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Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante 
De uma estrela que virá numa velocidade estonteante 

E pousará no coração do hemisfério sul,  
Na América, num claro instante 

Depois de exterminada a última nação indígena 
E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida 

Mais avançado que a mais avançada  
Das mais avançadas das tecnologias 

Virá, impávido que nem Muhammed Ali, virá que eu vi 
Apaixonadamente como Peri, virá que eu vi 

Tranqüilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi 
O axé do afoxé, filhos de Ghandi, virá 

Um índio preservado em pleno corpo físico 
Em todo sólido, todo gás e todo líquido 

Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto e cheiro 
Em sombra, em luz, em som magnífico 

Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico 
Do objeto, sim, resplandecente descerá o índio 

E as coisas que eu sei que ele dirá, fará, não sei dizer 
Assim, de um modo explícito 

Virá, impávido que nem Muhammed Ali, virá que eu vi 
Apaixonadamente como Peri, virá que eu vi 

Tranqüilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi 
O axé do afoxé, filhos de Ghandi, virá 

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos 
Surpreenderá a todos, não por ser exótico 

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto 
Quando terá sido o óbvio 

(Caetano Veloso, Um índio) 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson. Representações de alunos do Ensino Fundamental no 

uso do alemão como língua de encontro: Weltjugendsprache Deutsch. Dissertação de 

Mestrado, Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 2011, 222 p. 

RESUMO 

Uma língua estrangeira, adquirida como L2, pode significar mais do que o acesso a 

apenas uma ou a algumas culturas estrangeiras. A troca de e-mails entre alunos de 

dois países de línguas diferentes atesta que as fronteiras linguísticas podem ser mais 

amplas do que a dos países onde a língua aprendida é língua oficial e, mais 

permeáveis, se a língua-alvo for compreendida como um terceiro espaço ou third 

place, em que a aproximação de duas outras culturas quaisquer pode acontecer. Este 

trabalho investiga: (a) que representações são construídas por aprendizes de alemão 

do Ensino Fundamental que praticam essa língua como third place; (b) em que medida 

estes aprendizes se consideram membros legítimos da comunidade de falantes da 

língua-alvo; (c) qual a identidade cultural assumem ao usar essa língua em 

determinada situação de comunicação, neste caso na troca de correspondência com 

outros aprendizes de L1 diferente da sua. Para tanto, lançamos mão das discussões 

desenvolvidas por Bertoldo (2003) e por Rajagopalan (2003) sobre a auto-estima do 

aprendiz; das definições de representação linguística oferecidas por Castellotti e 

Moore (2002); da proposta de educação intercultural e transcultural de Roche (2001); 

e de um modelo de três instâncias que nos ajuda a observar a aprendizagem de L2 

superando a dicotomia falante nativo/falante não-nativo (KRAMSCH, 2009). A 

metodologia de investigação empregada foi de base qualitativa, seguindo o modelo 

etnográfico para coleta e análise de dados. Os resultados mostram que a língua alemã, 

na condição de L2, funciona como uma ponte para além dos países germanófonos, 

como uma língua de encontro, transgredindo suas fronteiras a fim de levar o aprendiz 

ou o falante estrangeiro ao encontro do outro que faz parte de uma rede de 

relacionamentos cujos membros têm em comum a mesma L2/LE. 

Palavras-chave: Alemão como segunda língua, ensino-aprendizagem de línguas no 

Ensino Fundamental, comunicação transcultural, representação linguística. 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson. Weltjugendsprache Deutsch: Repräsentationen von 

Sekundarschülern in der Verwendung von Deutsch als Sprache der Begegnung. MA 

Abschlussarbeit, Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 2011, 222 p. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Eine als Zweitsprache erworbene Fremdsprache kann mehr bedeuten als der Zugang 

zu nur einer oder ein paar bestimmten fremden Kulturen. Die Post zwischen jungen 

Lernern aus zwei anderssprachigen Ländern beweist, dass die sprachlichen Grenzen 

noch breiter sein können als die von den Ländern, wo die gelernte Sprache 

Landessprache ist, und dazu viel durchlässiger, wenn die Zielsprache als eine dritte 

Stelle oder third place betrachtet wird, in dessen Bereich die Annäherung zweier 

beliebigen fremden Kulturen stattfinden kann. Diese Arbeit besteht darin zu 

untersuchen, (a) was für Repräsentationen Deutschlerner im Sekundarbereich, die die 

deutsche Sprache als third place anwenden, bauen; (b) in wie weit halten sie sich für 

legitime Angehörige der Sprachgemeinschaft ihrer Zielsprache; (c) welche kulturelle 

Identität sie übernehmen, wenn sie diese Sprache in einer bestimmten 

Kommunikationsereignis verwenden, in diesem Fall dem Briefwechsel mit anderen 

Lernern unterschiedlicher Muttersprache. Mit diesem Zweck nahmen wir in Anspruch 

die von Bertoldo (2003) und Rajagopalan (2003) entwickelten Diskussionen über das 

Selbstbewusstsein des Lerners, die Definition von Castellotti und Moore (2002) für 

sprachliche Repräsentation, das Konzept von interkultureller und transkultureller 

Erziehung von Roche (2001) und ein System mit drei Dimensionen von Sprache, das 

uns dabei hilft, das Lernen einer Zweitsprache zu betrachten, indem man die 

Dichotomie Muttersprachler/Fremdsprachler überwindet (KRAMSCH, 2009). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die deutsche Sprache als Zweitsprache wie eine Brücke zum 

Erreichen des Anderen jenseits der deutschsprachigen Länder (bzw. eine Sprache der 

Begegnung) wirkt, indem man Grenzen überschreitet und gleichsprachige Menschen 

weltweit vernetzt. 

Schlüsselwörter: Deutsch als Zweitsprache, Sprachenlernen in der Sekundarstufe, 

Transkulturelle Kommunikation, Sprachliche Repräsentation. 
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CARAPETO-CONCEIÇÃO, Robson. Representations of elementary school students in the 

use of German as language of meeting: Weltjugendsprache Deutsch. MA Dissertation, 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 2011, 222 p. 

ABSTRACT 

A foreign language, acquired as L2, can mean more than accessing one or more foreign 

cultures. E-mail exchanging between students from countries of different languages 

shows that linguistic borders can be wider than countries in which the acquired 

language is the official one, and more vulnerable, if the target language is understood 

as a third place, in which two other given cultures can come closer. This work looks 

into: (a) which representations are built by learners of German in years 1-9 practicing 

this language as third place; (b) the way through which these learners consider 

themselves as legitimate members of the speaking community of the target language; 

(c) the cultural identity they adopt when using this language in a given communication 

situation, as is the mail exchange with other learners whose L1 is different from their 

own.  For such, we use ideas developed by Bertoldo (2003) and by Rajagopalan (2003) 

about learner’s self-esteem; the definitions of the linguistic representation offered by 

Castellotti and Moore (2002); the proposal of an intercultural and transcultural 

education by Roche (2001); and a three-instance model which helps us observe the L2 

learning by overcoming the dichotomy native speaker/non-native speaker (KRAMSCH, 

2009). The investigation methodology used was a qualitative one, following the 

ethnographic for collecting and analyzing data. The results show that the German 

language, as L2, works as a bridge that takes us beyond the Germanophone countries, 

as a language of meeting, and overcomes its borders to take the learner or foreign 

speaker to a network of people whose members share the same L2/FL. 

Keywords: German as a second language, teaching and learning languages in years 1-9, 

transcultural communication, linguistic representation. 
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DaZ  Deutsch als Zweitsprache (Alemão como Segunda Língua) 

DFU  Deutschsprachiger Fachunterricht (Componente curricular em língua  

alemã) 

DSD  Deutsches Sprachdiplom (Diploma de Proficiência em Alemão como L2) 

EAC  Escola Alemã Corcovado 

GNaR  Gymnasium Neustadt am Rübenberge (escola parceira) 

KMK  Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland (Conferência Permanente dos Ministros da Educação dos 

Estados Alemães) 

L2 Segunda Língua 

LE Língua Estrangeira 

SK Eslováquia 

ZfA Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Departamento Central de 

Escolas no Exterior) 

ZSMS Základná škola s materskou školou Divina (escola parceira) 
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- O ideal seria conseguirmos criar alguma coisa por nós mesmos; algo 
que o major não conseguisse descobrir. 

- Mas como isto pode ser possível, se nem ao menos existimos? 
- Quem disse que não existimos? A pergunta não é se existimos, mas 

o que somos e quem somos. Mesmo se no fim não passarmos de 
meros impulsos na consciência dividida do major, isto não nos tira 

nossa porção de existência. 
- Nem nosso livre-arbítrio? 

- Estou trabalhando nesse sentido, Sofia. 
- Mas o pai de Hilde certamente já sabe que você “está trabalhando 

nesse sentido”. 
- Com certeza, mas ele não conhece o meu plano. 

 
(Jostein Gaarder, O mundo de Sofia)  

 

1 INTRODUÇÃO 

Como professor de língua alemã no Ensino Fundamental de uma escola bilíngue do Rio 

de Janeiro, venho observando que, em geral, o jovem que participa do processo de 

aquisição do alemão como L2 se vê subordinado ou em posição inferior ao falante do 

alemão como L1, tanto em termos linguísticos, como culturais. Tal observação é 

reforçada pelo material usado para ensino de línguas (Planet1, Team Deutsch2 etc.), 

quando a língua e cultura da língua-alvo é transmitida sem qualquer referência à língua 

e à cultura do aprendiz.  

