onde foi habilitada para 

aplicar o inventário e interpretar os resultados, como consultora.  

Para um melhor entendimento do IDI, apresentamos, a seguir, informações 

retiradas do manual desse instrumento de pesquisa, para as quais fizemos uma 

tradução livre.  Os inventários levantados constam dos anexos 1, 2 e 3 deste estudo 

e indicam a principal orientação dos indivíduos com relação às diferenças culturais 

ao longo do continuum apresentado na figura 10.  O perfil do IDI identifica questões-

chave de orientação ou desenvolvimento que, quando sistematicamente abordadas, 

podem resultar em uma maior progressão ao longo do continuum.  Além disso, o 

perfil do IDI identifica aspectos inibidores (ou travadores), que impedem os 

indivíduos de avançar ao longo do continuum de desenvolvimento. 

O continuum do desenvolvimento intercultural (Hammer, 2009) identifica cinco 

orientações centrais que refletem um conjunto distinto de percepções e experiências 

sobre diferenças culturais, partindo do pressuposto de que a capacidade dos 

indivíduos e grupos em perceber diferenças entre eles e outros são divergentes e 

culturalmente fundamentadas.   

 

 
                                                
33 com base no MDSI   
34 ( discordo; discordo mais do que concordo; discordo de certa forma/concordo de certa forma; concordo mais 
do que discordo; concordo) 
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Em sumo, as intenções do IDI são: a) identificar onde cada indivíduo ou 

grupo de pessoas está situado na escala de desenvolvimento de CI; b) identificar 

onde cada indivíduo ou grupo de pessoas se coloca, ou imagina estar, nesta mesma 

escala. 

 

3.3.3.1 Leitura e interpretação das escalas do IDI 
 
          O IDI não é um teste de personalidade e não está isolado como uma 

ferramenta de treinamento ou coaching empresarial. O perfil dos participantes, 

gerado através do IDI, apresenta informações sobre como os mesmos entendem e 

respondem às diferenças e semelhanças culturais. Larkey (2008), ao comparar 3 

diferentes instrumentos de aferição de CI, afirma que o IDI é considerado uma 

medida explícita de sensibilidade intercultural. Essa ferramenta constitui-se de um 

inventário composto por 50 itens, que foi aplicado online, através de um site da 

Internet.  Além de resumos demográficos e estatísticos, o perfil gerado pelo IDI 

apresenta as seguintes informações: 

Orientação percebida (OP): reflete onde o indivíduo se coloca ao longo do 

continuum de desenvolvimento intercultural. Sua OP pode ser de negação, de 

polarização (defesa ou reversão), de aceitação, de minimização ou de adaptação. 

Orientação de desenvolvimento (OD): indica a orientação primária com 

relação às diferenças e semelhanças culturais ao longo do continuum avaliada pelo 

IDI. A OD é a perspectiva mais provável de ser trabalhada nas situações em que as 

diferenças ou semelhanças culturais precisam ser superadas. A OD, assim como a 

OP, pode ser de negação, de polarização (defesa ou reversão), de aceitação, de 

minimização ou de adaptação. 

Gap de orientação (GO): é a diferença entre a Orientação percebida (OP) e 

a Orientação de Desenvolvimento (OD) ao longo do continuum. É considerada 

significativa uma diferença de pontuação de sete pontos ou mais entre a OP e a OD. 

Quanto maior a diferença, maior será a discrepância entre elas.   

              A pontuação da OP sete pontos ou mais do que a pontuação de OD indica 

uma superestimação do indivíduo com relação à sua CI. A pontuação de OD 

superior a sete pontos ou mais  que a  da OP, indica uma subestimação da CI do 

indivíduo. 
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3.3.3.2 Sumário das descrições das orientações  do IDI 
 

A seguir, apresentamos um sumário das orientações do Inventário de 

Desenvolvimento Intercultural, que caracterizam diferentes posturas e mentalidades 

em relação a culturas diferentes. 

Negação: Orientação na qual o indivíduo reconhece diferenças culturais 

mais facilmente observáveis (comida por exemplo), mas pode não perceber 

diferenças culturais mais profundas (por exemplo, os estilos de resolução de 

conflitos) e pode evitar ou se omitir com relação às diferenças culturais.  Nas 

declarações relativas à essa primeira fase de valores etnocêntricos "a própria cultura 

é vivida como a única real" (HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003:424).  Alguns 

exemplos de afirmações que caracterizam esse tipo de postura são: "Não creio que 

eu tenha uma cultura." (IDI # 10); "Não me considero parte de nenhuma cultura ou 

de uma combinação de culturas." (IDI # 20); "Quem dera que as outras culturas 

fossem como a nossa, o mundo seria um lugar melhor."(IDI # 22); "As outras 

culturas recebem atenção demasiada." (IDI # 27); "Nosso modo cultural de viver 

deveria ser um modelo para o resto do mundo."(IDI # 40); "As pessoas deveriam 

evitar indivíduos de outras culturas que têm comportamentos diferentes dos seus." 

(IDI # 43) . 
               Polarização: Orientação de julgamento que vê as diferenças culturais em 

termos de "nós" e "eles". Isto pode assumir a forma de defesa e reversão. Defesa é 

uma visão acrítica com relação aos próprios valores e práticas culturais e uma visão 

excessivamente crítica em relação a outros valores e práticas culturais. 

Essa fase da gama etnocêntrica é frequentemente agrupada com a fase de 

negação. Ela é definida como aquele estado em que a própria cultura de um 

indivíduo é considerada como a única viável (HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 

2003:424). Pessoas em fase de defesa são mais abertamente ameaçadas por 

diferenças culturais do que aquelas em fase de negação. Alguns exemplos de 

afirmações que caracterizam esse tipo de postura são: "É correto as pessoas não se 

incomodarem com o que acontece fora de seus países." (IDI # 1); "É correto que os 

integrantes de nossa cultura mais forte tenham mais oportunidades."(IDI # 15); "As 

pessoas de outras culturas não estão tão interessadas em se aperfeiçoar quanto 

nós." (IDI # 34). Reversão é uma orientação excessivamente crítica com relação aos 
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próprios valores e práticas culturais e uma visão acrítica em relação a outros valores 

e práticas culturais, isto é, quando uma determinada cultura é tida como superior à 

cultura da socialização primária dos indivíduos.e a outra cultura não é percebida 

como uma ameaça. (HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003:424). Exemplos disso 

seriam "As pessoas de outras culturas estão mais interessadas em aprimorar-se do 

que nós." (IDI # 6); "Pessoas de nossa cultura são menos corteses que as de outras 

culturas." (IDI # 24); "As pessoas em nossa cultura são menos tolerantes se 

comparadas às pessoas de outras culturas." (IDI # 33); "Os valores familiares são 

mais fortes em nossa cultura do que nas outras." (IDI # 42), "Pessoas de nossa 

cultura não são tão mente aberta como pessoas de outras culturas." (IDI # 44). 

            Minimização: Uma orientação na qual o indivíduo destaca o que há em 

comum entre diferentes culturas e os valores e princípios universais. Essa 

orientação pode mascarar um reconhecimento e uma valorização mais profundos 

das diferenças culturais.  Nesta etapa, elementos da própria visão cultural de mundo 

do indivíduo são tidos como universais, mas a ameaça sentida por outras culturas é 

contrabalançada,  pelo fato de colocarem as diferenças em categorias familiares 

(HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 2003:424). Os exemplos de minimização 

incluem as seguintes declarações: "As pessoas são iguais; têm as mesmas 

necessidades, interesses e objetivos de vida." (IDI # 7); "A tecnologia está criando 

uma cultura global única." (IDI # 8); "O comportamento humano em todo o mundo 

deveria ser governado por regras naturais e universais a respeito do que é certo e 

errado." (IDI # 16); " Apesar de algumas diferenças culturais, é mais importante 

reconhecer que as pessoas são todas iguais em sua humanidade." (IDI # 30);  “As 

pessoas são basicamente iguais, a despeito de aparentes diferenças culturais." (IDI 

# 36); "As diferenças culturais são menos importantes do que o fato de as pessoas 

terem as mesmas necessidades, interesses e objetivos de vida." (IDI # 41); "A 

humanidade que compartilhamos merece mais atenção do que as diferenças 

culturais." (IDI # 45); "Pelo fato de existirem valores universais, os conflitos culturais 

podem ser resolvidos." (IDI # 46); " Os princípios morais universais oferecem uma 

orientação eficaz para o comportamento em outras culturas." (IDI # 49). 

              Aceitação: Uma orientação onde os padrões de diferença e semelhança 

culturais entre a própria cultura e a cultura alheia são reconhecidos  e apreciados.  

Essa etapa encontra-se no campo etnorelativo e caracteriza a situação quando uma 
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determinada cultura vive no contexto de outras culturas (HAMMER, BENNETT & 

WISEMAN, 2003:425). Nesse sentido, a aceitação é a situação em que a própria 

cultura é vivida como apenas uma de uma série de visões de mundo igualmente 

complexas.  Segundo Hammer, Bennett & Wiseman (2003), as pessoas com essa 

visão de mundo consideram os outros como diferentes entre si, mas igualmente 

humanos. As pessoas nesse estágio são capazes de gerar uma série de contrastes 

culturais relevantes entre muitas culturas,  podem identificar como as diferenças 

culturais, em geral, operam em uma ampla gama de interações humanas  e  aceitam 

a relatividade dos valores, de acordo com o contexto cultural (HAMMER, BENNETT 

& WISEMAN, 2003:425).  Exemplos de declarações indicando a aceitação das 

diferenças etnorelativas incluem: "Já observei repetidas vezes que há diferenças 

culturais a respeito de ser direto ou indireto ao se converser." (IDI # 21); 

"Freqüentemente estou consciente das diferenças culturais, no que se refere à 

tomada de decisões." (IDI # 23); "Tenho observado freqüentemente diferenças 

culturais na maneira como os problemas são definidos e resolvidos." (IDI # 47) . 

               Adaptação: Uma orientação onde o individuo é capaz de alterar a 

perspectiva cultural e adaptar seu  comportamento de forma culturalmente 

apropriada e autêntica.  Essa última etapa de valores etnorelativos parte da 

premissa que a experiência de uma outra cultura produz a percepção e o 

comportamento apropriados a essa cultura (HAMMER, BENNETT & WISEMAN, 

2003:425).  Por isso, a empatia pode resultar na fase da adaptação, onde a visão de 

mundo de uma pessoa inclui construções relevantes de outras visões de mundo 

culturais e sinaliza uma mudança na organização da experiência vivida, incluindo 

afeto e comportamento (ibid). Nesta fase, as pessoas podem expressar experiência 

cultural alternativa, ao demonstrarem sentimentos e comportamentos culturalmente 

apropriados. Exemplos de declarações que ilustram a adaptação no IDI são: "Tenho 

observado muitos casos de mal-entendidos devido a diferenças culturais 

relacionadas aos gestos e ao contato visual." (IDI # 3); "Quando estou com pessoas 

de culturas diferentes, ajo de maneira diferente do que quando estou com pessoas 

de minha própria cultura." (IDI # 4); "Uso critérios culturais diferentes para interpretar 

e avaliar situações." (IDI #12); " Apesar de me considerar membro de minha cultura, 

quando estou em uma ou outra cultura, vejo-me pensando como um membro 

daquele grupo." (IDI # 13); " Mudo meu comportamento com freqüência para lidar 
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com diferenças culturais relacionadas aos gestos e ao contato visual." ( IDI # 50 ). 

 

3.3.3.3 Orientações travadoras 
 

 Orientações travadoras (OT) são aquelas orientações subjacentes à 

orientação de desenvolvimento (OD) do indivíduo, no continuum intercultural,  que 

não estão resolvidas. Quando uma orientação anterior não é resolvida, essa 

perspectiva pode ser usada para fazer sentido entre as diferenças culturais em 

determinados momentos, em torno de determinados temas, ou em situações 

específicas. As OT, quando surgem, tendem a remeter à OD do indivíduo, para lidar 

com as diferenças e semelhanças culturais. O IDI identifica o nível de resolução que 

é alcançado sobre possíveis OT. 

 
3.3.3.4 Orientações principais  
 

Orientações principais (OPr) são aquelas que estão imediatamente "à frente" 

da sua orientação de desenvolvimento (OD).  A OPr é a próxima meta a ser 

alcançada no desenvolvimento de CI. Por exemplo, se a OD obtida é a minimização, 

então as OPr seriam a aceitação e  a adaptação. 

 

3.3.3.5 Desengajamento cultural 
 

A pontuação de Desengajamento cultural (DC) indica a afinidade do indivíduo 

em relação à sua própria comunidade cultural. O DC não é uma dimensão da CI ao 

longo do continuum de desenvolvimento. Pelo contrário, é uma dimensão separada 

e diz respeito a como as pessoas se sentem desconectadas ou destacadas do seu 

grupo cultural. 

 

3.3.4  Grupo de discussão    
 

O  grupo de discussão constitui um método qualitativo de pesquisa, cuja 

aplicação é útil, sobretudo nas Ciências Sociais.  Este método de pesquisa, 

associado a outros instrumentos de coleta de dados, permitiu reforçar um desenho 
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de pesquisa pertinente na investigação aqui proposta.  A seguir encontram-se 

considerações acerca do planejamento, da condução e análise da utilização deste 

recurso de pesquisa. 

Conforme afirmam Oliveira e Freitas (1998), o grupo de discussão, inicialmente 

utilizado no campo da Sociologia e atualmente empregado em diversas áreas de 

conhecimento, como Educação, Saúde e Marketing, entre outras.  Esse recurso foi 

utilizado para coletar dados pertinentes para a análise do processo de investigação.   

Os resultados obtidos com a sua aplicação foram particularmente efetivos, no que 

tange ao fornecimento de informações sobre como os sujeitos de pesquisa pensam 

e se sentem, permitindo depreender a forma como as pessoas consideram outras 

culturas, ou agem em relação aos tópicos  propostos acerca de questões 

interculturais. 

O envolvimento dos sujeitos da pesquisa, seus encontros regulares, a 

homogeneidade dos participantes quanto aos aspectos de interesse do estudo e a 

discussão de tópicos pré-determinados, podem ser destacados como algumas 

características gerais do grupo de discussão, que foram favoráveis à presente 

investigação.  

O grupo de discussão constitui-se numa espécie de entrevista realizada com 

um determinado grupo e essa reunião apresenta características definidas quanto à 

proposta da pesquisa (OLIVEIRA & FREITAS, 1998).  O foco ou objeto de análise foi 

a interação dentro dos grupos investigados.  Esperávamos que os participantes 

influenciassem uns aos outros, através das respostas às ideias e colocações 

durante a discussão, estimulados por comentários ou questões que foram fornecidas 

pelo moderador (professor).  Os dados fundamentais, produzidos por esta técnica e 

descritos na página seguinte, foram transcritos do grupo de discussão, acrescidos 

das anotações e reflexões do moderadores (professores).   O tema foi a definição de 

cultura. 

O grupo de discussão foi empregado para orientar e dar referencial para o 

processo de investigação da presente pesquisa.  Baseadas na percepção dos 

informantes deste estudo, as discussões nos capacitaram a fazer inferências bem 

focadas a respeito do tema proposto.  Pretendíamos explorar ou esclarecer 

questões que pudessem, eventualmente, emergir da análise dos resultados do IDI. 

As perguntas foram feitas de forma interativa e os participantes eram livres 
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para conversar com outros membros do grupo, isto é, os aprendizes foram 

questionados sobre suas percepções, opiniões, crenças e atitudes em relação a 

questões culturais previamente estabelecidas.  O grupo de discussão permitiu 

estudar as pessoas em um ambiente mais natural do que uma entrevista individual e 

ter acesso à percepção do pensamento dos participantes concentrada sobre o tópico 

objeto da investigação. 

É importante ressaltar que os tópicos da discussão foram pré-determinados e 

sequenciados, com base na análise do contexto em questão, a fim de parecer 

espontâneo para os participantes.  Para a condução das sessões, foi elaborado um 

guia de tópicos e um roteiro de questões de interesse, que foram  aplicados nos dois 

grupos envolvidos. O guia de tópicos listou aspectos formados apenas por palavras 

ou frases que lembraram ao professor os tópicos de interesse.  O roteiro de 

questões apresentou uma sequência de frases completas, com o objetivo de obter o 

conteúdo desejado, permitindo uma análise mais eficiente, uma vez que eventuais 

diferenças de linguagem poderiam ocorrer.  Esta forma pareceu apropriada, visto 

que cada grupo tinha um professor diferente.    

A estrutura do roteiro foi valiosa para a análise da interação dos grupos de 

discussão e na posterior comparação dos dados dos dois grupos envolvidos.  A 

forma de iniciar as sessões foi semelhante.  Inicialmente, o professor fez uma 

introdução a respeito do tópico, de forma bastante genérica, colocando-se de forma 

receptiva e disposto a aprender com o grupo.  Cada rodada consistiu de questões 

abertas feitas a todos,  possibilitando uma resposta rápida e a identificação das 

características que os participantes tinham em comum. Aos aprendizes foi permitido 

escolher a maneira de responder as  perguntas, que foram classificadas da seguinte 

forma: 

• Questões introdutórias: introduziram o tópico geral da discussão, de forma a 

fornecer aos participantes uma oportunidade para refletir sobre experiências 

anteriores. 

• Questões de transição: moveram a conversação para questões chave que 

nortearam o estudo. 

• Questões chave:  direcionaram o estudo. 

• Questões finais: fecharam as discussões, permitindo aos participantes 

considerarem todos os comentários partilhados e  identificarem os aspectos 
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mais importantes. 

• Questões resumo: foram formuladas pelo professor a fim de compilar as 

questões chave e as principais ideias que surgiram na discussão, de forma 

democrática. 

• Questão final: foi feita de forma padronizada, sob forma de explanação sobre 

o propósito da discussão, a fim de complementar ou enfatizar questões 

pertinentes, ao final da sessão.  

 

Na elaboração das questões, foram evitadas questões dicotômicas, que 

pudessem ser respondidas com sim ou não.  Ponderar sobre questões que 

demandam uma resposta racional (por exemplo: “Por que?”) foi uma forma 

pertinente de estimular o desenvolvimento do pensamento e a reflexão. 

O moderador (professor) manteve uma postura neutra e encorajou todos os 

tipos de comentários.  A condução das discussões de grupo seguiu, portanto, o 

mesmo padrão das discussões realizadas durante as aulas regulares.   

  Os aprendizes foram acomodados em seus respectivos assentos e a principal 

forma de obtenção de dados foi através da gravação de áudio.  A pesquisadora, que 

participou como observadora, fez anotações durante as sessões e gravou suas 

impressões logo após as mesmas. Este material faz parte da nossa interpretação.   

Os resultados exploratórios do grupo de discussão foram tratados com teor 

etnográfico.  Citações diretas foram consideradas relevantes, assim como a 

descrição numérica dos dados também foi valorizada. Tais formas de análise foram 

complementares.  A análise detalhada dos resultados procedeu-se através do 

desenvolvimento de hipóteses e esquemas de codificação, os quais foram aplicados 

aos dados. No capítulo a seguir, apresentamos a análise dos dados coletados. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  
 

Neste capítulo, apresentamos os  resultados da aplicação dos instrumentos 

descritos na seção anterior. A triangulação dos dados coletados, através dos 

instrumentos de pesquisa é um meio privilegiado para tratarmos do nível de CI dos 

alunos.  

A discussão dos resultados a seguir teve como base os conceitos revisados 

na fundamentação teórica, correlacionando a idéia de língua/cultura e 

interculturalidade.  

Dividimos o presente capítulo em três partes. Na primeira, são apresentados 

os resultados obtidos com a implementação do modelo da avaliação de programa 

proposta por Nunan (1992). A segunda parte refere-se  aos resultados obtidos com a 

aplicação da ferramenta de aferição de CI, o IDI. Na terceira parte, apresentamos os 

resultados obtidos com a utilização do instrumento intitulado  grupo de discussão. 

Informações coletadas através do questionário, das observações de aula e das 

entrevistas foram incorporadas ao longo das próximas seções, para complementar 

os dados dos três instrumentos de pesquisa supracitados.   

 

4.1 Avaliação de programa  
 

Entendemos a avaliação segundo os pressupostos de Nunan (1992), que a 

reconhece não como mero processo de obtenção de informações, mas como um 

processo que visa à tomada de decisões, isto é, ações  que visam a realização de 

algo novo e diferente no futuro.  Este aspecto faz parte dos encaminhamentos 

propostos ao final dessa investigação. A seguir, apresentamos as respostas 

encontradas para as questões centrais estabelecidas para a tese.  

A seguir, procuramos responder às questões destacadas por Nunan (1992) 

em diversos aspectos, no que tange à análise do programa, a qual este estudo 

pretendeu realizar.  Buscamos, sobretudo, analisar o nível de envolvimento dos 

alunos com relação às aulas, ao professor e aos conteúdos propostos e com relação 

ao desenvolvimento da CI. 

 

 



 
 

84 

4.1.1 Quanto à Metodologia 
 

Segundo Nunan (1992), com relação à metodologia, as perguntas que devem 

ser respondidas são:  

1) Os materiais, métodos e atividades estão em consonância com os objetivos 

propostos? 

2) Os aprendizes consideram o material, o método e as atividades 

apropriadas? 

 

Para o presente estudo, em particular, essas questões foram examinadas 

para averiguar se os objetivos, as atividades e o método das aulas de GL estavam 

articulados, de modo a proporcionar o desenvolvimento da CI dos alunos.  O 

propósito das aulas é o de proporcionar o acesso ao vocabulário técnico e o 

desenvolvimento de competências sociais e cognitivas dos aprendizes.  Através do 

processo de descrição e de explicação, os alunos desenvolvem o pensamento  

crítico.  

Como destacam Oliveira e Freitas (1998), a discriminaçãoo entre o que 

desperta o interesse dos participantes e o que de fato eles acham importante é um 

dos aspectos que deve ser considerado pelo pesquisador.  Foi possível concluir que 

os materiais, métodos e atividades propostos nas aulas de GL estão em 

consonância com os objetivos pretendidos pelo programa. No entanto, observamos 

que os objetivos não fazem referência explícita ao desenvolvimento da CI.  

Questões de interculturalidade não sobressaíram nos resultados encontrados, como 

podemos notar, a seguir. 

 

a) Questionário: 

Com relação à opinião dos alunos sobre as aulas de GL, as colocações do 

grupo foram positivas, em sua maioria, conforme ilustra a figura 12: 
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Figura 12: Opinião sobre as aulas de GL 

 
Os relatos dos alunos justificam suas opiniões: 

 
A1: “É muito divertida e entusiasmante, me deixa feliz.” 
A2: “Eu acho que a aula de GL é muito importante, porque nós treinamos o alemão e o 

conteúdo é muito divertido.” 
A3: “Acho muito boa, porque a matéria que a gente aprende é interessante e o professor 

deixa a aula mais legal.” 
A4: “Na minha opinião, a matéria é muito chata, mas o professor ensina de uma maneira 

que fica muito divertida e fácil de aprender.  Isso torna a aula muito boa.” 
A5: “Eu acho que a matéria de GL não serve para muita coisa, mas algumas coisas que a 

gente aprende em GL são interessantes até. Eu acho que GL é só para ter mais 
conhecimento mesmo, mas acho que não é muito necessário a matéria GL. Eu não me 
interesso.” 

A6: “A aula ocorre bem e o professor consegue dar todas as matérias em alemão.” 
A7: “As aulas são muito boas porque muita gente acha interessante e divertida.” 
A8: “Acho entre boa e regular, porque é meio chata.  Eu gostava mais da matéria no 1o 

semestre, pois acho que era mais útil e menos complicado.” 
A9: “Eu acho que é uma matéria diferente, que descontrai um pouco mais, mesmo assim 

continuamos a aprender.  É uma matéria na qual eu me identifico.” 
A10: “Tem muito vocabulário e eu não entendo direito a matéria.” 
A11: “Acho muito interessante, apesar de eu não ser muito interessado no assunto, 

consegui começar a me interessar.  Mas acho os textos um pouco complicados.” 
A12: “A aula flui bem e conseguimos aprender a matéria.  O professor ensina de um modo 

que faz nos interessarmos pela matéria.” 
A13: “Eu acho as aulas de GL muito boas, pois são interessantes e fazemos algumas 

coisas diferenciadas.” 
 