Em 1988, representantes dos então quatro países de língua oficial alemã 

desenvolveram as chamadas ABCD-Thesen3 (LANGNER, M. et alli, 1990), 

posteriormente reformuladas e rebatizadas como DACH(L)-Prinzip4 (HÄGI, 2011), e 

                                                             
1 KOPP, G; BÜTTNER, S. Planet. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache für Jugendliche (Kurs-, Arbeits- 

und Lehrerhandbuch). Ismaning: Hueber, 2007. 
2
 ESTERL, U.; KÖRNER, E.; EINHORN, Á.; KUBICKA, A.; JENKINS-KRUMM E.-M. Team Deutsch. Deutsch für 

Jugendliche (Kurs-, Arbeits- und Lehrerhandbuch). Stuttgart: Klett, 2008. 
3 As letras ABCD representavam as iniciais dos quatro países: Austria (Áustria), Bundesrepublik 
Deutschland (República Federal Alemã), Confoederatio Helvetica (Suíça) e Deutsche Demokratische 
Republik (República Democrática Alemã). 
4
 As letras DACH(L) representam as iniciais dos países e regiões em que alemão é língua nacional: 

Deutschland (Alemanha), Austria (Áustria), Confoederatio Helvetica (Suíça) e Liechtenstein. 
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também novas diretrizes e novas metas para o ensino de cultura germanófona, o que 

proporcionou ao ensino de alemão como L2 novas dimensões interculturais. Até 

então, os cursos, os materiais didáticos e a formação de professores, conforme a 

inclinação política de cada instituição, eram inspirados, quase exclusivamente, na 

Alemanha Ocidental ou na Alemanha Oriental. Essa iniciativa de expandir as fronteiras 

interculturais, no entanto, significa mais uma redefinição de quem é falante nativo e 

legítimo representante da cultura de língua alemã – não mais somente os que habitam 

a República Federal Alemã, mas também suíços e austríacos –, do que a abertura para 

o olhar de fora e o diálogo, de igual para igual, com a cultura do falante estrangeiro. O 

conceito DACH(L) estabelece que a língua alemã deve ser abordada a partir de uma 

perspectiva pluricêntrica, uma vez que os países representados pela sigla usam 

diferentes variedades standards da língua alemã, marcadas por particularidades 

linguístico-culturais. A ideia agrega (conforme sugere o sentido da palavra Dach, 

telhado em alemão) as variedades regionais que não eram contempladas no ensino da 

língua alemã. A letra L, em DACHL, foi acrescentada posteriormente e, segundo Hägi 

(2011:10), veio representar mais do que a assimilação a variedade linguística e cultural 

do principado de Liechtenstein (com apenas 160 km² e 34.000 habitantes) a esta 

discussão – ela está aí, principalmente, para destacar que a abrangência da língua 

alemã vai além dos três Estados de maior área e população (Alemanha - D, Áustria - A, 

Suíça - CH), de forma que outras nações, onde a língua alemã é usada também como 

oficial ao lado de outras línguas, também se sintam representadas. É o caso de 

Luxemburgo, da Bélgica e da província italiana do Tirol do Sul. Como este último 
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sediará o 15º congresso quadrienal do Internationaler Deutschlehrerverband5 (IDV), 

em 2013, a autora sugere, em uma nota, que haja, nesta ocasião, votos a favor da 

assimilação do Tirol do Sul (população germanófona de mais de 300 mil) à sigla. 

Improvável, no entanto, seria a admissão, por exemplo, de ex-colônias alemãs na 

África ou de regiões em países onde uma cultura germanófona se desenvolveu por 

transplantação através de ondas migratórias e a língua alemã não tem o status de 

língua oficial - como é o exemplo do Brasil. 

Portanto, a abrangência e a permeabilidade de uma área considerada germanófona, 

assim como, por exemplo, o investimento em institutos Goethe, em escolas alemãs 

com Abitur6, na formação de professores de alemão como L2 e LE7, na certificação de 

proficiência linguística e em programas de intercâmbio acadêmico são fatores 

regulados por órgãos vinculados aos Ministérios de Relações Exteriores dos países 

representados pelo conceito DACHL, segundo interesses político-econômicos. 

Seguindo este princípio, o fomento do ensino de língua alemã no exterior, a 

manutenção de parcerias internacionais de promoção cultural e a mediação de uma 

imagem abrangente da Alemanha através de informações sobre sua vida cultural, 

social e política, são metas que orientam o trabalho das 159 representações do 

Instituto Goethe mantidas em 92 países8, no âmbito de uma política externa cultural. 

O Departamento Central de Escolas no Exterior (Zentralstelle für das 

Auslandsschulwesen - ZfA) também age pela manutenção de bases para parcerias 

                                                             
5 Associação Internacional dos Professores de Alemão. 
6 Conclusão escolar alemã que permite o acesso a instituições de ensino superior na Alemanha. 
7
 Neste estudo usamos a distinção proposta por Savedra (2009) para os termos L2 e LE, como explicado 

no item 2.2  
8 Cf. http://www.goethe.de/uun/deindex.htm (acesso em 14/11/2011). 
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internacionais, participando da gestão de 140 escolas internacionais, em 71 países, e 

através do fomento de outras 914 instituições de ensino que oferecem aulas de língua 

alemã9. Entre suas atribuições, o ZfA é responsável pelo envio de professores para as 

escolas alemãs no exterior, pela formação continuada dos professores – especialmente 

de alemão como L2 – atuantes nessas instituições, pela aplicação de exames centrais e 

emissão de certificados de proficiência10. 

A língua alemã se torna, assim, uma ponte entre a Alemanha e outros países, e seus 

falantes são os mediadores dessa relação. O aprendiz, neste jogo, ocupa uma posição 

de onde não consegue contemplar em que medida estuda a língua para atender aos 

seus próprios interesses, para atender a uma demanda da sua sociedade ou se está 

servindo aos interesses de outros.  

Leffa (1999) aborda esse dilema do ponto de vista do brasileiro que, ao aprender uma 

L2, submete sua cultura às das línguas que aprende, ao invés de revisitar sua própria 

identidade e promover o diálogo de igual para igual entre as duas culturas. No 

entanto, propomos com este trabalho que qualquer que sejam os idiomas 

constituintes do repertório linguístico de um dado indivíduo, cada um deles compõe a 

sua identidade linguística e vem servir, antes de mais nada, à comunicação com outros 

indivíduos falantes desta mesma língua – como L1, L2 ou LE – independentemente de 

suas origens linguístico-culturais.  

                                                             
9 Dados de 2010. Cf. http://www.auslandsschulwesen.de/cln_100/nn_389656/Auslandsschulwesen/ 
DieZfA/WirUeberUns/ZahlenausderZfA/AuslandsschulwesenZahlen2010,templateId=raw,property=publi
cationFile.pdf/AuslandsschulwesenZahlen2010.pdf (acesso em 14/11/2011). 
10

 Cf. http://www.auslandsschulwesen.de/cln_100/nn_389656/Auslandsschulwesen/DieZfA/WirUeber 
Uns/node.html (acesso em 14/11/2011). 
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Sendo assim, do ponto de vista do aprendiz, a interação com as instituições e os 

cidadãos dos países onde esta língua é oficial – no caso do alemão, os países que se 

representam através do princípio DACHL – pode ser o objetivo principal do seu 

aprendizado, mas trata-se de apenas um aspecto desse catálogo infinito de possíveis 

trocas culturais. 

Para a verificação da propriedade do tema abordado nesse trabalho, foi levado a cabo 

no primeiro semestre de 2009 um pré-teste (CARAPETO-CONCEIÇÃO, 2010), cujos 

resultados acusam que o falante nativo ainda hoje é idealizado por aprendizes do 

Ensino Fundamental como o modelo de falante ideal bloomfieldiano (1933). De acordo 

com esse modelo, o falante nativo detém o domínio pleno e perfeito da língua, e é 

possuidor de bens linguísticos, culturais e materiais de que o aprendiz não dispõe e 

precisa para se completar enquanto sujeito bilíngue.  

Numa pesquisa qualitativa de base etnográfica, foram entrevistados aprendizes 

escolares, com nível elementar de proficiência, participantes do projeto Das Bild der 

Anderen (HAGEN, KNUDSEN, PETERS, 2006), em que a língua alemã é empregada em 

cartas e e-mails na comunicação com aprendizes falantes de L1 diferentes. Para tanto, 

lançamos mão das discussões desenvolvidas por Bertoldo (2003) e por Rajagopalan 

(2003) sobre a auto-estima do aprendiz; das definições de representação linguística 

oferecidas por Castellotti e Moore (2002); da proposta de educação intercultural e 

transcultural de Roche (2001); e de um modelo de três instâncias que nos ajuda a 

observar a aprendizagem de L2 superando a dicotomia falante nativo/falante não-

nativo (KRAMSCH, 2009). 
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Consideramos que este trabalho vem contribuir para os estudos mais recentes da 

Linguística aplicada ao ensino e aprendizagem de línguas, especialmente em três 

frentes:  

(a) a investigação do desenvolvimento de competências linguísticas, em uma 

abordagem comunicativa, através do trabalho com gêneros textuais;  

(b) o uso de novas tecnologias para o ensino de LE, e  

(c) o desenvolvimento de metodologias que contemplem os laços existentes 

entre língua e cultura e que proporcionem ao aprendiz experiências interculturais e 

transculturais. 

 

1.1 Justificativa 

A motivação primordial para a realização deste estudo é decorrente de constatações 

como a que segue: 

[...] o que mais nos chama a atenção nos depoimentos de aprendizagem de língua 
estrangeira [...] foi a presença do falante nativo como um elemento a quem é atribuída 
importância considerável e porque não dizer o falante nativo como um ideal a ser
 atingido nessa aprendizagem (BERTOLDO, 2003:88). 

Bertoldo considera equivocado o aprendizado de uma L2 que se justifica 

absolutamente em alcançar a pessoa do falante nativo (seus bens, seu modo de vida, 

sua competência linguística), ao passo que anula a singularidade do aprendiz e sua 

cultura, e ignora a diversidade linguístico-cultural do planeta. Tais reflexões nos 

levaram a cogitar o mesmo que Rajagopalan (2008): 
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 [...] se torna cada vez mais urgente entender o processo de ‘ensino-aprendizagem’ de 
 uma língua “estrangeira” como parte integrante de um amplo processo de redefinição 
 de identidades. Pois as línguas não são meros instrumentos de comunicação [...]. As 
 línguas são a própria expressão das identidades de quem delas se apropria. (p. 69) 

e a defender uma abordagem de ensino de L2 que contemple o aprendiz como 

indivíduo agente no contexto sociolinguístico, em que outros aprendizes e falantes 

nativos também participam. 

 

1.2 Questões orientadoras 

O presente estudo está pautado nas seguintes questões orientadoras: 

1. Como o aprendiz de alemão como L2 se representa em relação à língua-alvo e 

ao falante nativo dessa língua? 

2. Como o aprendiz de alemão como L2 se representa na comunidade de falantes 

da língua alemã? 

3. Em que medida aprendizes de nível elementar (A1-A211) se consideram 

membros de uma comunidade internacional de falantes da língua alemã como 

L2 quando:  

(a) ainda não vivenciam regularmente possibilidades de comunicação 

autênticas na L2;  

(b) comunicam-se regularmente na L2 com falantes nativos da L2;  

                                                             
11

 Níveis de proficiência determinados pelo Quadro Europeu de Referência para o Ensino de Línguas 
equivalentes ao “utilizador elementar” (TRIM, COSTE, NORTH, SHEILS, 2001a, p. 48). 
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(c) comunicam-se regularmente na L2 com outros aprendizes falantes 

de L1 diferente, tendo a língua alemã como língua de encontro? 