Os relatos dos alunos comprovam o gosto pela disciplina GL e a sensação 

de aprendizagem, apesar da dificuldade expressa por alguns.  O papel do professor 

é evidenciado, algumas vezes, como um fator motivador e importante nesse 

processo.  A aprendizagem em LA também é destacada. 

A opinião dos alunos com relação às atividades propostas em GL, também 

são muito positivas, como podemos observar através das figura 13: 

 

 

 



 
 

86 

Figura 13: Opinião sobre o conteúdo das aulas de GL - Grupo 7C 

 
O resultado do gráfico acima justifica-se através das declarações dos alunos, 

reproduzidas a seguir: 

 
A1: “Legal e entusiasmante.” 
A2: “Acho legais porque a maioria dos trabalhos são feitos com os colegas.” 
A3: “Eu acho muito chato, mas às vezes tem coisas interessantes.” 
A4: “Elas são difíceis, mas depois que você aprende se torna mais fácil.” 
A5: “Eu acho as atividades de GL boas.” 
A6: “São divertidas.” 
A7: “Mais ou menos, apesar de gostar de galáxia, etc. é chatinho, muito enrolado, 

estudar sobre a era medieval era mais legal.” 
A8: “Eu acho a leitura dos textos junto com o professor interessante e acho os 

trabalhos em grupo muito divertidos.” 
A9: “São boas, porém confusas.” 

A10: “Avalio elas bem interessantes, mas acho desnecessário ter prova.  Dá para 
aprender mesmo sem prova.” 

A11: “Bom.” 
A12: “Eu avalio as atividades de GL interessantes e diferenciadas.” 
A13: “Interessantes e apropriadas.” 

 

A figura 14 mostra que a grande maioria dos alunos considera os materiais e 

métodos das aulas de GL adequados: 

 
Figura 14: Opinião sobre os materiais e métodos das aulas de GL - Grupo 7C 

 
O entusiasmo dos aprendizes é percebido, quando os mesmos escrevem 

sobre sua atividade favorita, ou seja, a que consideram mais significativa: 
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A1: “Flashmob, porque foi entusiasmante e divertido.” 
A2: “O projeto do Galileu Galilei – porque é um trabalho coletivo e é um livro interessante.” 
A3: “Eu adorei o projeto que fizemos chamado Flashmob.  Eu achei muito engraçado e foi bem 
legal também.” 
A4: “Acho que foi o projeto das maquetes, desfiles, Flashmob...” 
A5: “O Flashmob, porque foi muito divertido e engraçado.” 
A6: “O Flashmob, porque foi muito divertido e criativo.” 
A7: “O Flashmob e uma maquete.” 
A8: “A leitura do livro de Galileo, junto com as pesquisas sobre cientistas da época e suas 
pesquisas.” 
A9: “Foi a do castelo, que eu decorei as suas partes.” 
A10: “O Flashmob, pois a gente botou os conhecimentos de Idade Média em prática no dia-a-dia. 
Flashmob.” 
A11: “Na minha opinião, o projeto mais significativo foi o Flashmob medieval que fizemos.” 
A12: “Eu achei muito significativo o trabalho dos brasões.” 
 
Grande parte dos alunos citaram a atividade do Flashmob, realizada por 

ocasião de um trabalho sobre a Idade Média.  A seguir, uma descrição do projeto35, 

que foi um dos resultados do trabalho desenvolvidos ao longo do ano: depois de 

várias fases de trabalho com textos (retirados e adaptados de sites e materiais 

paradidáticos para crianças e adolescentes), vídeos (Was ist Was - Ritter und 

Burgen e Wege aus dem Finsternis - Von Rittern und Turnieren) e rodas de leituras 

de sagas (em grupo, Siegfried von Xanten e Parzival, em português).  Nessas fases 

preliminares, os alunos foram confrontados com a estrutura e organização do 

sistema feudal (Lehnswesen), da vida cotidiana nos feudos, no campo e nos 

mosteiros, do processo de educação e formação de um cavaleiros e das Cruzadas 

empreendidas pela Igreja Católica, assim como sua motivação (cristianização e 

conquista de território para comércio com as Índias), seu contexto histórico (avanço 

do Império Otomano) e consequências do seu fracasso (Grandes Navegações). 

Nessa parte das Cruzadas, houve um intenso trabalho com atlas e mapas históricos, 

buscando desenvolver as competências que envolvem a sua leitura.  Concluída essa 

fase, os alunos elegeram, dentre cerca de oito perspectivas sobre a Idade Média, 

um aspecto sobre o qual quisessem desenvolver um projeto. O resultado foi que os 

alunos se organizaram em grupos em torno das seguintes iniciativas: maquete de 

uma favela-feudo,  desfile de modas medieval, brasão customizável, flashmob de 

luta de cavaleiros e cruzada em jogo de tabuleiro. 

O número de alunos em cada grupo variava entre 2 e 5, conforme o número 

de alunos que havia se interessado por cada proposta. Assim como o objeto de 

investigação e a forma de apresentação, também o tamanho dos grupos foram 

                                                
35 Descrição baseada na observação sistemática realizada pela pesquisadora. 
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deixados em aberto pelo professor. O tempo de execução de cada trabalho também 

variou muito, de forma que alguns grupos tiveram que continuar trabalhando em 

seus projetos durante períodos de Wochenplan (planejamento de atividades 

semanais), intercalando com tarefas da disciplina de Alemão/DaF.  

A maquete foi construída integralmente na escola, sobre uma placa de 

madeira, através da técnica de papel marché e dobradura/colagem com cartolina. O 

grupo construiu a miniatura de uma favela, indicando suas partes como itens 

característicos de feudos medievais. 

O desfile de modas foi realizado com roupas feitas de TNT, costuradas pelas 

alunas com base no Codex Manesse, principal fonte bibliográfica ilustrada de 

vestuário europeu medieval. As roupas foram confeccionadas pelas alunas sob 

medida para alunos do 3o ano, que desfilaram no saguão de entrada da escola 

durante um recreio, acompanhados por uma trilha sonora de música medieval. 

A ideia do brasão customizável partiu de um aluno que coordenou o projeto e 

contou com a ajuda de vários colegas da turma, que se revezavam no desenho das 

matrizes e recorte das peças em cartolina. O resultado final foram diversos símbolos 

característicos de brasões recortados em cores diversas, assim como várias opções 

de fundos, que foram colocados ao alcance do público em um corredor da escola 

com instruções para que cada um combinasse diferentes itens a gosto e 

fotografasse seu próprio brasão pessoal. 

O flashmob, em forma de uma batalha de cavaleiros (Ritterturnier) foi 

realizada, sem aviso prévio, na quadra da escola durante o recreio. Embora tenha 

sido ideia de dois alunos apenas, estes confeccionaram capacetes de duas cores 

diferentes e acessórios de cartolina para que todos os alunos da turma 

participassem da luta. Os alunos se dividiram em duas equipes, conforme a cor do 

capacete, e marcharam para a quadra, ao som de um tambor, que também deu o 

sinal para o inicio do combate, que tinha sido ensaiado em sala de aula. 

Um outro grupo, confeccionou um jogo de tabuleiro e cartas com prêmios e 

obstáculos inspirados nas cruzadas. 
Outro projeto de GL realizado pela turma 7C, foi a estante de livros.  Como 

parte da unidade sobre Gutenberg e a invenção da imprensa e baseados no 

conceito de estantes de livros públicas implantadas em várias cidades da Alemanha 

e da Áustria, a turma 7C assumiu o apadrinhamento (Patenschaft) de uma estante 
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de livros que, abastecida inicialmente por livros doados pelos próprios alunos, serve 

à comunidade escolar como ponto de intercâmbio de leituras. A turma orientava os 

leitores, divulgava o projeto e controlava semanalmente os títulos que entravam e 

saíam da estante. Grupos de três alunos se revezavam semanalmente para efetuar 

esse controle e reorganizar os livros nas prateleiras.  Esse projeto visava estimular a 

leitura dos alunos em LA na escola. 

Não observamos nenhum aspecto específico com relação à importância da 

coexistência de duas culturas, que tenha sido destacado pelos alunos, a não ser 

quando mencionaram um projeto de Fake bands realizado pela turma no ano 

anterior, durante uma conversa em sala.  Nesse projeto, após um período de 

pesquisa, os alunos apresentam covers de  bandas alemãs de sua escolha, cuja 

origem e características são posteriormente descritas por eles, em forma de folheto.   

Diferentemente das escolas convencionais, a escola bilíngue oferece o 

benefício da exposição intensiva ou da imersão parcial numa LC2. No entanto, para 

o desenvolvimento da CI, é importante um trabalho consciente,  intencional e 

sistemático nos seus esforços para ajudar os alunos nesse sentido.   

Partindo do princípio que língua e cultura estão intrinsecamente relacionadas,   

identificamos que o ensino dessa disciplina está em consonância com os 

pressupostos do CLIL (aprendizagem integrada de língua e conteúdo), uma vez que 

aspectos extralinguísticos são trabalhados de forma intensa na LC2. As aulas de GL 

seguem o modelo integrativo apontado por Geiger-Jaillet, Schlemminger e Racine 

(2011), no que diz respeito à orientação e linguística, uma vez que se baseia no uso 

da LC2 (a LA) para transmitir os conteúdos disciplinares e apresenta propostas de 

trabalho que visam a ampliação da competência discursiva e lexical dos alunos. 

Quanto à metodologia, segue o modelo centrado no conteúdo, utilizando a LC2 

como instrumento de apropriação dos saberes disciplinares. 

Podemos observar que o trabalho de aprendizagem integrada desenvolvido 

no ramo brasileiro da instituição em questão adota um estilo pautado em práticas 

orais, escritas e de interação, substancialmente em LA, acerca de conteúdo de 

outras áreas de conhecimento, o que contribui para o desenvolvimento de diversas 

competências. Consideramos o espaço das aulas apropriado para se investir no 

desenvolvimento da CI dos alunos, em virtude de sua abertura para discussões 

sistemáticas acerca de aspectos pertinentes a essa questão.   
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A disciplina não faz uso de um determinado livro didático, o  que faz com que 

o professor tenha uma abertura para trabalhar de forma alternativa, com material 

que contemple fatos da atualidade.  Isso proporciona, a nosso ver,  a oportunidade 

de tratar de questões de interculturalidade, sem seguir os padrões canônicos, 

comumente encontrados em livros didáticos.  O foco passa a ser em aspectos 

culturais do cotidiano. 

Ainda através das observações realizadas durante as aulas de GL ao longo 

do ano letivo, percebemos um modelo de ensino predominantemente centrado nos 

alunos. Algumas atividades foram realizadas fora do ambiente da sala de aula e 

fomentaram o desempenho autônomo dos alunos, através da realização de 

atividades em grupo, por exemplo.   Em boa parte das aulas, os próprios alunos 

apresentaram o conteúdo trabalhado para toda a turma, em forma de explanação 

com utilização de Powerpoint, por exemplo.  As atividades propostas exigem 

competências diversas por parte dos alunos, como a capacidade de selecionar, 

opinar, argumentar e transmitir oralmente suas ideias. 

 

4.1.2 Quanto aos recursos 
 

A questão que se apresenta nesse item é:  

1) Os recursos utilizados durante as aulas são adequados? 

 

A partir das observações de aula, percebemos que os recursos utilizados 

durante as aulas, como equipamento multimídia e  materiais de arte são adequados, 

à medida que propiciam a realização de ações diversificadas, que alcançam o 

interesse dos alunos e os motivam a engajarem-se nas atividades propostas. A 

utilização de tais recursos estimula a autonomia dos alunos e fortalece a segurança 

dos mesmos durante apresentações de projetos para o público, quando o espaço 

físico da escola também é utilizado.   

Durante as aulas do grupo 7C foi possível perceber que os alunos 

demonstravam grande interesse em trabalhar em grupo para a realização das 

tarefas, o que chegavam a verbalizar sempre que o professor apresentava uma nova 

proposta de trabalho.  A competência social dos alunos e a autonomia são pontos de 

destaque identificados pela pesquisadora.  Contudo, embora os recursos sejam 
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apropriados, no decorrer das aulas, de modo geral, não há evidências sobre a 

adequação da utilização desses recursos para o desenvolvimento da CI, uma vez 

que esse objetivo não é evidenciado nos objetivos propostos.   

Os objetivos são as diretrizes para o professor e devem fornecer uma 

direção clara a respeito dos resultados desejados. Como foi visto nesta seção, não 

havia referência explícita ao desenvolvimento de IC nos objetivos, portanto, não é de 

se estranhar que as atividades realizadas e os recursos utilizados não foram 

particularmente relevantes para o desenvolvimento da CI. 

 

4.1.3 Quanto ao corpo docente 
 

Neste item, nos propomos a responder a seguinte pergunta:  

1) As habilidades de gestão intercultural em sala de aula são adequadas? 

 

A pesquisadora observou que as habilidades de gestão intercultural na sala 

de aula da 7C são realizadas de forma a sensibilizar os olhares dos alunos quanto 

às diferenças e dar suporte a uma visão ampla acerca de aspectos culturais, na 

medida em que fazem alusão a realidades diferentes, de forma relativa (exemplo: 

Projeto favela x castelo medieval, quando os alunos desenvolveram maquetes 

representando duas realidades sócio-historicamente diferentes).  Através da fala do 

professor, a seguir, percebe-se uma postura de respeito e reconhecimento das 

particularidades culturais:   

 
P: O fato das culturas apresentarem características diferentes não as  torna melhores ou 
piores, é uma questão de perspectivas, certo? O que é comum aqui, pode não ser comum 
em outra sociedade, e vice-versa.  

 

Através das observações, notou-se que o docente possui alguns elementos 

inerentes à CCI, destacados por Bolten (2007) e Benett (2009), a saber: abertura, 

conhecimento sobre os assuntos trabalhados,  habilidades de se relacionar e 

interagir com os alunos e consciência crítica cultural.  Tais elementos são 

consequência de sua experiência de vida e contribuem positivamente para o 

envolvimento dos alunos nas atividades.  O diálogo entre professor e alunos a seguir 

ilustra essa questão: 
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P: “Vocês não acham, sei lá, vocês, só assim... uma... agora  eu tô elucubrando aqui, só 
especulando.  Vocês... será que vocês não percebem essa...esse contato com uma cultura 
diferente justamente pelo fato de que ela está presente o tempo todo?” 
A1: “Eu nunca parei pra pensar nisso.” 
A2: “Acho que a gente mistura.” 
P: “Mistura um pouco, né? Chega uma hora que você não sabe bem dizer onde é que 
termina a minha parte brasileira e onde é que eu começo a ser alemão... não é? Eu acho 
que pode ser... desconfio que seja, pois essa resposta automática ... o que você aprendeu 
sobre outras culturas? “nada”, ou “pouca coisa”... o que vocês acham?” 
A7: “Talvez. Às vezes não percebo as coisas em alemão...” 
A8: “Não tinha parado pra pensar nisso.” 

 

O trecho acima exemplifica a maneira como o professor incita os alunos a 

refletir sobre questões culturais. 

 

4.1.4 Quanto ao corpo discente 
 

Neste item Nunan (1992) propõe um número superior de perguntas. 

1) As estratégias de aprendizagem dos alunos são suficientes? 

2) Os aprendizes participam das aulas regularmente? 

3) Os aprendizes prestam atenção e se envolvem com as atividades 

propostas em sala? 

4) Os alunos praticam suas habilidades fora de sala de aula? 

5) Os alunos parecem apreciar a matéria? 

6) Os alunos têm problemas pessoais que interferem na sua aprendizagem? 

 

As estratégias de aprendizagem propostas aos alunos pelo professor, como 

apresentações de PowerPoint, trabalhos em grupo e projetos em sala de aula, 

mostraram-se suficientes para a realização das tarefas de aula. O trabalho em grupo 

contribui para o desenvolvimento das competências sociais, como afirma Bolten 

(2007), o que resulta no êxito do trabalho desenvolvido nas aulas de GL desta 

escola. A reação positiva e até mesmo literalmente demonstrada verbalmente pelos 

alunos comprovam um amadurecimento com relação à autonomia e à capacidade 

de organização dos alunos.   

 

a) Comentários de alunos gravados durante observação de aula: 
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A4:“Trabalho em grupo? Yes!”   
A7: “A gente vai trabalhar em grupo? Prima!!” 

 
Os aprendizes participam das aulas regularmente, de modo geral, apreciam a 

matéria, prestam atenção e se envolvem com as atividades propostas em sala.  

Além disso, foi possível observar nas atividades de GL desenvolvidas fora do 

ambiente de sala de aula, tais como o projeto sobre Idade Média, para o qual os 

alunos fizeram um flashmob, e demonstraram competência social e linguística.  No 

que tange à competência intercultural, Byram (2009) afirma que um programa de 

aprendizagem integrada se caracteriza pela capacidade de relacionar e interpretar 

dos indivíduos, o que foi comprovado na turma observada, quando os alunos 

confeccionaram maquetes de favelas e castelos medievais.  Os alunos foram 

capazes de ver relações entre diferentes culturas e demonstraram uma 

compreensão crítica e analítica sobre aspectos da própria cultura e da outra.  Essa 

relação aconteceu em função do pensamento dos alunos, culturalmente 

determinado, a partir da  consciência de suas perspectivas pessoais, como ilustrado 

no diálogo a seguir:   

 
A1: “Essa maquete ficou muito irada!” 
A2: “Um feudo medieval genuíno! Haha” 
A1: “Nossa favela feudal!” 
A2: “Faz parte da nossa realidade... a Idade Média nos dias de hoje.” 
 

No que se refere a pergunta proposta por Nunan quanto a problemas 

pessoais, durante o período de investigação, os alunos se mostraram socialmente 

integrados no grupo e não foi observada nenhuma desavença ou situação inibidora 

tanto por parte dos alunos, quanto do professor. 

 

4.1.5  Quanto à avaliação 
 
As perguntas relativas à avaliação são: 

1) Os procedimentos de avaliação da disciplina de GL se adequam aos 

objetivos pré-estabelecidos? 

2) Há oportunidades para a auto-avaliação dos aprendizes? De que maneira 

isso ocorre? 

3) Há oportunidade para os aprendizes avaliarem aspectos do curso, como 
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material, metodologia, dispositivos de aprendizagem? 

4) Há oportunidades de auto avaliação por parte dos professores? 

 

Os procedimentos de avaliação, como prova e auto-avaliação,  se adequam 

aos objetivos pré-estabelecidos, à medida que testam objetivamente a capacidade 

de reflexão e desenvolvimento crítico por parte dos alunos, como pode ser 

observado nos exemplos a seguir: 

 

a) Teste escrito – Testa os conhecimentos técnicos acerca do conteúdo 

trabalhado.  Os alunos levam para casa e entregam no dia seguinte.  Podem 

consultar o material utilizado em sala e acessar a internet. 

b) Apresentação oral: As apresentações são em LA.  Apesar de 

cometerem erros ao se expressarem nessa língua, esse fator não inibe os 

alunos, que se mostraram seguros com relação ao conteúdo. 

c) No questionário respondido pelos alunos, houve menções quanto à 

aprendizagem de LA como uma vantagem ou diferencial por parte dos alunos, 

como demonstrado na afirmação a seguir: 

 
A7: “O alemão é uma vantagem para nós para o futuro. As aulas de GL nos ajudam a 
perceber o quanto nós já sabemos e não percebemos. A gente consegue se expressar 
muito mais do que imagina, eu acho. Isso é uma grande vantagem.” 
 

 

Nas apresentações orais, a autoavaliação dos aprendizes ocorre através de 

questionários distribuídos ao final das mesmas.  O professor permite que os alunos 

se manifestem de forma espontânea, uma vez que tais questionários não são 

identificados. Eles servem como um parâmetro de avaliação para o professor. Os 

alunos têm muita abertura para se colocarem durante as atividades e avaliarem 

diferentes aspectos do curso, como material, metodologia e dispositivos de 

aprendizagem. 

A autoavaliação dos professores ocorre de forma autônoma, de acordo com 

sua visão crítica e necessidade de aprimoramento profissional, de acordo com os 

resultados alcançados. 

Não obstante, com relação à avaliação da IC, tanto por parte dos alunos, 
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quanto do professor, não houve menção alguma a respeito de aspectos 

interculturais. Estes poderiam contribuir efetivamente para o desenvolvimento da IC 

mas não foram explicitamente trabalhados durante o período de realização desta 

investigação, o que nos leva a acreditar que a construção da CI dos alunos ocorre 

mais de maneira incidental que intencional. 

 

4.2 Inventário de Desenvolvimento Intercultural (IDI) 
 

A ilustração abaixo representa os resultados obtidos após a aplicação do IDI 

aos participantes da presente  investigação:  

 
Figura 15: Resultados do IDI 

 
 

O inventário em questão foi aplicado aos alunos dos grupos 7C e 7R, e ao 

professor de GL, separadamente, no laboratório de informática da escola.  O 

preenchimento foi conduzido pela pesquisadora.  No grupo 7C, todos os alunos 

escolheram a versão do IDI em LP.  No grupo 7R, os alunos optaram por realizar o 

IDI em outras línguas (30% em alemão, 30% em inglês e 40% em português). 

Conforme mencionamos anteriormente, no que se refere ao Perfil da CI dos 

alunos da 7C e 7R, os dois grupos em questão são homogêneos com relação à faixa 

etária e à série cursada.  Ambos frequentam o mesmo ambiente escolar e a principal 

diferença é entre o uso da LA.  Para o grupo 7C, o alemão constitui a primeira  

língua cultura estrangeira, já para o grupo 7R a LA representa a segunda língua 

cultura estrangeira.   

O quadro 6 apresenta uma compilação dos perfis gerados pelo IDI, com 

relação aos grupos 7C e 7R: 
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Quadro 6: Perfil I dos grupos 7C e 7R 

 
 

As principais diferenças entre os dois grupos dizem respeito ao gênero e ao 

destino de viagens realizadas pelos alunos, fatores que podem interferir na visão de 

mundo dos alunos, uma vez que ela depende da experiência de cada um.  O grupo 

7C era composto de mais meninos que meninas, caso oposto ao grupo 7R.  Todos 

os alunos do grupo 7C viveu a maior parte do tempo na América do Sul, enquanto o 

grupo 7R teve a mesma experiência em outros continentes.  60% do grupo 7R tem 

nacionalidade alemã, o que implica ascendência estrangeira de grande parte deste 

grupo. 

Com relação ao contato com a LC2 e ao desafio de entendê-la e mediá-la, os 

resultados foram os seguintes:  
Quadro 7: Perfil II dos grupos 7C e 7R 
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Para a maioria dos alunos do grupo 7C, entender a LC2 (LA) representa o 

maior desafio, enquanto que para a metade do grupo 7R, o maior desafio, nesse 

aspecto, é ser entendido. No que tange à mediação de diferenças culturais, o maior 

desafio para a maioria dos alunos é em relação ao entendimento do conteúdo, 

enquanto que para a metade do grupo 7R, ao entendimento do professor. 

O quadro 8 ilustra o resumo dos resultados do IDI dos grupos 7C e 7R. 

 
Quadro 8: Resumo dos resultados do grupo 7C e 7R 

 
 

Ao comparar os resultados dos dois grupos, observamos maior discrepância 

no que diz respeito ao desengajamento cultural, onde grande parte da turma 7R 

parece não se sentir totalmente adaptada no contexto cultural em que vive.  Para um 

melhor entendimento dos resultados, uma análise mais detalhada de cada grupo 

será apresentada a seguir. 

 

4.2.1 Resultados do Grupo 7C 
 

Com relação à OP do grupo 7C, o grupo se vê capaz de entender e se 

adaptar às diferenças culturais existentes:   
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Figura 16: Orientação percebida (OP) do grupo 7C 

 
 

O resultado reflete uma orientação que reconhece e aprecia padrões culturais 

divergentes, com relação a valores, percepções e comportamentos.  No entanto, a 

orientação de desenvolvimento (OD) desse grupo indica que a orientação primária 

do mesmo, no que tange às diferenças culturais, é a minimização, o que reflete uma 

tendência a destacar aspectos em comum entre culturas e a “mascarar” diferenças 

culturais importantes, relacionadas a aspectos de valores, percepções e 

comportamentos: 

 
Figura 17: Orientação de desenvolvimento (OD) do grupo 7C 

 
 

A diferença entre a OP e OD indica uma alteração significativa entre o que o 

grupo acha sobre a sua orientação e onde o IDI os identifica na escala de CI, o que 

significa dizer que o grupo superestima o seu nível de CI. 