4. De que forma e em que direção essas representações se alteram quando a L2 é 

utilizada não mais exclusivamente na comunicação com o falante nativo e a 

cultura-alvo, mas também com outros aprendizes ou falantes de outras origens 

linguístico-culturais? 

5. Qual o impacto do intercâmbio de cartas e textos em L2 com aprendizes 

falantes de outras L1 nas representações que o aprendiz faz da L2, do falante 

nativo e de si mesmo dentro da comunidade de falantes da L2? 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo geral 

Analisar o projeto Das Bild der Anderen (HAGEN, KNUDSEN, PETERS, 2006) – a troca de 

cartas e e-mails em alemão entre aprendizes de origens linguístico-culturais distintas.  

Objetivos específicos 

Verificar como se configura a representação linguística e cultural que o aprendiz faz 

enquanto participante do projeto Das Bild der Anderen em relação: (a) à língua alemã, 

(b) ao falante nativo - ausente nessa interação - e (c) a si mesmo dentro da 

comunidade linguística da L2. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O ensino de alemão no Brasil 

2.1.1 Breve histórico 

O surgimento do ensino da língua e da educação em língua alemã no Brasil está 

estreitamente relacionado com a imigração ocorrida nos séculos 19 e 20, e a formação 

de colônias de imigrantes provenientes da Alemanha, da Áustria e da Suíça. Consta 

que a preocupação com a manutenção de suas tradições, sua cultura e sua língua 

levou essas comunidades a fundar escolas nas zonas rurais e a produzir materiais 

didáticos. Data de 1832 a primeira cartilha de alemão editada no Brasil, dirigida à 

colônia de São Leopoldo (RS). “Neues ABC-Buchstabier- und Lesebuch” foi publicado 

apenas oito anos após o início oficial da imigração alemã no Brasil (UPHOFF, 2011:13). 

Os primeiros manuais destinados ao ensino de alemão como segunda língua para 

aprendizes adultos datam da década de 1930 (p. 19). 

No entanto, no princípio a língua era ensinada como língua materna, uma vez que 

também era o idioma praticado pelas famílias e a língua em que as demais disciplinas 

eram lecionadas. O aprendizado da norma padrão – em contraponto com os dialetos 

praticados na comunicação cotidiana – e a alfabetização eram os principais objetivos 

das aulas de língua alemã nas escolas rurais das colônias. O isolamento e a 

homogeneidade étnica, que se verificavam no início da colonização, alemã 

favoreceram essa consolidação e a vinda de missionários, católicos e luteranos, para as 

regiões de imigração no século 19, para fortaleceram as escolas e o ensino. Então 

foram criadas associações de professores e revistas pedagógicas (p. 15-16). Mais tarde, 
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após a abertura de escolas públicas próximas às escolas de imigrantes, com a 

inviabilização do ensino de línguas estrangeiras no âmbito escolar e a propagação de 

meios de comunicação como o rádio, o nível de proficiência dos descendentes dos 

colonos no idioma sofreu considerável deterioração. 

A partir da segunda metade do século 19, foram fundadas também escolas urbanas 

por meio de sociedades beneficentes (Deutsche Schulen). Esse modelo persiste até os 

dias de hoje em várias escolas do setor privado em que o ensino de alemão é 

oferecido, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Colégio Cruzeiro (Sociedade Beneficente 

Humboldt) e a Escola Alemã Corcovado (Associação Escolar e Beneficente Corcovado). 

Essas escolas eram frequentadas por alunos provenientes de diferentes comunidades 

– e até mesmo por filhos de famílias sem histórico de imigração germanófona –, 

reflexo da diversidade étnica das cidades. Em tais instituições, muitas vezes, era 

possível concluir os estudos obtendo simultaneamente um diploma reconhecido na 

Alemanha e a conclusão do currículo brasileiro (p. 17). 

Intervenções políticas da primeira metade do século 20 no Brasil coibiram 

paulatinamente publicações e a educação em língua alemã. Essas decisões eram 

motivadas pelo desejo de que as comunidades de imigrantes fossem “leais à pátria 

brasileira”. Para tanto era necessário que seus filhos fossem educados conforme os 

princípios nacionais e que dominassem e se comunicassem em língua portuguesa. Era 

necessário, portanto, suprimir o idioma dos antepassados.  

Estas medidas de cunho nacionalista vêm ilustrar a política varguista do Estado Novo e, 

antes disso, a doutrina da Ação Integralista Brasileira (AIB) – um dos primeiros 
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movimentos partidários de massa a ganhar dimensão nacional no Brasil, liderado por 

Plínio Salgado, que chegou a arregimentar entre 500 mil aderentes entre os 41,5 

milhões de brasileiros dos anos 30 (MAIO, CYNTRYNOWICZ; 2003:42). Trata-se da fase 

apical da promoção da língua como identidade nacional no Brasil. O movimento se 

caracterizava por uma vertente de conservadorismo extremo, combatendo o 

cosmopolitismo e a manutenção étnica estrangeira, compreendidos como 

desagregadores da consciência nacional brasileira (FERREIRA, KOEPSEL, 2008). Vale 

mencionar que entre seus adeptos também estavam representantes de comunidades 

teuto-brasileiras que desejam a manutenção de suas culturas (71,8%, no estado de 

Santa Catarina)12. A nacionalização ganha novo fôlego com o advento do Estado Novo, 

em 1937, que por um lado desarticula a atuação política da AIB, mas que assume o seu 

posicionamento e coibe, através de leis incisivas, o emprego de idiomas de imigração 

em espaços públicos e reuniões sociais. Assim, foi proibido em 1938 (decreto nº 406, 

de 04/05/1938) o uso de línguas estrangeiras em escolas, repartições públicas e 

cerimônias religiosas. Com o ingresso do Brasil nas Segunda Guerra Mundial contra a 

Alemanha, os domicílios também passaram a ser controlados e diversas escolas de 

imigrantes. 

No entanto, houve nas décadas seguintes uma demanda diferenciada de instituições 

de ensino da língua alemã. 

“O acelerado crescimento industrial do Brasil a partir da década de 1950 fez com que 
muitas firmas alemãs se instalassem nas grandes cidades do país, principalmente em 
São Paulo e região. Veio em seu bojo um número significativo de profissionais 
alemães, funcionários das empresas, à procura de estabelecimentos de ensino 

                                                             
12

 Entre as razões desta aproximação, estão os aspectos em que a doutrina integralista se assemelha às 
vertentes totalitaristas europeias e ao esforço da AIB em parecer simpática às comunidades de 
imigrantes. 
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apropriados para seus filhos. Essa situação levou, nos anos 1960, ao desenvolvimento 
de um novo tipo de escola – as chamadas escolas de encontro cultural 
(Begegnungsschulen) – cujo currículo, além de obedecer à legislação brasileira, 
também visa adequar-se às exigências do sistema escolar alemão. São escolas de 
encontro cultural, hoje, o Colégio Humboldt (São Paulo), o Colégio Visconde de Porto 
Seguro (São Paulo e Valinhos) e a Escola Alemã Corcovado (Rio de Janeiro).” (p. 23) 

A instalação e a infraestrutura do novo tipo de escola se deve à ação direta do governo 

alemão, assim como seu apoio político e financeiro através do seu Departamento 

Central de Escolas no Exterior (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), responsável, 

entre outros, pelo envio de professores nativos para a composição dos corpos 

docentes binacionais, e pela formação de professores locais de alemão como língua 

estrangeira. 

A presença da língua alemã nos currículos escolares voltou a se intensificar assim que 

diversos estados da federação adotaram, na década de 1980, uma política de 

plurilinguismo, visando diversificar a oferta de línguas estrangeiras na educação básica, 

uma vez que o inglês era o único idioma estrangeiro presente na rede pública de 

ensino. A crescente demanda em diversas regiões levou à formação de novos 

professores, à necessidade do intercâmbio de experiências didáticas e da promoção e 

desenvolvimento do ensino de alemão no Brasil. Por isso, criou-se em 1988 uma 

associação a nível nacional – Abrapa – que abarca todas as associações regionais de 

professores de alemão (p. 24). 

No entanto, somente com a nova Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) tornou-se 

obrigatório o ensino de pelo menos uma língua estrangeira a partir da quinta série do 

ensino fundamental. Nesse momento, a área de ensino de língua alemã aparece bem 

estruturada no cenário educacional brasileiro, com o amparo da legislação e o forte 

apoio do governo alemão, que segue provendo subvenções financeiras e orientação 



28 

 

pedagógica, inclusive através da iniciativa “Escolas: uma parceria para o Futuro” 

(Schulen: Partner der Zukunft), que provém recursos a, atualmente, 21 novas 

instituições de ensino dispostas a oferecer o ensino de língua alemã no país. 

 

2.1.2  O quadro europeu comum de referência 

Publicado pela União Europeia em novembro de 2001, o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (TRIM, COSTE, NORTH, SHEILS, 2001a, 2001b) – doravante 

Quadro – define os níveis de aprendizagem e domínio de uma língua em função de 

habilidades e competências. O quadro foi desenvolvido no âmbito do projeto “Políticas 

linguísticas para uma Europa multilíngue e multicultural” e é destinado a professores e 

aprendentes na sala de aula e, ainda, autoridades educativas, examinadoras, autores e 

editores de manuais (HEIDERMANN, 2011). 

[...] der Europarat hat zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Kommunikation unter 
Europäern mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hintergrund zu 
verbessern. Dies geschieht, weil eine verbesserte Kommunikation zu größerer 
Mobilität führt und zu vermehrten direkten Kontakten, was wiederum zu einem 
besseren Verständnis und zu besserer Zusammenarbeit führt. (Do capítulo Hinweise 
für Benutzer)

13
 
14

. 

Em seguida, porém, o Quadro convida explicitamente professores e estudantes de 

todo o mundo a participarem da discussão. Com efeito, o Quadro é um documento de 

referência também presente nos demais países do mundo, onde as línguas europeias 

                                                             
13 “O Conselho tem como preocupação melhorar a qualidade da comunicação entre europeus de 
diferentes contextos lingüísticos e culturais, uma vez que a comunicação conduz a uma maior 
mobilidade e a um maior intercâmbio, favorece a compreensão recíproca e reforça a colaboração” (do 
capítulo “Notas para o utilizador”, p. 12 na edição portuguesa)  
14

 Utilizamos como fonte principal de consulta a edição alemã, por ter sido traduzida buscando 
contemplar especificidades da realidade dos países germanófonos e se baseando em estudos e 
descrições de competências anteriores referentes ao ensino da língua alemã. 
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são ensinadas e aprendidas, o que atesta sua tradução em 36 línguas, inclusive em 

língua portuguesa. 