 
Figura 18:  Gap de Orientação (GO) do grupo 7C 

 
 

Grande parte do grupo encontra-se na orientação de minimização e uma 

minoria encontra-se na orientação de polarização, tanto na posição de defesa 
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quanto reversão entre as culturas envolvidas. 

 

Figura 19: Espectro de orientação de desenvolvimento (OD) do grupo 7C 

 
 

Quanto às orientações travadoras (OT) desse grupo, o IDI identificou que em 

certos momentos, durante a discussão de determinados tópicos ou situações, pode 

surgir uma postura de negação, que reconhece diferenças culturais mais 

superficiais, de percepção imediata ou objetiva, ou de reversão, que caracteriza uma 

visão excessivamente crítica com relação aos próprios valores e práticas culturais e 

uma visão acrítica em relação a outros valores e práticas culturais.  

 
Figura 20: Orientações travadoras (OT) do grupo 7C 

 
 

Tais orientações travadoras (OT) precisam ser trabalhadas, no sentido de se 
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alcançar uma visão multicultural por parte do grupo. 

A orientação principal (OPr) desse grupo é a aceitação, onde os padrões de 

diferença e semelhança culturais entre a própria cultura e a cultura alheia são 

reconhecidos  e apreciados.  Essa orientação está focada em aumentar tanto a 

autoconsciência cultural e a aprendizagem da cultura em geral, quanto estruturas 

específicas de uma cultura para atingir padrões de compreensão mais profundos 

com relação às diferenças que emergem na interação com pessoas que são de 

outras culturas. Além disso, a aceitação envolve a capacidade de fazer julgamentos 

morais e éticos de maneiras que levam em consideração outros valores e princípios 

culturais, bem como os próprios valores e princípios culturais.  

 
Figura 21: Orientação principal (OPr) do grupo 7C 

 
Quando o grupo começa a reconhecer mais plenamente e apreciar as 

diferenças culturais, ele está bem posicionado para procurar formas de mudança de 

perspectiva cultural e adaptar o seu comportamento acerca de diferenças culturais. 

Conforme pode ser observado na figura 20, não se nota desengajamento 

cultural no grupo em questão (7C).  A maioria dos integrantes sente-se à vontade e 

se reconhece como membro da comunidade cultural na qual está inserida. 

 
Figura 22: Desengajamento cultural (DC) do grupo 7C 

 
Com relação ao gênero, o grupo é composto 67% por alunos e 33% por 

alunas. Quanto ao tempo vivido no exterior, apenas 22% dos alunos viveram entre 6 
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e 10 anos fora.  Quanto aos demais alunos,  56% viveram no exterior por períodos 

curtos, com menos de três meses. 11% viveu fora entre três e cinco anos e os 

restantes  11% nunca saíram do Brasil.  Todos viveram a maior parte de suas vidas 

na América do Sul e nenhum pertence a uma minoria étnica do país.   

No que tange ao tipo de relacionamento que o grupo tem com outras culturas, 

a maioria (56%) destaca o fato de viajar constantemente, 33% citam o fato de 

estudar numa escola internacional e 11% destacam o fato de possuir ascendência 

estrangeira na família: 

 
Figura 23: Relacionamento com outras culturas – Grupo 7C 

 
 Dentre os fatores que causam maior dificuldade ao lidarem com membros 

de outras culturas, a maioria dos alunos (78%) indica que o entendimento da língua 

e a comunicação representam os aspectos mais desafiadores nesse sentido.  11% 

indicaram o fato de entender ideias diferentes e 11% apontaram a dificuldade de 

serem entendidos: 

 
Figura 24: Dificuldades de relacionamento intercultural – Grupo 7C 
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Um fator interessante nos resultados encontrados diz respeito aos objetivos 

fundamentais, às responsabilidades ou tarefas que os alunos consideram 

importantes , as quais exigem uma mediação de diferenças culturais bem sucedida.  

De acordo com a figura 23, a maioria do grupo (56%)  assinalou que é necessário ter 

um bom relacionamento com o professor para  aprender,  22% disseram precisar se 

dar bem com o professor para poder se comunicar com êxito, 11%  precisam fazê-lo 

para entender a matéria e 11% para conseguirem entender o professor. 
 

Figura 25: Principal objetivo da mediação intercultural – Grupo 7C 

 
4.2.2 Resultados do grupo 7R 
 

Como vimos anteriormente, em relação ao gênero, diferentemente do grupo 

anterior, no 7R 30% dos alunos são do sexo masculino e 70% do sexo feminino. O 

tempo vivido fora por um período mais longo representa 50% dos casos.  20% nunca 

viveram fora,  40% dos alunos viveu a maior parte do tempo no Brasil e 40% na 

Europa, 10% no continente africano e  60% consideram a cidadania primária alemã 

e 40% a brasileira. 

Os resultados da mostra do grupo 7R indicam que esse grupo tem a mesma 

orientação primária que o grupo 7C, a minimização,  e a mesma orientação 

percebida também,  a aceitação, conforme pode ser observado na figura 26: 
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Figura 26: OP e OD do grupo 7R 

OP 

             OD 

 
Assim como o primeiro grupo,  a diferença entre os níveis de orientação 

principal (OP) e orientação de desenvolvimento (OD) indica que o grupo 7R também 

superestima o seu nível de CI.   

 
Figura 27: Gap de orientação (GO) do grupo 7R 

 

 
 

Os níveis de orientações travadoras (OT) desse grupo, a serem resolvidas, 

também é semelhante ao do grupo analisado anteriormente.    
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Figura 28: Espectro de OD e OT do grupo 7R 

 

 

 
A orientação principal (OPr) do grupo 7R não difere substancialmente do 

grupo 7C: 

 
Figura 29: Orientação principal (OPr) do grupo 7R 

 
 

Diferentemente do grupo 7C, nota-se um certo nível de desengajamento 

cultural, onde 60% experimentam um certo grau de falta de envolvimento com 

aspectos cruciais relacionados à comunidade cultural na qual estão inseridos.  A 

existência de alunos estrangeiros no grupo pode ter refletido nesse resultado. 
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Figura 30: Desengajamento cultural (DC) do grupo 7R 

 
 

O fato de estudar numa escola internacional foi citado por 40% dos alunos 

com relação ao tipo de relacionamento que têm com culturas diferentes. Outros 40% 

indicaram o fato de terem amigos estrangeiros.  10% indicaram o fato de poder falar 

LEs e comunicar com falantes nativos de outras línguas. 

 
Figura 31: Relacionamento com outras culturas – Grupo 7R 

 
 

40% indicaram a dificuldade de serem entendidos como fator desafiador no 

contato com membros de outra cultura.  20% apontaram a dificuldade de se 

apresentar espontaneamente e 20% de se expressarem claramente com eles.  

Estes dois fatores não foram citados no grupo 7C, talvez pelo fato deste grupo 

conter mais alunos brasileiros: 
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Figura 32: Dificuldades de relacionamento intercultural – Grupo 7R 

 
 

30% dos alunos julgam que precisam lidar bem com o professor para 

entender a matéria, 20% para serem entendidos,  10% para se comunicarem com 

êxito e 10% para aprender. 

 
Figura 33: Principal objetivo da mediação intercultural – Grupo 7R 

 
 

Estes resultados do grupo 7R diferem substancialmente dos resultados  do 

grupo 7C.  Curiosamente, são resultados referentes a fatores comportamentais e de 

relacionamento com indivíduos pertencentes a outras culturas.  Lembramos que o 

grupo 7R é um grupo que se relaciona diariamente com professores alemães, os 

quais lecionam as matérias curriculares, o que torna esse fator relevante no 

processo de desenvolvimento da CI.  Quanto mais interculturalmente competente os 

alunos forem, mais harmoniosa será a relação entre eles e os professores alemães.  

Contudo, não houve relatos por parte dos alunos, acerca de conflitos ocorridos em 

sala, ou sobre a dificuldade de serem entendidos, por algum motivo. 
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4.2.3 Resultado do professor de GL 
 

A seguir, o quadro 9 apresenta os resultados obtidos pelo professor, após a 

realização do IDI. 
Quadro 9: Resultado do IDI – professor de GL 

 
 

O professor encontra-se quase no estágio etnorelativo, no continuum de 

desenvolvimento intercultural, como pode ser observado na figura 32: 

 
Figura 34: Continuum do desenvolvimento intercultural (CDI) – professor de GL 

 
 

Tal resultado indica que o professor encontra-se em fase transitória, próxima 

à mentalidade intercultural. Sua formação, vivência no exterior, conhecimento de 

pessoas e de diversas línguas estrangeiras não garantiu a sua classificação num 

estágio mais avançado. O docente em questão começou a conviver com diferenças 

culturais desde a infância e desde cedo obteve diversas experiências com pessoas 

de comunidades culturalmente diferentes. Para o professor, interagir com pessoas 
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de diferentes culturas é estimulante e gratificante. Os resultados do IDI revelam que 

o professor encontra-se à vontade no contexto cultural em que vive, isto é, não 

apresenta desajuste cultural. Seria interessante avaliar mais a fundo como a forma 

como suas experiências com pessoas da sua própria nacionalidade com pessoas de 

diferentes etnias influenciaram sua forma de ver o mundo. Tendências de 

generalização identificadas pelo inventário justificam a classificação do professor na 

escala transitória apresentada. 

O professor de História da turma 7R foi convidado a realizar o IDI, mas não o 

fez, por razões desconhecidas. 

 

4.3. Grupo de Discussão 
 

Durante a discussão proposta, o contexto de sala de aula favoreceu uma 

adequada disposição dos participantes, que se encontraram em ambiente natural de 

aprendizagem formal. Utilizamos a técnica de codificação descritiva36 para fazer a 

transcrição dos dados.  Os códigos selecionados na discussão de grupo foram 

analisados sob os parâmetros do conceito cultural proposto por Benett e citado por 

Hammer (2011), que identifica elementos desta cultura subjetiva e objetiva.  Tais 

códigos surgiram do pensamento analítico da pesquisadora, que estava presente 

durante a discussão de grupo. 

Ao analisarmos as transcrições da discussão, observamos que as 

percepções dos alunos são do tipo imediatas ou superficiais com relação a aspectos 

culturais.  Esse fato tornou-se evidente quando os sujeitos de pesquisa  foram 

indagados acerca da sua concepção de cultura e da existência de uma cultura 

dominante.   

Elementos da cultura objetiva (Hammer, 2009) como comida, música e 

vestimentas típicas foram levantados pelos aprendizes durante a discussão, o que 

corrobora os resultados do IDI descritos anteriormente.   
 

 

 

 

                                                
36 Abordagem de codificação que, com base na teoria ou evidência empírica,  destaca os dados de 
interesse para a pesquisa, a partir das transcrições dos dados.  Os dados significativos emergem  
partir da análise, seleção  e categorização  de informações. 
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P: “O que lhes ocorre quando vocês pensam em cultura? 
A1: “Museum!  Essen!  Musik!” 
A2: “Kleidung!” 
A3: “Religion.” 

 

Outro fator observado durante a discussão foi o fato de os alunos se 

reportarem a priori à culturas alheias, ao invés de partirem da reflexão sobre a sua 

própria cultura para exemplificarem ou tecerem comentários.  
 

A1:“ Eu não sei por quê, mas sempre que penso em cultura eu me lembro de uma cobrinha 
africana, aquilo que os africanos usam na cara... tipo umas listrinhas, uma máscara..” 
 
A2:“Na Europa, como é frio,  existe a tradição dos jogos de inverno.” 

 

No entanto, percebemos uma consciência por parte dos alunos de que a 

cultura tem aspectos híbridos e que uma cultura não se sobrepõe à outra. Podemos 

observar que parte dos alunos considera que as culturas são influenciadas por 

outras culturas, através do contato intercultural, o que corrobora a visão de Welsh 

(1999) sobre a questão do hibridismo cultural. 
 

A1: “... existem umas culturas que influenciam outras.  Na índia, por exemplo, existia uma 
cultura, mas foram colonizados.” 
 
A2: “Eu acho que ... as culturas...uma influencia a outra. Por exemplo, no mundo de hoje eu 
acho que, disparado os Estados Unidos que influenciam.” 
 
A3: “Pode ter uma cultura mais conhecida, mas não uma mais importante.” 
A4: “Cada cultura tem uma coisa importante que até influencia outras... por exemplo, o 
Carnaval. O Brasil é forte nisso.” 
 
A5: “(Seja no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar), cada família tem uma cultura 
diferente, umas saem, viajam, outras não.” 

 
 

As contribuições dos alunos foram tratadas de forma neutra, permitindo aos 

aprendizes decidir quais as características eles consideram relevantes em relação à 

LC2.  A partir de suas colocações, percebemos que os alunos transcenderam as 

diferenças, sem anulá-las ou reduzi-las.  
 

P1: “...vocês acham que o fato de vocês estudarem numa escola internacional e viajarem 
tanto diferenciam vocês nesse aspecto cultural?” 
 
A1: “Sim, com certeza.” 
 
A2: “Sim, porque temos acesso a culturas diferentes.” 
 
A3: “Sim, conhecemos alemães na escola.” 
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Observou-se que aspectos culturais referentes ao Brasil e à Alemanha não 

representam aspectos consistentes ou significativos para os alunos, durante as 

aulas de GL.  
 

A3: “É, assim, as descobertas da ciência influenciam os hábitos culturais do mundo inteiro.” 
 

Notamos ainda a ideia de que outras culturas não representam ameaças, 

mas um valor adicional, conforme aponta Cantoni (2005), em seu estudo. 

 
A1: “Acho que nenhuma cultura é melhor, ou soberana em relação às outras, acho que há 
diferenças apenas.” 
 
A4: “Sim, quando você viaja você traz alguns hábitos.” 
 
A6: “Acho que não tem coisa ruím.  Aqui a gente pode ir à praia, lá a gente pode esquiar.  
Existem vantagens e desvantagens.” 

 

No que tange à consciência acerca de aspectos sócio-culturais envolvendo o 

Brasil e a Alemanha, percebe-se que este é um aspecto que ainda pode ser mais 

explorado, talvez através de uma política da escola ampliada para outras disciplinas. 
 

P1: “A última pergunta acho que a gente já respondeu, mas se vocês quiserem falar 
mais...Was habt ihr über andere Kulturen in der Schule gelernt,  o que vocês aprenderam 
sobre outras culturas na escola?” 
A1: “Nada.” 
A2: “Pouca coisa.” 
A3: “Festivais. O castelo medieval.” 
P1: “Eu acho interessante essa coisa...” 
A4: “Por enquanto pouca coisa. (...)” 

 

As declarações destacadas apontam para uma falta de consciência por 

parte dos alunos acerca de aspectos culturais que permeiam o ambiente no qual 

estão inseridos.  Autores como Byram (2009) e Oliveira (2000) alertam para o fato 

de que, somente a partir de uma visão intercultural aprofundada, a consciência 

sobre aspectos culturais e a habilidade crítica do aprendiz, como reflexo de crenças 

e valores,  é aguçada e sua CI é desenvolvida.  

No grupo de discussão realizado com o grupo 7R, notamos, igualmente, 

ênfase em aspectos da cultura objetiva, isto é, a fatores de percepção imediata, 

pertencentes à cultura objetiva:   
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P: “_Was bedeutet Kultur?” 
A1: “_Essen.” 
A2: “_Musik.”  
A3: “_Tanzen.”  
A4: “_Kleidung.” 

 
As declarações a seguir demonstram uma postura de relativização, onde as 

diferenças culturais são tratadas de forma neutralizada, sem maiores divergências: 
 
A3: “_In einer Kultur nicht alles ist dasselbe.” 
 - 
A9: “_Ich sehe es schon so, dass es Ähnlichkeiten gibt.   
Die Kulturen sind nicht mehr so stark, nur ein bisschen anders.” 

 

Percebemos ainda uma postura de defesa por parte de um dos alunos, o 

que pode ser observado na seguinte declaração: 

 
A7: “_In Brasilien fragen die Leute, ob sie uns weiter helfen können, und in Deutschland ist 
es nicht so.”  

 
Conforme apresentamos neste capítulo, os dados obtidos através dos grupos 

de discussão reforçam os resultados do IDI, que relacionam os grupos 7R e 7C ao 

estágio intermediário da mentalidade intercultural. 

 
4.4 Limitações e encaminhamentos  
 

A realização do presente estudo gerou algumas considerações de valia para o 

programa de ensino integrado de GL em um contexto específico de aprendizagem 

bilíngue. Vale apontarmos aqui algumas limitações da pesquisa, tais como: a coleta 

de dados ter sido realizada em um pequeno grupo pertencente a uma instituição de 

ensino específica do Rio de Janeiro. Os resultados da análise qualitativa limitam-se 

a dados que não permitem investigação de efeitos de interação entre variáveis 

independentes. 

Esta tese foi desenvolvida por um estudo de base qualitativa, que empregou 

ferramentas quantitativas para avaliar o objeto central do estudo: o desenvolvimento 

da CI dos alunos. Temos consciência de que os instrumentos selecionados para a 

investigação foram aplicados a um grupo reduzido de alunos, o que não permitiu a 

identificação de diferentes variáveis. A discussão de grupo também tem limitações. 
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Embora o grupo represente a população escolar, o pequeno número de estudantes 

não representa todo o corpo discente da instituição. 

Entretanto, apesar das limitações colocadas, os resultados encontrados 

comprovam a eficácia dos instrumentos utilizados e permitem discussões 

importantes sobre o tema. A inovação do estudo fica por conta da introdução da 

ferramenta do IDI para aferição do nível de CI dos sujeitos expostos a este tipo de 

aprendizagem integrada, tema de grande relevância no momento educacional 

brasileiro. 

É possível que os resultados tenham a ver com a idade dos aprendizes. Da 

mesma forma, não podemos afirmar se o nível de CI observado nos alunos ocorre 

em função do seu desenvolvimento cognitivo. Os adolescentes ainda estão no 

processo de construção do seu eu e da sua identidade e a CI requer 

reconhecimento do outro, o que pode estar além da predisposição sócio-emocional e 

cognitiva dos alunos de 12 e 13 anos investigados. Para esclarecer isso, estudos 

futuros devem medir o desenvolvimento da CI ao longo de vários anos. Outra 

alternativa seria comparar a CI dos alunos do nível intermediário com a CI de 

estudantes que estão terminando o ensino médio. 

         Os dois grupos aqui examinados estão inseridos em um contexto de 

educação bilíngue. Seria interessante saber o nível da CI dos estudantes bilíngues, 

comparado com o nível da CI de aprendizes monolíngues. Para examinar isso, 

estudos futuros podem ser realizados ainda com uma população mais velha (por 

exemplo, turmas do 12o ano). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como proposta aferir o nível de CI e fazer uma 

avaliação de programa (NUNAN, 1992), focando características interculturais na 

aprendizagem integrada, em contexto escolar bilíngue português-alemão do Brasil, 

no âmbito de uma dimensão linguística e sócio-cultural. Partimos do conceito de CI, 

entendendo-o como caminho capaz de fornecer subsídios teóricos para uma melhor 

compreensão do objeto deste estudo. Ressaltamos, ainda, que essa noção difere 

das concepções tradicionais de ensino de cultura na sala de aula de LE (GIMENEZ, 

2002), uma vez que o aprendiz é levado a desenvolver novos conceitos, valorizando 

sua LC1, em um contexto intercultural de aprendizagem (CAMERER, 2007; 

MEIRELLES, 2009). Durante esse processo, entendemos que é necessário tratar de 

questões interculturais de forma explícita e consciente, para que a CI seja 

efetivamente desenvolvida, ao longo do período escolar. 

Neste sentido, adotamos uma perspectiva sociocultural da linguagem, uma 

vez que enfocamos as relações existentes entre língua, cultura e estrutura social. 

Buscamos investigar o ensino de línguas, relacionando-o à dimensão intercultural 

envolvida nesse processo. Visamos investigar o desenvolvimento da CI no ensino 

integrado em LA, em contexto institucional, enfatizando o encontro cultural que 

ocorre, necessariamente, entre os aprendizes, que vem a ser o encontro entre sua 

LC1 e a LC2. 

O caráter de aprendizagem integrada da disciplina GL contribui para a 

ampliação de vocabulário em alemão e para o aprimoramento de certas habilidades, 

como reflexão crítica, apresentação e argumentação nessa língua estrangeira. As 

aulas de GL oferecem espaço para serem trabalhados aspectos extralinguísticos, 

que não recebem muita atenção nas aulas de língua por uma questão de escassez 

de tempo no cumprimento do programa. Durante as aulas de GL, são trabalhados 

temas de outras disciplinas em LA, o que não ocorre nas aulas regulares de História 

e Geografia, por exemplo, ministradas em LP. Isso constitui um diferencial, inclusive, 

com relação a outras escolas com ensino de LA no Rio de Janeiro. Não obstante, 

um trabalho particularmente voltado para o desenvolvimento da CI dos alunos é uma 

tarefa a ser cumprida a longo prazo e pode ser viabilizada ou potencializada através 

da realização de projetos e atividades que promovam, estabeleçam ou intensifiquem 
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reflexões específicas acerca de elementos culturais existentes no Brasil e na 

Alemanha. Para tal, é importante explorar aspectos das duas culturas envolvidas, 

que estão presentes nesse contexto e são inerentes à rotina escolar, para que tais 

questões não passem de forma despercebida, mas que os alunos se tornem mais 

interculturalmente competentes por meio de uma profunda sensibilização consciente 

sobre as diferenças e semelhanças existentes entre esses dois países, a fim de que 

possam se adaptar a realidades diferentes a partir de uma visão etnorelativa de 

cultura. 

Esta tese apresenta e discute fatores acerca do desenvolvimento da CI, em 

especial, em contexto escolar bilíngue. Acreditamos que os resultados aqui 

apresentados e discutidos auxiliem educadores no desenvolvimento de propostas de 

educação integrada intercultural efetivas, uma vez que o estudo evidencia a 

importância da construção da CI e aponta para fatores cruciais que devem ser 

considerados no decorrer do processo. O desenvolvimento da competência 

comunicativa em LE deve estar atrelado ao desenvolvimento da CI como um de 

seus objetivos. Partimos da premissa que através da revisão intencional pedagógica 

e curricular, o professor pode efetivamente auxiliar seus alunos a desenvolverem 

uma mentalidade etnorelativa, auxiliando-os a prepararem-se adequadamente para 

a interação bem sucedida em ambientes interculturais no futuro, através de um 

trabalho que saliente questões culturais não superficiais (BOLTEN, 2007). 

Os resultados da presente investigação são um convite aos educadores para 

agirem, por meio do envolvimento crítico, com o processo de ensino e aprendizagem 

intercultural. Acreditamos que seja possível prover aos alunos oportunidades de 

entender seus papéis enquanto identidades culturais dentro do complexo mundo em 

que vivemos. 

Como vimos, a mera exposição a uma LC2, não garante aos indivíduos uma 

mentalidade intercultural. Da mesma forma, não podemos afirmar que a exposição 

em um ambiente de aprendizagem bilíngue é suficiente para que os alunos 

desenvolvam um alto nível de CI, uma vez que ela está atrelada, além de outros 

fatores, à experiência individual de cada um.   

A falta de componentes explícitos que levam ao desenvolvimento da CI em 

programas de aprendizagem integrada, como por exemplo a falta de objetivos e 

avaliação voltados para questões de ordem intercultural são fatores a serem revistos 
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ou reconsiderados, para que propostas de educação intercultural potencializem 

efetivamente a formação de cidadãos interculturalmente competentes.  

O desenvolvimento da CI deve ser um procedimento consciente, estimulado 

através de orientações e questionamentos voltados para uma visão mais profunda, 

não superficial acerca da LC2. Tendo em vista que essas orientações são 

necessárias, faz-se mister a capacitação dos professores nessa área, para que esse 

objetivo seja alcançado de forma objetiva. O fato dos cursos de formação de 

professores existentes no estado não oferecerem cadeiras voltadas especificamente 

para esse aspecto, constitui um grande desafio a ser enfrentado na atualidade. 

As ciências humanas e as disciplinas das ciências sociais estão mais 

propensas para trabalhar características e processos culturais. No entanto, todos os 

assuntos de conteúdo têm peculiaridades específicas de cultura que podem ser 

incorporados no desenvolvimento da CI. 