Seu papel é oferecer uma base comum para a elaboração de programas de ensino de 

línguas, linhas de orientação curriculares, exames e materiais didáticos. Além disso, o 

Quadro consiste em uma abrangente, detalhada e exaustiva descrição dos 

conhecimentos e capacidades que os aprendizes têm de desenvolver para serem 

eficazes ao se comunicar na língua aprendida. As habilidades e os graus de progressão 

nas quatro habilidades fundamentais (compreensão oral e escrita, produção oral e 

escrita) são organizados nos níveis de proficiência que permitem medir os progressos 

dos aprendentes em todas as etapas da aprendizagem. 

A universalização dos níveis de proficiência torna a avaliação mais transparente e  

viabiliza a compatibilidade entre programas e propostas diferentes. Desse ponto de 

vista, o Quadro favorece o plurilinguismo e o aprendiz usual dos dias atuais, que já não 

almeja alcançar necessariamente ‘mestria’ em uma determinada língua, tem acesso 

facilitado a duas ou mesmo em três línguas estrangeiras, se aproximando com mais 

facilidade a diferentes universos culturais intermediados pelas línguas. De acordo com 

o Quadro, em vez de tomar o ‘falante nativo ideal’ como referência incontestável e 

objetivo final, a meta do aprendiz passa a ser o desenvolvimento de um repertório 

linguístico no qual há lugar para todas as capacidades linguísticas. 

No Brasil, o oferecimento de programas de cursos de alemão reformulados e pautados 

nas recomendações do Quadro se iniciou com a adaptação dos exames oficiais de 

proficiência aplicados pelo Instituto Goethe às novas diretrizes. Assim, por exemplo, os 



30 

 

antigos Zertifikat Deutsch (ZD) e Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) deram lugar a 

avaliações com as novas Goethe-Zertifikat B1 e Goethe-Zertifikat C1, elaboradas, 

conforme os princípios do Quadro, para atestar a habilidade do aprendiz em interagir 

com mais ou menos desenvoltura em dadas situações, fazendo uso de determinados 

gêneros textuais, estruturas, vocabulário e registros da língua. Pouco tempo depois, 

editoras passaram a reformular e a readequar seus livros didáticos, e também os 

exames e diplomas emitidos pela Conferência Permanente dos Ministros da Educação 

dos Estados Alemães (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland – KMK) se ajustaram ao regimento internacional. 

Atualmente, também os aprendizes que adquirem a língua no âmbito escolar são 

certificados segundo os critérios e níveis do Quadro: 

A – Elementare Sprachverwendung  

A1 Breakthrough 

A2 Waystage 

B – Selbständige Sprachverwendung  

B1 Threshold 

B2 Vantage 

C – Kompetente Sprachverwendung  

C1 Effective Operational Proficiency 

C2 Mastery15 

                                                             
15 Na edição portuguesa são empregados os seguintes termos: A – Utilizador elementar: A1 Iniciação; A2 
Elementar. B – Utilizador independente: B1 Limiar; B2 Vantagem. C – Utilizador proficiente: C1 
Autonomia; C2 Mestria. (TRIM; COSTE; NORTH; SHEILS, 2001b:48)  
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Werner Heidermann (2011) chama a atenção, no entanto, para os cuidados que devem 

ser tomados ao se aplicar o Quadro à realidade linguística brasileira. Na Europa, 450 

milhões de pessoas falam 20 línguas oficiais, se negligenciamos mais ou menos 200 

minoritárias. Enquanto isso, no Brasil, são 190 milhões de falantes de apenas uma 

língua materna, se negligenciamos nesta reflexão as centenas de línguas indígenas. 

Segundo o autor, “mesmo a imigração de pessoas de países vizinhos não leva a um 

plurilinguismo comparável ao europeu” (p. 79). No entanto, apesar dessa aparente 

homogeneidade linguística, não devemos deixar de considerar o Brasil como um país 

de imigração, especialmente entre a metade do século XIX e os anos 1960, passando 

pelas duas grandes guerras. No que diz respeito à última década do século XX, o Censo 

(IBGE, 2000) acusa que a população de imigrantes no Brasil correspondia a apenas 

0,4% do total – face aos 6,2% do ano de 1900 – e que para cada imigrante no Brasil 

havia três brasileiros emigrados no exterior. Por outro lado, as chamadas migrações 

limítrofes e intra-regionais de outros países da América do Sul e do Caribe em direção 

ao Brasil vêm crescendo expressiva e continuamente (ZAMBERLAM, 2004). 

No que se refere à avaliação de proficiência aplicada a aprendizes de português 

brasileiro como segunda língua, Heidermann pressupõe que, no contexto brasileiro, a 

avaliação de proficiência oficial não tem relevância tão grande quanto inspira o 

número de inscrições para exames de língua alemã (cerca de 80.000 anuais contra 

3.400 do brasileiro Celpe-Bras, instituído em 1998) e questiona a validade de se 

estudar e aplicar o mesmo quadro como referência no Brasil. Recomenda assim uma 

leitura urgente – reconhecendo sua relevância e impacto nas discussões sobre ensino 

de línguas em todo o mundo –, porém “altamente crítica” do Quadro.  
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Ora, em termos políticos, o Quadro surgiu contexto de criação do Mercado Comum 

Europeu, que consiste na circulação livre de pessoas e produtos entre os países do bloco. 

Nesse contexto, os exames de proficiência desempenham um papel regulador e as 

certificações ganham um caráter mais definitivo para o indivíduo, à medida que 

condicionam a admissão e a restrição do acesso. Do ponto de vista linguístico-metodológico, 

as prescrições supostamente aplicáveis ao ensino de qualquer “língua” em qualquer 

contexto de apredizado podem refletir no ensino segundo uma abordagem 

padronizada que não leva em conta especificidades de cada língua e o cenário sócio-

cultural em que é ensinada. E, finalmente, o Quadro deixa em aberto que noção de 

“língua” é contemplada e submetida a esse enquadramento, uma vez que se baseia no 

caráter universal de noções comunicativas, o que é incompatível com a existência de 

variantes. 

Heidermann concorda e ressalta que, por outro lado,  o Quadro se revela como um 

avanço nas discussões sobre o tema, sinalizando para a necessidade de uma reflexão 

sistemática das abordagens e práticas pedagógicas (p. 79-81). Devemos cuidar para 

que o sistema de escalas seja utilizado, não como uma visão absoluta e restritiva, mas 

como uma possibilidade de referência a ser adaptada aos objetivos e ao contexto de 

ensino-aprendizagem em questão e em vista de uma melhor comparabilidade e 

objetividade dos conceitos de avaliação. 
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2.2  O sujeito bilíngue: Propostas de conceituação e classificação 

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

elementares” (cf. TRIM, COSTE, NORTH, SHEILS, 2001a, 2001b), são, desde já, bilíngues 

e podem se considerar como tal. Porém, a academia não é unânime no momento de 

definir quais atributos seriam relevantes para a qualificação dos falantes em 

monolíngues ou bi/plurilíngues. Que critérios devem ser levados em conta para se 

delimitar diferentes tipos de bilinguismo tampouco é uma questão para a qual haja 

uma única ou prevalecente resposta. Por outro lado, no senso comum, uma definição 

quase não encontra contestação: aquela que vê o bilíngue como sendo um falante que 

tem controle das duas línguas de maneira semelhante à do nativo (BLOOMFIELD, 

1933). 

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

tratada com cautela nos estudos mais recentes acerca do bilinguismo e confrontada 

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

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

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

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

que são “próprias da região, da profissão, da idade, do grau de instrução aos quais 

pertencem, no momento da enunciação” (COELHO, 2009). A despeito, ainda, de suas 

competências linguísticas nos diferentes gêneros discursivos, modalidades e registros 

de sua língua materna, esses estudos têm olhado para um falante nativo mais factível 
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e menos idealizado, inserido num contexto cultural e geográfico bem mais complexo e 

heterogêneo do que sugerem as fronteiras nacionais e as cores nos mapas linguísticos: 

Em vez de áreas delimitadas por cores definidas e fronteiras precisas, a representação 
geográfica das regiões dialetais deveria ser de cunho muito mais impressionista, com 
cores se desmanchando umas nas outras. Ao se deslocar de uma região a outra, o 
viajante devia perceber variações ínfimas nos diversos falares, modificações 
progressivas tanto nos seus aspectos fonéticos-prosódicos, morfossintáticos e lexicais. 
(GUISAN, 2009:24) 

Mesmo Bloomfield revisita mais tarde a discussão em torno da definição do sujeito 

bilingue, e relativiza a distinção entre este e o falante nativo. No entanto, o falante 

nativo ocupa ainda um lugar de referência e o “controle” que ele tem de sua língua 

materna serviria de parâmetro para que o bilíngue seja situado ao longo de um 

continuum. 

Diversos estudiosos do bilinguismo (MEGALE, 2005; COELHO, 2009; MARCELINO, 2009) 

têm apresentado, ao lado da visão inicial de Bloomfield, a posição de Macnamara 

(1967), que posiciona o bilíngue também em um continuum, porém nessa visão, a 

competência linguística do sujeito é tratada de forma independente à competência do 

falante nativo. Para Macnamara mesmo a competência mínima de apenas uma das 

quatro habilidades linguísticas (fala, compreensão auditiva, leitura e escrita) já confere 

ao indíviduo um determinado grau de fluência (continuum) na língua estrangeira.  

No entanto, essa noção de continuum acarretou na aplicação de testes que atestassem 

bilíngues “equilibrados” (que apresenta igual fluência em ambas as línguas) e “não 

equilibrados”, conforme acusa Grosjean (1982). O mesmo autor, além de outros como 

Romaine (1989), Mello (1999) e Maher (2007), chamam a atenção para o equívoco no 

estabelecimento dessa categorização, uma vez que se fundamenta em uma nova 
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perfeição idealizada, desta vez a de uma simetria absoluta em todos os domínios de 

uso em ambas as línguas. Maher discorda dessa visão ao afirmar que o bilinguismo 

consiste na abertura de novas possibilidades de expressão e de interação, e na 

consequente redistribuição da “carga funcional” em duas línguas.  

As funções que cada língua assume variam para cada indivíduo e não são de nenhuma 

forma estáveis, pois rearranjos ocorrem conforme o meio linguístico em que o sujeito 

se insere, se modifica e ao passo que surgem novas demandas de comunicação.  

De acordo com Mello (1999), o tópico, os interlocutores e a tensão da situação são os 

elementos que desenham cada situação de interação e motivam a alternância entre 

um código e outro. 