Este assunto não se esgota aqui. Esperamos que, a partir deste estudo, 

novas investigações no âmbito da aprendizagem integrada sejam suscitadas, com 

foco na formação de indivíduos plurilíngues e interculturalmente competentes. Uma 

vez dado como importante e fundamental o desenvolvimento da CI em aprendizes 

de línguas adicionais (“estrangeiras”), é também relevante e imprescindível que se 

pense na construção da CI, levando em consideração, principalmente, os aspectos 

da cultura subjetiva sugeridos por Bennet (1993). Nesse sentido, é imperativa a 

discussão sobre programas, avaliações e formação de professores, uma vez que 

desempenham papel fundamental nesse processo.  
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QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DE GL 
 

Data: ________________________ 
 
 

1) Idade: _______________________    Turma: _________________________ 

2) Bairro onde mora: ______________________________________________ 

3) Há quanto tempo estuda na escola: ____________________________ 

4) Possui ascendência alemã?   (    ) sim    (    ) não 

5) Fala alemão em outro ambiente fora da escola?  (    ) sim  ____ (    ) não 

 

6) Assinale a alternativa que você considera mais adequada em relação às aulas de 

GL:  (    ) excelente    (    ) muito boa    (    ) boa      (    ) regular     (    ) insuficiente 

Justifique sua escolha: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7) Você considera o conteúdo de GL apropriado?   (    ) sim    (    ) não 

8) Você considera o material, o método e as atividades de GL apropriados?   

(    ) sim       (    ) não 

9) Como você avalia as atividades  de GL? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10) Na sua opinião, qual foi o projeto/ a atividade mais significativa realizada nas aulas 

de GL?  Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TRANSCRIÇÕES DO GRUPO DE DISCUSSÃO – 7C 
 
 
P: (...)kulturelle Individuen, ja? 
Como é que vocês, que, como é que esse processo todo de aprendizagem, de trabalho de GL esse 
ano, é... transformou vocês em pessoas diferentes, né, o quê que mudou depois desse processo, tá? 
Äh.., das ist nur achso ein einfaches Gespräch. Es wäre schön, wenn jeder sich beteiligt, wenn jeder 
sich... etwas sagt, ah dafür bitte sich melden. 
A8: É pra ser sincero? 
P: Natürlich, bitte ehrlich sein, sejam sinceros, digam o que vocês pensam, äh, na verdade é...é nisso 
que consiste, tá, e não, não se preocupem com avaliação nem nada, porque as notas já estão 
fechadas, vocês já sabem, also das spielt überhaupt keine Rolle, äh, welche Noten ihr bekommt oder 
überhaupt, né? 
Es gibt keine richtigen Antworten, keine falschen Antworten.  Es gibt nur eure Gedanken, eure 
Meinungen. 
A10: Você vai perguntar alguma coisa pra gente então? 
P: Ich werde Fragen stellen und wir sprechen nur so, wir unterhalten uns. 
A9: Oral? 
P: Ja! 
A4: Você vai falar do projeto das folhas que a gente espalhou pela escola também? 
P: Nein, sobre, sobre o projeto que aconteceu, que a gente fez ontem?   
A4: É. 
P: Eigentlich habt ihr überall diese diese, diese Zettel hingehängt und einige Lehrer haben sich 
gefragt, was für komische Zettel sind das.  Sie sagen, wir müssen mehr Proteste machen, wir müssen 
das und das und das... Das ist, ja, das ist eigentlich eine politische äh... politische Aufforderung, né.  
Und das kann, das kann man nicht so gut interprätieren.  Aber es war auch so bei Luther, bei Martin 
Luther.  Die Kirche hatte die Kontrolle und hier hat die Schule die Kontrolle und gestern hatte die 
Schule keine Kontrolle, über was ausgestellt wurde. Das war’s.  
So, jetzt, zurück zu diesem Thema...Wer von euch ist schon im Ausland gewesen? Also, hier ist 
Brasilien, alles außerhalb Brasilies ist das Ausland.  Wer von euch ist schon ins Ausland gereist? 
(Todos levantam o braço) 
P: Ok, alle, alle mindestens einmal. Ok. Äh.. und wo? 
A1: Wales. 
P: Wales, ok. 
P: João Victor? 
A5: É ...USA. 
P: In den USA. Aham. 
A6: Korea. 
P: Korea?  
A6: Ja, ich habe in Südkorea gewohnt.  
P: Wie lange hast du in Korea gewohnt?  
A6: 2 Jahre. 
P: Kannst du Koreanisch sprechen?  
A6: Nein. 
P: Nichts, kein Wort? 
A6: Nee. 
P: Wie alt warst du, als du dort gewohnt hast?  
A6: Äh... sechs, von sechs bis acht Jahren. Und ich habe in Japan auch gewohnt.  
P: In Japan warst du auch. Wie lange? 
A6: Ein Jahr. 
P: Wie alt warst du? 
A6: 2 Jahre. 
P: Ok. Was für eine Schule hast du dort besucht? 
A: Escola americana. 
P: Eine, eine US-amerikanische  Schule. Auch eine internationale Schule? 
A6: Ja.USA. Estados Unidos, França und Inglaterra. 
P: Ok, England, Frankreich und USA. 
Hier, du hast auch woanders gewohnt, ja? (aponta para a aluna) 
A1: Aja, in Italien. 
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P: Wie lange? 
A1: Bis 10 Jahre. 
P: Wie alt warst du? 
A1:5. 
P: Was für eine Schule hast du dort besucht? 
A1: Eine normale Schule. 
P: Ok, eine normale italienische Schule. Du hast nicht andauernd dort gewohnt, né? 
A1: Nein. 
P: In Deutschland warst du nicht?  
A1: Ja, in Deutschland auch. 
P: Hier? 
A1: Ja, ich war im Ausland. 
P: Manuela?   
A2: USA, Kanada, Frankreich und Italien auch. 
P: Kalu?   
A2:USA und in Europa.   
P: Wo in Europa?  
A2:Frankreich, Dänemark...   
P: Du warst auch in Dänemark, sehr schön. In Deutschland nicht?  
A2:Ja!   
P: Ok, Deutschland.  Zé Guilherme?  
A11: USA, Argentina e Paraguay auch.   
P: Argentinien und Paraguay. 
P: Wer von euch war in Deutschland schon einmal? (2 alunos levantam o braço) Lukas, Kalu. 
Österreich, Schweiz? Nein? 
A9: Ich! In der Schweiz. 
P: Also, ok, äh, ihr habt schon sehr viel verreist, ihr kennt andere Länder, ihr habt schon seit der 
Kindheit, seit ganz klein habt ihr schon ganz viele verschiedene Sprachen gehört und habt Kontakt mit 
anderen Kulturen gehabt.  Was bedeutet für dich Kultur überhaupt? Was fällt dir ein, woran denkst du, 
wenn du an Kultur denkst? Was kommt dir in den Kopf? 
A11: Samba. 
P: Samba, uhum. 
A10: Aqueles africanos, sabe. (...) 
P: Um de cada vez.  Meldet euch. Kultur, was ist Kultur für euch? 
A10:Nunca parei pra pensar nisso. 
A2:Religion. 
P: Religion, uhum. Was noch, was gehört noch zur Kultur? 
A10: Eu não sei por quê, mas sempre que penso em cultura eu me lembro de uma cobrinha africana, 
aquilo que os africanos usam na cara... tipo umas listrinhas, uma máscara. 
P: Manuela? 
A2: Museu. 
P: Museum, ok. Bia? 
A4: Geschichte. 
P: Tem mais? Tem mais? 
A8: Índio. 
P: Ihr denkt immer an andere Kulturen.... Afrika, Indianer, die sind auch Brasilianer, aber anders als 
wir... äh... aber haben wir, hast du hier eine Kultur ... oder Kulturen? Also, Ihr seht die Kultur an den 
anderen.  Also, die Afrikaner haben diese Streifen, diese Masken, die Indianer haben auch ihre 
typische Lieder, das typische Essen, Religion, zum Beispiel. Lieder, Essen, Religionen... Aber, was ist 
die Kultur an mir?  
A3: Água de côco na praia. 
P: Ah, Kokosnusswasser am Strand trinken, das gehört zu deiner Kultur? Aham. Sehr gut! Sehr gut! 
Sagt mir was anderes, mehr... 
A13: Música folclórica. 
A12: Churrasco. 
P: Volksmusik, Churrasco, das Essen, das brasilianische Essen.  Was ist zum Beispiel typisch 
brasilianisch zum Essen? 
A4: Feijoada, feijão... 
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P: Wir essen jeden Tag Reis und Bohnen, né, arroz com feijão, essa combinação acho que não tem 
em nenhum outro lugar. 
A1: Pão de queijo, guaraná... 
P: Das stimmt.  In Deutschland habe ich viel Salat gegessen, aber so wie wir es hier essen.. 
A9: Farofa. 
A12: Aimpim. 
P: Was glaubt ihr, gibt es Aimpim in anderen Ländern? 
A10: Nein, Mandioca ist typisch brasilianisch. 
Pão de queijo und guaraná são brasileiros auch ... 
P: Ok, Vou fazer uma pergunta mais complicada agora um pouco.  Ihr seid, ihr seid sehr viel gereist.  
Ihr besucht eine Deutsche Schule, nicht eine normale Schule. Äh...  Denkt ihr, dass eure Kultur, oder 
eure kulturelle Gewohnheiten, eure kulturelle Identität anders ist als die kulturelle Identität der anderen 
Brasilianer? 
A1:Ja. 
P: Warum?  
A6: Mais ou menos. Das ist eine Meistung. 
P: Eine Meistung? Eine Mischung? 
A6: Ja! Eine Mischung. Danke. 
P: Also, in Brasilien gibt es sowieso eine Mischung, né. Uma mistura. 
A7: Tem gente que prefere praia do que serra. 
P:E você, o que você prefere? 
A7: Praia. 
P:Praia, Strand, ok. 
A11:Alle Brasilianer reisen nicht ins Ausland. 
P: Einige Brasilianer können nicht ins Ausland reisen. Und das ist meine Frage. 
Glaubt ihr, dass ihr eine verschiedene kulturelle Identität habt, weil ihr ins Ausland verreisen seid, oder 
weil ihr eine internationale Schule besucht?  Oder in deiner kulturellen Identität spielt das keine Rolle, 
ist das egal? 
A8: Muda. 
P: Muda, o quê que muda? 
A7:Os feriados.   
P: Oi? 
A7: Tem feriados no Brasil que não tem na Alemanha. 
P: Os seus feriados, quais são? 
A7: Os do Rio de Janeiro. 
(...)  
Sport! 
P: Sport ist eine gute Frage. 
A6: Na Alemanha tem mais esportes de inverno. 
Ski ist ein teuer Sport. 
P: Ein teurer Sport, ja. Ok. Und wer von euch fährt Ski? Oder fährt gern Ski? 
(dois alunos levantam o braço) 
Ok. Ist das ein Teil von eurer Identität oder wenn ihr Ski fahrt denkt ihr “ich mache ein Sport von 
anderen Leuten, von einer anderen Kultur”? 
A1: Nein! 
A13: Ja! 
P: Du denkst das gehört dir hin? 
A12:Ja. A gente viaja pra esquiar. 
P: Certo, outros brasileiros fazem isso?  Pensam, ah, eu vou viajar, então eu vou esquiar? 
A5: Existe um parque de neve artificial em Gramado que dá pra fazer Snowboard. 
Eu fiz Snowboard nas dunas, em Jenipabú, Natal. 
Depende. Uns gostam de conhecer museus. 
P: Tá tudo dentro do contexto? 
A5:Ja. 
P:Vocês acham que existe uma Leitkultur?  Uma cultura que direciona... dominante? Uma cultura que 
domina as outras?  Que esteja acima... exemplar, uma cultura exemplar? 
 (...) 
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P:Vocês estão confundindo aspectos culturais com cultura.  Não é se comida é mais importante que 
esporte. Se a comida, o esporte, o lazer, os mitos e a história de um povo pode ser mais dominante 
do que a de um outro povo? Existe no mundo de hoje uma cultura que seja exemplar? 
(...) 
P: Um de cada vez. 
A10: Nein, mas existem umas culturas que influenciam outras.  Na índia, por exemplo, existia uma 
cultura, mas foram colonizados. 
Eu acho que ... as culturas...uma influencia a outra. Por exemplo, no mundo de hoje eu acho que, 
disparado os Estados Unidos que influencia. 
É, assim, as descobertas da ciência influenciam os hábitos culturais do mundo inteiro. 
P: A ciência influencia os hábitos culturais?  
A11:Sim. 
P:Ok. Mas isso ainda não responde a minha pergunta. 
A8: Algumas culturas são mais conhecidas. 
P: Ok. E qual seria a mais conhecida pra você, ou as mais conhecidas?  
A10: Estados Unidos. 
Pode ter uma cultura mais conhecida, mas não uma mais importante. 
Cada cultura tem uma coisa importante que até influencia outras... por exemplo, o Carnaval. O Brasil 
é forte nisso. 
Cada família tem uma cultura diferente, umas saem, viajam, outras não. 
P: Das stimmt.  Innerhalb einer Familie kann man verschiedene kulturelle Gewohnheiten haben. 
Vou voltar à primeira pergunta, vocês acham que o fato de vocês estudarem numa escola 
internacional e viajarem tanto diferenciam vocês nesse aspecto cultural? 
A1:Sim, com certeza. 
A2: Sim, porque temos acesso a culturas diferentes. 
A3: Sim, conhecemos alemães na escola. 
A4: Sim, quando você viaja você traz alguns hábitos.  
P:Gostei. Dá um exemplo. 
A4: Chocolate quente.  Se tá frio ou não, você acaba tomando, tipo, tá acostumado. 
P: A idéia do chocolate quente vem mais rápido pra alguém que conhece essa cultura,  tá 
acostumado com o frio. Não é uma coisa brasileira, é uma coisa que a gente conhece do exterior. As 
culturas diferentes, por exemplo, a cultura do chocolate quente, a cultura do Fondie ou dos Estados 
Unidos ...vocês acham elas não são mais exemplares, mais interessantes ou melhores do que a 
nossa... ou são?  
A6: Acho que nenhuma cultura é melhor, ou soberana em relação às outras, acho que há diferenças 
apenas. 
P: Aham. Nenhuma cultura é soberana em relação às outras. Gostei disso que você disse. 
(...) 
A9: As pessoas preferem coisas diferentes. Eu não gosto de Funk, Samba, essas coisas, mas gosto 
de Rock nacional. 
P: Vamo lá. Jetzt noch eine Frage. Brasilien und Deutschland.  Was sind für euch die wichtigsten 
kulturellen Unterschiede?  Quais são pra vocês as principais diferenças culturais entre Alemanha e 
Brasil? 
A7: Língua. 
P: Die Sprache. 
A3: A comida. 
P: Essen. 
A12: A temperatura. 
P: Dá um exemplo.  O quê que a temperatura influencia?  
A12: Por exemplo, as roupas de inverno e calor. 
P: De repente, o conceito de elegância?  O quê que é elegante no Brasil e o quê que é elegante na 
Alemanha?  Vocês acham que o conceito muda por causa da temperatura?  
Manchmal haben wir kurze Hosen, né, so einen Pullover oder eine dünne Jacke und kurze Hosen, 
wieso ist es dir kalt nur oben, né?  
A2: Na praia também é diferente. (...) 
P: Ok, ihr habt schon viele Unterschiede erwähnt, aber ihr habt nicht gesagt, ob sie positiv der negativ 
sind. Was findet ihr gut oder schlecht hier und da?  
A10: Acho que não tem coisa ruím.  Aqui a gente pode ir à praia, lá a gente pode esquiar.  Existem 
vantagens e desvantagens. 
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(...) 
A9: Tem uns aspectos que são históricos. Por exemplo, aqui a gente tem um racismo brutal. Eu não 
sei se lá existe. 
(...) 
A8: Acho que eles estão acostumados com o frio e a gente está acostumado com o calor. Tipo, ir à 
praia.... a gente sente muita falta. Você sente saudades de coisas daqui que lá não tem. 
(...) 
P: Certo, é uma questão de costume também, de estar habituado. 
A10: A Alemanha é uma das maiores potências econômicas, não tem corrupção como aqui. 
A7: A questão da segurança também.  Lá na Europa tem mais segurança. Aqui a gente precisa de 
mais segurança. 
P: Mais segurança? Ok. 
P: Jetzt sprechen wir ein bisschen über die Schule hier. Lernen an der EAC. Vorteile und Nachteile. 
Positive Aspekte, negative Aspekte in Bezug auf eure interkulturelle Entwicklung. É, Quais são as 
principais vantagens de se estudar na Escola Corcovado nesse aspecto intercultural? 
A12: Recuperação paralela.  (...) 
A10: A gente tem muitos caminhos pra aprender. Só de língua aprendemos muita coisa, por exemplo, 
palavras que não dá pra traduzir. 
A11: A gente tem contato, não só alemão, mas GL, Nawi...que têm muita cultura. (Mas NaWi é chata). 
P: Isso é cultura, vocês reconhecem então que GL e Nawi vocês têm ... são chatas?  Rsrs 
A11: Às vezes... rsrs 
P: Então já temos uma desvantagem em estudar na EAC, tem aula de Nawi...rsrs 
No que que a Escola contribui pro desenvolvimento intercultural de vocês?  
A1: Aprendemos muita coisa. Temos a vantagem de ter mais de uma língua estrangeira.   
A13: A gente aprende muita coisa importante, mas algumas coisas que a gente nem vai usar, tipo, a 
clara do ovo, a gema do ovo em alemão... pra quê decorar os ossos do cachorro em alemão? Pra 
quê eu preciso disso? Nem me lembro mais. 
P: Ué, a gente trabalhou as partes dos castelos e ninguém reclamou.... 
A13: Isso é história em alemão! 
A6: A nossa escola é alemã, ué. 
A10: Por exemplo, você falou, existe uma marcação que é muito importante em história.  Na história 
antiga há muita marcação de datas pra decorar... A história que a gente aprende aqui a gente se 
preocupa mais com o processo e não com as datas, decorebas, mas com os acontecimentos em si. 
A11: O que aprendemos tem a ver com a atualidade, transpondo para a nossa realidade.Algumas 
coisas que tem em história mudaram o foco. Tem muita coisa prática, por exemplo a nossa maquete 
da favela, comparando com o Castelo Medieval, onde quem comanda o tráfico é o rei.  
P: Só atualizando então, a maquete da favela vocês fizeram como analogia ao castelo medieval, né. 
A7: É, foi maneiro. 
P: Muito bom. Noch eine Frage. Vocês acham que a escola oferece a oportunidade de vocês 
aprofundarem no conhecimento de culturas diferentes? Ou vocês acham que a escola apresenta 
assim uma cultura muito superficial? 
A6: A gente mergulha dentro porque a gente aprende na prática.  Você tem a oportunidade de viver 
em casa com um alemão. 
P: Manuela? 
A2: Na cantina aqui a gente come comida brasileira. Os alemães da escola comem o que tem. (...) 
P: A cultura pra você então é apresentada como um quadro que a gente admira mas não entra 
dentro? A escola não trabalha muito a cultura alemã no seu ponto de vista?  
A3: Ajuda a gente a entender. (...) 
P: Ok, mas você não se apropria dessa cultura, você entende como é mas você não participa?  
A3: Aham. 
P: Ok. Rodrigo?  
A11: Eu acho que a gente participa sim.  Aqui tem feriados alemães. A semana da batata, por 
exemplo. 
P: Lá no jardim vocês fizeram o desfile, como é que chama? 
A4: Laternen. 
P: No dia da comunidade, quem esteve aqui?  A gente organizou um Flohmarkt.  Isso é bem alemão. 
A5: Tem o negócio do uniforme. Contra a repressão à liberdade, eles trouxeram isso pra cá, isso é 
uma coisa legal. (...) 
Menos na aula de esporte, eles são nazistas! rsrs 
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P: Vocês têm que usar uniforme na aula de esporte, né? 
A8: Aqui na escola tem o Stollen, que é completamente alemão.  
P: Ah, Stollen de Natal. Certo. 
P: A última pergunta acho que a gente já respondeu, mas se vocês quiserem falar mais...Was habt ihr 
über andere Kulturen in der Schule gelernt? 
A1: Nada. 
A2: Pouca coisa. 
A3: Festivais. O castelo medieval. 
P: Eu acho interessante essa coisa... 
A4: Por enquanto pouca coisa. 
 (...) 
P: Vocês não acham, sei lá, vocês, só assim... uma... agora  eu tô elucubrando aqui, só especulando.  
Vocês... será que vocês não percebem essa...esse contato com uma cultura diferente justamente 
pelo fato de que ela está presente o tempo todo? 
A1: Eu nunca parei pra pensar nisso. 
A2: Acho que a gente mistura. 
P: Mistura um pouco, né? Chega uma hora que você não sabe bem dizer onde é que termina a minha 
parte brasileira e onde é que eu começo a ser alemão... não é? Eu acho que pode ser... desconfio 
que seja, pois essa resposta automática ... o que você aprendeu sobre outras culturas? “nada”, ou 
“pouca coisa”... o que vocês acham? 
A7: Talvez. Às vezes não percebo as coisas em alemão... 
A8: Não tinha parado pra pensar nisso. 
P: Also, wir können jetzt eine kurze Pause machen...  
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TRANSCRIÇÕES DO GRUPO DE DISCUSSÃO – 7R 
 