Uma análise ou avaliação da competência comunicativa bilíngue de um indivíduo só 

terá sentido ao considerar tais fatores e deixar de lado qualquer idealização, 

entendendo o indivíduo falante de mais de uma língua 

como alguém que opera em um universo discursivo próprio, que não é nem o universo 
discursivo do falante monolíngue em L1, nem o do falante monolíngue em L2. [...] ele 
funciona em um terceiro lugar, lugar esse que, sendo permeável à permeabilidade das 
línguas que o constituem, está permanentemente em construção (MAHER:2007:77-
78). 

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

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

condição humana muito comum, refere-se à capacidade de fazer uso de mais de uma 

língua”. 

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

como tal a situação em que duas línguas coexistem como meio de comunicação num 
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espaço situacionalmente compartimentalizado de uso. Do ponto de vista do falante, o 

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

permanente e estável, mas deve-se considerar que o indivíduo passa por diferentes 

“estágios de bilinguismo” ao longo de sua vida. Para a autora, ao se tratar da 

competência linguística de um sujeito em duas línguas, trata-se de uma categoria 

dinâmica e relativa – dada a relatividade das situações de bilinguismo –, por isso 

denominada ‘bilingualidade’. 

A coexistência de duas línguas em diferentes espaços sociais deve ser analisada 
segundo a condição particular dos indivíduos que se tornam bilíngues, caracterizada 
pelo contexto e idade de aquisição; pela variação de uso das línguas – função tópica – 
e, ainda, pela manutenção ou abandono das línguas em decorrência de fatores sociais 
e comportamentais [...] A proposta é considerar a condição particular de indivíduos 
bilíngues de forma dinâmica, uma vez que ela se modifica na trajetória da vida dos 
indivíduos e assume diferentes contornos em relação ao domínio e à variação de uso 
de ambas as línguas. (p. 128) 

Em Savedra (2009) encontramos as definições que se aplicam neste trabalho quando 

nos referimos a segunda língua (L2) e/ou a língua estrangeira (LE). A autora chega aos 

dois conceitos através das chamadas ‘dimensões de bilingualidade’, eleitas para 

“identificar a fluidez das situações de bilinguismo, através do uso individual 

linguístico”. São elas (1) o contexto de aquisição das línguas – se na infância, através da 

formação escolar ou na idade adulta – e (2) seu uso funcional variado em diferentes 

momentos de uma dada situação de bilinguismo.  

Tomando como referência o contexto de aquisição, Savedra identifica três situações 

que conferem ao sujeito a condição de bilíngue: 

(a) se uma língua é adquirida ao mesmo tempo em que a outra, na infância, 

ambas são consideradas L1 (L1a, L1b); 
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(b) se uma língua é adquirida posteriormente à outra, antes de a primeira ter 

atingido maturidade linguística, uma é considerada L1 e a outra L2 – e aqui 

reconhecemos o aprendizado da segunda língua quando este faz parte da formação 

escolar bilíngue, desde a classe de alfabetização; 

(c) se uma língua é adquirida posteriormente à outra, depois da primeira ter 

sido maturacionada, em geral na idade adulta, uma é considerada língua materna (LM) 

e a outra língua estrangeira (LE). 

Além do conceito de L2 para designarmos os sujeitos participantes deste estudo – 

aprendizes de alemão em nível A2 de escola bilíngue –, levamos em conta também a 

interseção entre língua e cultura explicada em trabalhos publicados recentemente, 

que discutem o ensino de LE (FERREIRA, 2010) e da L2 (SAVEDRA, LIBERTO, CARAPETO-

CONCEIÇÃO, 2010). Neste o bilinguismo é analisado com base em uma abordagem 

intercultural para analisar a interação entre línguas e culturas 1 e 2 em determinada 

ocasião festiva, em duas escolas bilíngues do Rio de Janeiro. Os autores contemplam o 

ensino de alemão como L2 comprovando que “a aquisição de língua em contexto 

educacional bilíngue não está dissociada da aquisição de cultura” (SAVEDRA; LIBERTO; 

CARAPETO-CONCEIÇÃO, 2010:214). Isso posto, temos que ao tratar do ensino, da 

aprendizagem ou da aquisição de uma língua, quer seja LE ou L2, estamos lidando, de 

fato, com uma rede complexa de sentidos e referências tecida culturalmente. 

Passamos a designar tais elementos, dessa forma, como LCE (língua-cultura 

estrangeira) e LC2 (língua-cultura 2). 
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His imperial majesty spoke often to me, and I returned 
answers: but neither of us could understand a syllable.  

There were several of his priests and lawyers present  
(as I conjectured by their habits), who were commanded  

to address themselves to me; and I spoke to them in as many 
languages as I had the least smattering of, which were  

High and Low Dutch, Latin, French, Spanish, Italian, and 
Lingua Franca, but all to no purpose. 16 

(Jonathan Swift, 1796, em As viagens de Gulliver) 

 

2.3 Línguas de encontro (línguas universais, linguae francae...) 

O período compreendido entre o Renascimento e o século XX pode ser tratado como 

um momento de exceção, encerrado entre parênteses na História de um mundo 

multilíngüe – um período relativamente curto em que o monolinguismo é promovido a 

padrão. Basta que lancemos um olhar sobre a Antiguidade e a Idade Média, em que 

tiveram lugar intensas relações políticas e mercantilistas entre nações européias e do 

Oriente, empreendimentos transcontinentais que estabeleciam contato entre 

diferentes povos e línguas e o interesse em descrever as línguas estrangeiras – ao 

contrário da imposição linguística e cultural, promovida a partir das Grandes 

Navegações, a povos que eram conquistados. No momento presente, em que a 

Internet descentraliza a geração de informação e seu fluxo já não encontra limites de 

velocidade, o que se observa é um olhar diferenciado sobre as fronteiras nacionais e 

um retorno paulatino àquela situação original através da valorização do plurilinguismo. 

Dräxler (2009) aponta que no mundo atual, em que a comunicação supera limites 

nacionais e linguísticos e contatos bilaterais entre países e culturas se intensificaram 

                                                             
16 Sua majestade imperial falou muitas vezes comigo e eu lhe respondia, mas nenhum de nós conseguia 
entender uma sílaba. Havia vários de seus sacerdotes e juízes presentes (como deduzi pelos seus trajes), 
que foram ordenados a se dirigir a mim e eu falei com eles em tantas línguas quantas eu tinha ao menos 
um conhecimento superficial, tais como o alto e o baixo alemão, latim, francês, espanhol, italiano e 
lingua franca, mas de nada adiantou. (tradução nossa) 
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como efeito da globalização, se faz necessária a abertura de uma nova categoria para 

além da “segunda língua”. É notável, por um lado, a emergência de um código que 

possa ser empregado no trabalho com quaisquer interlocutores ou em situações de 

comunicação variadas e que seja compreendido por todos os participantes de 

qualquer grupo plurilíngue. Hoje em dia, a língua inglesa cumpre esse papel na maioria 

dos casos, ao redor do globo. 

Por outro lado, a demanda por línguas de contato, que sirvam como meio de acesso, 

ponte ou elo entre duas culturas ou países em particular, surge com a descentralização 

das relações internacionais e o fortalecimento de blocos econômicos regionais. Essa 

nova realidade leva os países a uma maior aproximação e ao estabelecimento de 

políticas linguísticas que consistem no oferecimento da língua do parceiro como 

possibilidade ou alternativa ao inglês, como L2, ou mesmo como “terceira língua” ou 

“língua de contato” (Begegnungssprache), nas redes de ensino. 

Na Europa, essa preocupação no meio acadêmico já data de algumas décadas. O 

conceito de Begegnungssprache foi cunhado na Alemanha em 1980 por Christ, 

Schröder, Weinrich e Zapp como a primeira língua estrangeira a ser apresentada na 

pré-escola ou na escola primária do estado de Schleswig-Holstein, num contexto de 

educação bilíngue, e através de métodos lúdicos. Nesse momento, o objetivo principal 

não é o aprendizado da língua, mas levar à interação com uma forma diferente de 

descrever o mundo. Recomendavam-se línguas de países vizinhos, grupos minoritários 

ou de imigrantes presentes ou próximos à comunidade em que a escola se insere. A 

seguir desta, a partir do primeiro ano da escola secundária, era sugerida uma “língua 

fundamental”, como o espanhol, o italiano ou o francês, segundo os autores, “de 
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maior prestígio cultural” e com a qual o aluno se ocuparia com mais intensidade antes 

que se investisse na proficiência do inglês, classificado como “língua internacional” 

presente nas mídias. O espanhol e o russo poderiam também ocupar esta posição. 

Importante era que a “língua internacional” pudesse ser empregada na comunicação 

entre dois indivíduos cujas “línguas fundamentais” eram distintas. Finalmente, as 

recomendações culminavam no final da formação escolar, quando deveriam ser 

introduzidas línguas não-europeias, que possibilitassem contatos culturais mais 

distantes, como o japonês e o árabe (APELTAUER, SHAW, 1993; GELLERT-NOWAK, 

1993). 

Atualmente, persiste na Alemanha principalmente o conceito de Begegnungssprache, 

que se insere no conceito global de educação para o plurilinguismo na Europa como 

primeira sensibilização para outras línguas e culturas, já nos primeiros anos da 

formação básica, para o afastamento de preconceitos e atitudes etnocêntricas. O 

importante é que a diversidade linguística do mundo seja tematizada na escola, 

através da abordagem intercultural de uma língua estrangeira e do estrangeiro como 

órgão vivo e próximo (KESSLER, 2006). Levar o multilinguismo a ser percebido como 

normalidade é só uma questão de substituir a perspectiva que o trata como exceção, 

predominante, naturalmente, em sociedades monolíngues (HU, 2003).  

Para ilustrar a acepção atual do conceito, seguem trechos retirados da página de 

apresentação de um manual de língua grega como Begegnungssprache, dirigido a 

escolares alemães de nível secundário (KANONIS, BENEKOS, 2003). 
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Os autores iniciam definindo Begegnungssprache como uma nova abordagem adotada 

em escolas alemãs, o que confirma – juntamente com o público-alvo, que não é mais o 

das classes primárias – não se tratar mais do conceito apresentado em 1980 para as 

escolas de Schleswig-Holstein e vir de encontro à demanda de uma nova realidade:  

Alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland, unabhängig vom Abstammungsland 
ihrer Eltern, leben in einer vielsprachig gebildeten und multikulturell gegliederten 
Umwelt. In dieser Umwelt bilden die Zwei- und die Mehrsprachigkeit eine Realität. Die 
Kinder wachsen heute in Deutschland in einer von mehrsprachigen Prinzipien 
gezeichneten Umgebung auf und kommen in allen Phasen ihres Schullebens in 
ungezwungenen Kontakt mit Fremdsprachen, d.h. mit den Sprachen ihrer aus anderen 
Ländern stammenden Mitschülerinnen und Mitschülern, und so überschreitet ihr 
sprachliches Umfeld die Grenzen einer einsprachig gebildeten und eingeschränkten 
Welt.17 (p. 6) 

Mais à frente, neste mesmo prefácio introdutório, identificamos uma equivalência 

conceitual, pois Keßler (2006), alguns anos mais tarde, apresentava o conceito de 

Begegnungssprache de forma semelhante como é tratado pelos autores do manual, ao 

descreverem o lugar sugerido para a língua grega, enquanto no sistema educacional 

alemão: 

es [Begegnungssprache] handelt sich auch um keine gesonderte Form des Erlernens 
einer Fremdsprache. Es ist vielmehr ein Sprachkontakt okkasionellen Charakters MIT 
dem Ziel der Sensibilisierung der jungen Menschen beim Kontaktieren der 
Fremdsprachen, das Erwachen von Interesse für das Erlernen von Fremdsprachen, das 
Verständnis über die Gleichheit aller gesprochenen Sprachen und zuletzt die Bildung 
eines guten Klimas in der Klasse und in der Schule18. (KANONIS, BENEKOS, 2003:6) 

                                                             
17

 Todas as alunas e alunos na Alemanha, independente de país de origem de seus pais, vivem em um 
ambiente constituído por várias línguas e articulado multiculturalmente. Neste ambiente, o bilingüismo 
e o plurilingüismo constituem uma realidade. As crianças crescem hoje na Alemanha cercadas por 
princípios plurilíngües e entram espontaneamente em contato, em todas as fases de sua vida escolar, 
com línguas estrangeiras, isto é, com as línguas dos países de onde procedem seus colegas de turma, e 
sua realidade lingüística transgride, dessa forma, os limites de um universo monolíngüe e restrito. 
(tradução nossa) 
18 não se trata de uma forma especial de aprendizagem de uma língua estrangeira. É, muito mais, um 
contato linguístico de caráter ocasional com o objetivo de sensibilizar através do contato com línguas 
estrangeiras, despertar o interesse e a compreensão sobre a equidade de valor entre todas as línguas 
faladas e, finalmente, construir uma boa atmosfera de convivência na turma e na escola. (tradução 
nossa) 
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Daí presumimos que a formação estereotípica de uma turma escolar na Alemanha já 

conta efetivamente com a presença de alunos falantes de outras línguas maternas e 

provenientes de famílias com histórico de imigração. Finalmente, ressalta-se que o 

material não apresenta um método sistemático de ensino de língua, mas sim se 

apresenta como um intento de criar “um espaço que possibilite o primeiro contato de 

alunas e alunos não falantes de grego com a língua grega”. 

Begegnungssprache Deutsch: Motivation, Herausforderung, Perspektiven (Alemão 

como língua de contato: motivação, desafio, perspectivas) foi o título escolhido como 

fio condutor do 13º Congresso Internacional de Professores de Alemão, realizado na 

cidade de Graz, na Áustria, em 2005. Mais de 2000 professores e estudiosos 

provenientes de 99 países participaram do evento, ao fim do qual, em nome dos 

mesmos e da Associação Internacional de Professores de Alemão (IDV), foi redigida 

uma carta (Grazer-Erklärung) direcionada aos governos dos países de língua alemã. 

Esta reivindicava apoio e uma reorientação de suas políticas linguísticas em oito 

aspectos relacionados ao ensino de alemão como língua estrangeira num mundo com 

novas demandas no campo das interações internacionais. O terceiro destes itens 

apresentamos transcrito a seguir: 

Sprachliche Monokultur ist auf die Dauer keine tragfähige Basis für die Gestaltung 
einer Grenzen überschreitenden und überwindenden Kommunikation. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. Internationalen Deutschlehrertagung 
sind sich darin einig, dass Mehrsprachigkeit kein notwendiges Übel, sondern eine 
Chance ist und dass die Beherrschung mehrerer Sprachen ein wichtiges Ziel darstellt. In 
diesem Sinne sprechen sie sich für den Erhalt der Sprachenvielfalt aus: Jeder Einzelne 
wünscht sich Optionen und jede Gesellschaft braucht vielfältige sprachliche 
Ressourcen zur Erweiterung der Kontaktchancen mit Menschen unterschiedlicher 
sprachlicher und kultureller Herkunft. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der XIII. Internationalen Tagung der 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer erwarten auch von der Europäischen Union 
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und dem Europarat nicht nur eine Programmatik der Mehrsprachigkeit, sondern 
deren konkrete Umsetzung in europäischen Projekten und Institutionen.19 
(PORTMANN-TSELIKAS, KRUMM; 2005) 

Tudo isso depõe a favor do multilinguismo como alternativa mais dinâmica, acessível e 

coerente a uma única língua “universal” ou “mundial” para a comunicação 

internacional. É válido ressaltar que este apelo parte justamente dos professores de 

língua alemã, a qual encontra dificuldades para se afirmar como língua internacional, 

devido à ausência de uma herança colonial – apesar das tentativas na Ásia e na África – 

e por ser de tradição não-centralizada20, isto é, suas variações e dialetos (como o 

bávaro, o saxão, o Plattdeutsch etc.) são reconhecidos e valorizados como bens 

culturais das respectivas regiões e servem de base para uma vasta literatura de 

expressão oral e outras manifestações culturais (AMMON; 1995, 2004). No entanto, o 

item da Grazer-Erklärung destacado acima representa um olhar sobre uma nova 

concepção de mundo, defendendo medidas políticas diretas em favor das novas metas 

apresentadas por Rajagopalan (2003) e pelo Quadro Europeu de Referência para as 

Línguas (TRIM, COSTE, NORTH, SHEILS, 2001). 

O primeiro já concebe o cidadão do “novo mundo emergente” como multilíngue por 

definição (p. 69), e o Conselho da Europa, através do Quadro, estabelece como 

prioridade o desenvolvimento de uma “competência plurilíngue e pluricultural” 

                                                             
19

 Com o tempo, a monocultura lingüística não dará mais conta de funcionar como base para a formação 
de fronteiras para uma comunicação expansiva e progressiva. Os participantes do 13º Congresso 
Internacional de Professores de Alemão são unânimes que o plurilinguismo não se trata de um mal 
necessário, mas de uma possibilidade e que o domínio de várias línguas representa uma meta 
importante. Nesse sentido, nos pronunciamos pela manutenção da diversidade lingüística: todo 
indivíduo almeja alternativas e toda sociedade precisa de recursos lingüísticos múltiplos para a expansão 
das possibilidades de contato com pessoas de diferentes origens lingüísticas e culturais. Os 
participantes do 13º Congresso Internacional dos Professores de Alemão esperam da União Europeia 
e do Conselho da Europa não só um programa para o plurilinguismo, mas também a sua aplicação 
concreta em instituições e projetos europeus. (tradução nossa) 
20 A língua alemã não conta com uma Academia de Letras, por exemplo. 



44 

 

(mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz), isto é, a competência de se comunicar 

e interagir culturalmente, uma competência complexa que vá além da superposição ou 

justaposição de culturas, caracterizada pelo entrelaçamento de diversos saberes 

(CASTELLOTTI, MOORE, 2002). 

Da mesma forma, afirma Dräxler (2009), o que precisamos, como sociedade e como 

indivíduos, não é somente o conhecimento de línguas estrangeiras – justapostas e 

isoladas – mas de plurilinguismo – como unidade – na formação de cidadãos capazes 

(a) de interagir em contextos multiculturais e plurilíngues, (b) de servir-se de outras 

línguas para ter um alcance maior à informação e ao conhecimento, (c) de aprender 

progressivamente novas línguas para a abertura de novos contatos e mercados, e (d) 

de conviver com pessoas de outras origens linguístico-culturais. 

Concluímos destacando as consequências desta nova visão, já antevistas por Kramsch 

(1998):  

(a) o sujeito intercultural plurilingue percebido como uma “forma não 

marcada” ou “infinitiva” e  

(b) o falante nativo monolíngue não mais como a meta idealizada do 

aprendizado de L2, mas antes uma espécie fadada ao desaparecimento ou um 

superado mito nacionalista. 
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2.3.1  Línguas que superam fronteiras: o caso do inglês (língua franca?) 

No campo dos estudos sobre o ensino de língua inglesa como L2/LE21, há muito  vem 

se discutindo adaptações que dêem conta de preencher a lacuna deixada pelo falante 

nativo como modelo de proficiência. Ele sai de cena à medida que, segundo Erling 

(2005), o número de falantes de inglês como L2/LE já supera a quantidade de falantes 

nativos - à proporção de três para um - e se constitui atualmente uma língua 

desassociada de lugar, cultura ou povo, por ser utilizada cada vez mais na comunicação 

através de fronteiras internacionais. Isso tem levado ao aparecimento de diversas 

novas denominações na tentativa de se conceituar as posições ocupadas e as funções 

desempenhadas pela língua inglesa, quando utilizada entre falantes de diferentes L1. 

De acordo com breve levantamento de Becker (2011), a literatura especializada tem 

tratado de World English ou World Englishes e, mais recentemente, de ELF (English as 

a Lingua Franca). 

Diversos autores se referem ao fenômeno como ELF ou, em português, “inglês como 

língua franca” (KALVA; FERREIRA, 2011; BECKER, 2009 E 2011; COUTO, 2009; GUIDO, 

2008; CANAGARAJAH, 2007; MUNAT, 2005; SEIDLHOFER, 2005, enquanto “a contact 

language used among people who do not share a first language, and is commonly 

understood to mean a second (or subsequent) language of its speakers.”22 (JENKINS, 

2007:1). Rajagopalan (2005) ressalta o “hibridismo inevitável” como “o preço que todo 

e qualquer idioma tem que pagar ao se transformar em lingua franca” (p. 155). Becker 

                                                             
21 Embora Erling (2005) utilize o terno “second language”para todas as situações, preferimos fazer uso, 
neste trabalho, dos termos “segunda língua” (L2) e “língua estrangeira” (LE), conforme exposto no item 
2.2.  
22

 uma língua de contato usada entre pessoas que não compartilham uma primeira língua, e comumente 
entendida como sendo uma segunda (ou subsequente) língua de seus falantes. (tradução nossa) 
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(2009) e Munat (2005) preferem apontar esse traço como característica intrínseca, não 

como efeito, e se remetem às origens do termo: “uma língua de natureza híbrida, sem 

falantes considerados ‘nativos’” (BECKER, 2009:3). 