 
P: Heute sprechen wir über Kultur.  Kennt ihr andere Kulturen? 
A1:Südamerika  
A2:Uruguay  
A4: Argentinien 
A6: Brasilien 
A3: jedes Jahr gehe ich in den USA, Spanien... 
(...) 
A5: Auch in der Türkei 
A7: Deutschland 
A10:Europa 
P: Ihr habt also sehr viele verschiedenen Kulturen kennengelernt. Was bedeutet Kultur? Oder was fällt 
euch ein, wenn ihr an Kultur denkt? 
A1:Essen  
A2: Musik  
A10:Tanzen  
A7: Kleidung  
(...) 
P: Kleidung auch, so... Beispiele: 
A5:Feijoada!  
A7: Traditionelle Kleidung , die man oft an bestimmten Veranstaltungen oder in verschiedenen Orten 
anzieht, wie Lederhose, ... 
A9: Religion 
A10: Judisch, Katolisch, Müslim... 
A6:Geschichte 
A9:Bei eigenen Religionen kann man zum Beispiel kein Fleisch essen. 
(...) 
A1:Schönheit kann anders sein, in Brasilien und in Deutschland 
A6:Wohnen, in der Türkei oder so, da sind manche Orte, wo man anders wohnen kann. 
A8: Kunst und Geschichte  
A10:Wie sich Menschen verhalten, vielleicht? 
A7: Legende 
A10: Viele Geschichte, die nicht... äh sie sind manchmal komisch und sehr assustador... und sie sind 
nicht Wahrheit. 
A6: Das Verhalten der Menschen war in den Legenden eine große Diskussion. 
(...) 
A4: Jetzt zum Begriff  Leitkultur .Was versteht ihr unter Leitkultur?   
(...) 
A1:Verbindung mit der Gesellschaft. Vielleicht ist es von der diese herkommt. 
(...) 
P: Angesichts der Gesellschaft ... 
(...) 
A2: Dann hat sie eine wichtige Funktion. 
(...) 
A3: Jede Kultur ist ein bisschen anders. Zum Beispiel, zwischen Indien und Deutschland gibt es viele 
Unterschiede.   
A2: In einer Kultur nicht alles ist dasselbe. 
A1: Ich sehe es schon so, dass Ähnlichkeiten gibt.   
A4: Die Kulturen sind nicht mehr so stark, nur ein bisschen anders. 
(...) 
A3:Vielleicht in Deutschland sind kleinere Kulturen, dass heißt nicht, dass alle gleich sind. 
(...) 
A9: Aber merkt sich schon, dass als ich hierher gekommen bin, ... die Leute sind anders.   
(...) 
A9: In Brasilien fragen die Leute, ob sie uns weiter helfen können, und in Deutschland ist es nicht so. 
(...) 
A10: In Deutschland gab es doch eine Leitkultur 
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(...) 
A8: In Bayern ist es schon anders als an der Ostsee...es ist ziemlich Unterschiedlich, weil man anders 
ist. 
(...) 
A2: Das geht um den Menschen, einige glauben an das Christentum, andere nicht.  
(...) 
 
 
 
 