De fato, a lingua franca teria sido, uma linguagem híbrida, empregada na comunicação 

entre povos falantes de línguas distintas, que foi documentada entre os séculos 16 e 

19 em torno do Mediterrâneo. Lang (2000) faz um apanhado de citações, análises e 

discussões, assim como obras literárias propriamente escritas em lingua franca. O 

tema se apresenta demasiadamente controverso, uma vez que os registros em 

diferentes regiões acusam combinações bastante livres de itens tomados de 

empréstimo de diferentes línguas da região, o que inspira a dúvida se (i) se tratava 

realmente de uma única língua em suas diferentes variedades diatópicas, ou (ii) o que 

se verificava eram diferentes linguae francae. A hipótese de uma justaposição 

completamente arbitrária de elementos é afastada quando se constata certa 

regularidade gramatical entre as diversas variedades, através de estruturas mais 

simples do que as verificadas nas línguas locais. Essa simplificação faz parte, no 

entanto, do processo de pidginização, e se verifica, ainda hoje, em diversas línguas 

resultantes desse fenômeno (cf. GUISAN, 1999), ou mesmo no(s) World English(es) ou 

Global English (MUNAT, 2005). 

Ao abordarmos, neste trabalho, a língua alemã na comunicação entre aprendizes 

falantes de línguas maternas diferentes, pretendíamos, inicialmente, nos referirmos ao 

seu uso nesse contexto como “o uso do alemão como lingua franca”. No entanto, 

observamos que isso significaria adotar um fundamento epistemológico pouco sólido. 

Além disso, a língua utilizada para a comunicação neste caso pretende ser o alemão 
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padrão23, e não consiste em uma linguagem híbrida, por mais que ocasionalmente haja 

interferência da LC1, e termos em inglês sejam empregados em lugar de 

correspondentes alemães desconhecidos. Mais adiante, chegamos a nossa alternativa 

a este termo, aplicado ao caso em estudo.  Por ora, cabe elencar duas definições para 

lingua franca, apresentadas pela literatura especializada em Ensino de L2, que nos 

servem de ponto de partida para a concepção dessa nova ideia: 

(...) aquela utilizada para a comunicação entre interlocutores falantes de línguas 
maternas diferentes, ou ainda, uma língua em que membros de comunidades 
linguísticas distintas podem se comunicar uns com os outros, mas que não é a língua 
materna de nenhum deles (KNAPP; MEIERKORD, 2002). 

(...) uma língua que é ‘deslocada’, devido a estar localizada fora de seu contexto social 
e geográfico, e ‘transidiomática’, devido a estar desconectada de qualquer 
comunidade de fala específica (GUIDO, 2008:60, grifos nossos) 

A seguir, trazemos essas duas perspectivas ao encontro da definição de bilinguismo 

dada por Maher (2007), segundo a qual o sujeito bilíngue age num espaço discursivo 

diferente daquele ocupado pelo falante monolíngue ou pelo falante nativo – um 

terceiro lugar “permeável” e “permanentemente em construção”. 

 

2.3.2  Third place24 e língua de encontro 

“Um conhecimento partilhado de mundo” é, segundo o Quadro (p. 31), pré-requisito 

para a comunicação bem sucedida. É necessário, portanto, que os interlocutores 

envolvidos compactuem de determinadas premissas e parâmetros, inclusive a língua 
                                                             
23

 Por “alemão padrão” entendemos a variedade standard da língua alemã: “das im öffentlichen 
Sprachgebrauch als angemessen und korrekt geltende Deutsch [o alemão tido como correto e adequado 
no uso público (tradução nossa)]” (AMMON, 2004:IX). 

24
 Optamos por não traduzir o termo introduzido por Kramsch (2009) por considerarmos que sua 

tradução literal em língua portuguesa não abrange o conceito de Bhabha (1994) como apresentado pela 
autora. 
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utilizada, que delimitarão o espaço de interação. Se entendemos “diálogo”, na 

perspectiva bakhtiniana, como a relação triádica entre o self, o outro e uma 

antecipação de ambos (HOLQUIST, 2002), temos que o espaço de interação é 

desenhado por essas três instâncias. Poderiamos representá-lo como uma área plana, 

um tabuleiro de xadrez - com a aparência de um mosaico - que serve de palco para o 

entrecruzamento de realidades e a tecedura de uma rede única de relações e 

significações. 

Tratamos aqui precisamente do processo de “hibridismo” – cruzamento, mistura – a 

que se refere Homi Bhabha (em entrevista a RUTHERFORD, 1996) e ao qual se 

submetem ininterruptamente todas as formas de cultura. Não se admite, portanto, o 

essencialismo de uma cultura anterior original ou originária. De acordo com Bhabha, 

esse hibridismo não consiste na mera combinação de dois elementos de origem ou 

mesmo na possibilidade de recuperá-los através de um processo inverso, já que 

nenhuma cultura se revela completa em si mesma. A articulação de culturas é 

inevitável e possível “não por causa da familiaridade ou similaridade de conteúdos, 

mas porque todas as culturas são formadoras de símbolos e constituidoras de temas”. 

O hibridismo não se trata da geração de um terceiro elemento, mas, pelo contrário, de 

um third place, uma área vazia intersticial e relacional entre o que se vê e o que se 

interpreta, entre o rosto (identidade) e a máscara, entre o significante e o significado; 

um espaço de negociação que gera novas posições, novos sentidos e representações. 

Dessa forma, Bhabha ressalta a necessidade de historicizar e contextualizar o 

momento da enunciação, uma vez que o significado se constrói por meio da 

ressignificação – efeito da subjetividade do third place – e assim rejeitando 
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definitivamente a existência de uma pressuposta homogeneidade cultural (SOUZA, 

2004). 

Nos aproximamos da formulação de um novo conceito de língua para a comunicação 

inter/transcultural através da proposta de Kramsch (2009), que a apresenta como um 

caminho para uma abordagem linguístico-cultural mais ecológica, e dá contornos 

sociolinguísticos ao third place de Bhabha. Ela considera as relações humanas como 

sistemas complexos em que o self e o outro, intrinsicamente pluralistas, múltiplos e 

variáveis, são constituídos, em parte, pelo seu oposto e ao mesmo tempo podem 

entrar em conflito entre si. Isso significa que o self não está completo sem o outro e 

vice-versa, cada um pode se observar subjetivamente de dentro de si mesmo e 

objetivamente através dos olhos do outro. Ora, outro traço do dialogismo bakhtiniano 

consiste no processo de construção da própria identidade através de uma relação com 

a identidade dos outros, culminando no princípio “nós somos o que os outros não 

são”. E Holquist (2002:35) completa: “we perceive the world through the time/space of 

the self and through the time/space of the other.”25 Ao contemplarmos essas duas 

instâncias compartilhando o third place numa tentativa de comunicação, somos 

levados a repensar a noção de comunidades de fala delimitadas geograficamente, e a 

considerar como prototípicas as práticas comunicativas abertas ou desterritorializadas. 

(KRAMSCH, 2009). 

Hu (2003) analisou textos biográficos de sujeitos bilíngues num estudo sobre as 

representações que esses indivíduos fazem de si mesmos e do outro (Selbst- und 

                                                             
25

 Nós percebemos o mundo através do tempo/espaço do self, mas também através do tempo/espaço 
do outro. (tradução nossa) 
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Fremdwahrnehmung). Tal investigação demonstrou que muitas vezes a terceira língua 

aprendida desempenha uma função de apaziguamento, e representa uma zona 

intersticial de conforto alheia à cultura de origem do indivíduo e a que o circunda 

como imigrante ou com que mantém uma relação familiar (como descendente) ou 

profissional (como escritor ou professor de língua), por exemplo. O trabalho é ilustrado 

com trechos de relatos como o da linguista e escritora turca Alev Tekinay em seu artigo 

“In drei Sprachen leben” (Vivendo em três línguas)26, publicado num volume que 

resultou de um simpósio sobre literatura de imigração em língua alemã, realizado na 

Universidade de Sheffield, Inglaterra. Seu depoimento desmistifica a noção de que o 

imigrado vive em (ou dividido entre) duas línguas, pois evidencia que muitas pessoas 

com histórico de migração também falam uma terceira, ou ainda uma quarta língua: 

Man verwandelt sich, vielmehr vervielfältigt man sich. Durch zwei Sprachen war ich 
zwei verschiedene Menschen, hatte ein türkisches und ein deutsches Ich, die sich 
ständig stritten und nie in Einklang bringen ließen. Die dritte Sprache, die neutral ist, 
ist wie ein unbeschriebenes Blatt und hat eine versöhnende Funktion. Durch sie kehrt 
Friede ein. Es ist mein drittes Ich. 27 (p. 27-34) 

Uma proposta de ensino intercultural de línguas fortalece os laços entre língua e 

cultura (LC), e resulta para o aprendiz na abertura de um third place que não é nem 

aquela da LC1, nem o da LC2, de forma que é capaz de compreender contextos de sua 

própria língua e cultura (first place), e contextos da cultura e da língua-alvo (second 

place). Ao lançar mão desse conhecimento, o aprendiz se desloca para uma posição 

em que sua competência intercultural informa suas escolhas linguísticas em 

comunicação (third place). Isso ocorre através de  
                                                             
26 TEKINAY, A. In drei Sprachen leben. In: FISCHER, S.; MCGOWAN, M. Denn du tanzt auf einem Seil. 
Positionen deutschsprachiger MigrantInnenliteratur. Tübingen: Stauffenburg, 1997. 
27 A gente se transforma, ou melhor, a gente se multiplica. Através de duas línguas, eu era duas pessoas 
diferentes, tinha um eu turco e um alemão que estavam constantemente em conflito e nunca em 
harmonia. A terceira língua [inglês], que é neutra, é como uma folha em branco e tem uma função 
conciliadora. Por ela chega a paz. É o meu terceiro eu. (tradução nossa)  
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(a) conexões feitas entre a LC1 e a LC2,  

(b) a identificação de fronteiras linguísticas e culturais,  

(c) a transgressão de tais fronteiras por meio da comunicação propriamente 

dita,  

(d) a reflexão critica de sua própria identidade e seu comportamento 

intercultural e  

(e) a consciência da responsabilidade em contribuir para o diálogo bem 

sucedido entre línguas e culturas.  

O third place se mostra, portanto, como ponto de encontro entre falantes de 

diferentes origens linguístico-culturais (KRAMSCH, 2009). É um espaço aberto à 

circulação de ideias e valores, à negociação de identidades, a inversões e à invenção de 

novos significados frequentemente ocultos pela ilusão comum de comunicação efetiva 

(ZARATE, LEVY, KRAMSCH, 2008). 

Entendendo cultura como uma instância aberta, híbrida e articulada, podemos nos 

perguntar, da mesma forma que Wink (2011), se seria possível realmente descrever, 

por exemplo, a cultura “alemã” no contexto da sala de aula de LC2 “sem generalizar, 

banalizar e essencializar”. Suas reflexões levam a um tratamento “rigidamente 

individual” da questão, considerando a identidade cultural do aprendente. Dentre 

outras sugestões, o autor se refere ao pensamento de Homi Bhabha (1994), e lembra 

que pensar o mundo em territórios não dá mais conta de descrever a realidade atual, 

onde a cultura se compõe de indivíduos híbridos com identificações múltiplas, que 

negociam versatilmente suas atitudes e atos, sempre dentro de um contexto 

especifico, a depender de seus interesses e identificações. Reconhecemos aqui o 
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espaço intersticial que nos faz enxergar Bhabha, a ser configurado e regulado 

conforme uma negociação praticada entre os interlocutores ou entre C1 e C2. Wink 

exemplifica com a interação hipotética ou prototípica entre uma alemã (Helga) e uma 

brasileira (Ana) ao se cumprimentarem. Cada uma manifesta-se, em tese, 

espontaneamente conforme sua cultura – respectivamente estendendo a mão e 

aproximando-se para um beijo no rosto. Ignora-se que outros fatores exercem 

influência nessa interação e determinam a ação de cada uma, além de sua cultura de 

origem. Deve-se considerar a representação que uma faz da outra e a antecipação que 

cada uma faz da postura da outra. O encontro entre Helga e Ana não ocorre, portanto, 

segundo normas pré-estabelecidas de uma ou outra cultura exclusivamente. Ocorrem, 

pelo contrário, num novo cenário configurado como efeito de ajustes, que regulam o 

comportamento de cada uma, apaziguam as diferenças e propiciam o entendimento 

mútuo. Para explicar melhor esse processo, o autor atribui a cada personalidade 

características de um cubo mágico: Helga e Ana são “indivíduos múltiplos com 

identificações dinâmicas” que se ajeitam e recombinam suas cores conforme seus 

interesses e identificações.  
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Figura 1: Comunicação transcultural (WINK, 2011:210) 

No entanto, toda personalidade age dentro de matrizes universais ou estruturas 

específicas de sua cultura de origem, as quais podem ter maior, menor ou nenhum 

efeito – seja de aproximação ou de repulsa – na formação de suas identificações. 

Esse “pacto de interpretação”, como chama Kramsch (2009), nunca é um simples ato 

de comunicação entre o eu e o outro em questão. Segundo ela, indo ao encontro de 

Bhabha (1994), 

The production of meaning requires that these two spaces be mobilized in the passage 
through a Third Space, which represents both the general conditions of language and 
the specific implication of the utterance in a performative and institutional strategy of 
which it cannot ‘‘in itself ’’ be conscious.

28
 (p. 236) 

Bhabha salienta a multiplicidade de papeis que cada sujeito desempenha, e que o 

espaço cultural é “esculpido pelas nossas palavras e as dos outros”. Assim ele se 

mostra eminentemente heterogêneo e ambivalente nas sociedades modernas, de 

modo que cria condições para o surgimento de novas (terceiras) perspectivas à 

                                                             
28 a produção de sentido requer que esses dois espaços sejam mobilizados na passagem para um third 
place, que representa tanto as condições gerais de linguagem e a implicação específica do enunciado 
em uma estratégia performativa e institucional de que ela não pode “em si” ser consciente. (tradução 
nossa) 
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margem das formas dominantes de ver o mundo. Exemplos de traços do discurso que 

“esculpem” esse terreno alternativo podem ser, no nosso caso: “eu falo alemão”, “eu 

sou nativo” e “eu não sou nativo”. A própria heterogeneidade do third place é que 

possibilita o tráfego de signos. Nas palavras de Bhabha, o third place constitui “the 

discursive conditions of enunciation that ensure that the meaning and symbols of 

culture have no primordial unity or fixity, that even the same signs can be 

appropriated, translated, rehistorisized and read anew.”29 (BHABHA, 1994:55). 

No âmbito de uma sociedade plurilíngue, admitimos que estes signos – provenientes 

de uma língua qualquer (LX) –, através da desconstrução dos signos e sua reconstrução 

subversiva (KRAMSCH, 2009), venham servir ao encontro e ao entendimento entre 

duas outras culturas (CY, CZ), onde CY e CZ representem a cultura de cada interlocutor e 

LX, a L(C)2 em comum entre os dois – sua língua de encontro. Esta, diferentemente de 

uma lingua franca ou pidgin, é tomada de empréstimo de uma cultura de origem, 

carrega consigo valores, imagens e referências compartilhados por seus falantes 

nativos e não-nativos, e os congrega através de identificações com esses elementos 

em uma comunidade linguístico-cultural independente de fronteiras e territórios. As 

consequências são aquelas apontadas pelo historiador francês Michel de Certeau 

(1984), novamente uma referência trazida por Claire Kramsch, ao apontar as 

semelhanças que esse processo guarda com o ato de bricoler (montar, recortar e colar, 

construir manualmente objetos utilizando diferentes materiais). A língua de encontro 

propicia “constructing our space within and against their place, of speaking our 

                                                             
29

 as condições discursivas de enunciação que asseguram que o sentido e símbolos de cultura não 
tenham uma unidade ou imutabilidade primordial; que os mesmos signos possam ser apropriados, 
traduzidos, re-historicizado, submetidos a releituras. (tradução nossa) 
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meaning with their language”30 (p. 18). Essa abordagem abre espaço, além disso, para 

a construção de identidades hibridas que põem em cheque a autenticidade 

reivindicada pelo falante nativo (KRAMSCH, 2009:238). 

 

2.4 Identidade e representação linguística 

2.4.1  Representação social e representação linguística 

Enseigner des langues, c’est en effet aider à construire un répertoire plurilingue, 
répertoire de pratiques tout autant que de représentations.31 (CASTELLOTTI, MOORE, 
2002:22) 

Tanto Sá (1998), no campo de psicologia e práticas sócio-culturais, como Castellotti e 

Moore (2002), que atuam na linguística aplicada, recorrem a Denise Jodelet para 

esclarecer o conceito de representação social. Essa ideia foi desenvolvida 

primordialmente no seio da Psicologia, cunhada pelo romeno Serge Moscovici em 

1961 (PETITJEAN, 2009). Posteriormente explorado em outros âmbitos, hoje esse 

termo é empregado mais amplamente, nem sempre se referindo ao conceito proposto 

inicialmente.  

Assim como filósofos, antropólogos e historicistas transplantaram essa perspectiva 

para suas áreas de estudo (SÁ, 1998), também em nosso campo de atuação já é 

plausível falar de representação linguística, desde os anos 1960, embora naquele 

momento ainda não tenha havido definições claras desse conceito. A presença de 

                                                             
30 construir o nosso espaço dentro de e contra o espaço deles, ao expressarmos nossos sentidos com a 
língua deles. (tradução nossa) 
31

 Ensinar línguas consiste, com efeito, em ajudar a construir um repertório plurilíngüe, repertório de 
práticas tanto quanto de representações. (tradução nossa) 
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expressões como “normas de prestígio”, “normas subjetivas” e “atitude 

positiva/negativa” em trabalhos como a célebre pesquisa de Labov na ilha de Martha’s 

Vineyard (1963), por exemplo, atestam que já se tratava desta noção, apesar de não se 

fazer uso regular do termo (PETITJEAN, 2009).  

Por representação social entende-se uma forma de conhecimento elaborado e 

compartilhado socialmente, que contribui para a construção de uma realidade comum 

(JODELET, 1989). Dessa forma, segundo Castellotti e Moore (2002), as representações 

aparecem como fator determinante das relações sociais, influenciando o 

comportamento dos membros de uma comunidade e a comunicação entre eles. 

Sá (1998) esclarece a perspectiva moscoviciana ao propor uma analogia entre um 

objeto de pesquisa e uma representação social. De acordo com ele,  

a simplificação [de um fenômeno] implicada na construção de um objeto de 
pesquisa é da mesma ordem daquela embutida na formação de uma 
representação social. Esta última envolve uma simplificação da realidade na 
medida em que funciona como uma teoria, uma “teoria do senso comum.” (p. 22). 

Para Petitjean (2009), a representação social é, ao mesmo tempo, também individual, 

pois ela resulta dos conhecimentos e crenças pessoais, sejam objetivos ou subjetivos, 

dos membros de um grupo. Uma vez que essas esferas individuais se encontram nas 

interações dentro do grupo, são identificados pontos de significação comuns 

compostos de crenças, certezas e opiniões que ultrapassam o limite da individualidade 

e alcançam a esfera social. A partir daí, é possível falar de representações que são, 

simultaneamente, comuns e consensuais a todos os membros do grupo, mas que 

guardam diferenças individuais. Petitjean chama ainda a atenção para a apropriação 

que o sujeito faz do objeto através de sua representação. A realidade, longe de ser 
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objetiva, passa a ser representada, como resultado de sua apropriação e reconstrução 

pelo grupo social. A representação consiste, portanto, em uma interpretação funcional 

do mundo físico e social, uma forma de torná-lo familiar e compreensível (SÁ, 1998). 

Cognitivamente, Abric (1994) explica as representações sociais, complementando a 

chamada “grande teoria” de Moscovici, com um conjunto de ideias e valores 

organizados em um sistema central, marcado por sua estabilidade, rigidez e 

consensualidade, em torno do qual se configura uma rede de elementos periféricos 

mutáveis, flexíveis e individualizados. Nesse regime, o núcleo central representa o 

sentido global da representação e organiza o sistema periférico. Tal proposta vem 

tornar o estudo das representações mais fidedigno, uma vez que esclarece a existência 

de traços tão contraditórios na constituição deste conceito.  

Jodelet (1989) adota outra perspectiva e explora a representação como saber prático 

que conecta um sujeito a um objeto e, a partir dessa proposição, organiza em três 

dimensões os fatores que devem orientar a sua análise:  

(a) as condições sócio-culturais que favorecem a emergência de uma 

representação,  

(b) seu conteúdo cognitivo, e  

(c) seu estatuto epistemológico.  

Conforme Sá (1998), estudos de representação devem considerar a importância de 

todas essas dimensões, embora as pesquisas realizadas dediquem, com frequência, 

maior atenção a uma das três perspectivas. 
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O mesmo autor atenta para a validade do estudo, que deve ser verificada 

cuidadosamente, uma vez que a presença de opiniões e imagens relativamente 

desconexas não garante que a comunidade em questão apresente, de fato, uma 

representação do objeto selecionado para estudo. Segundo ele, a emergência da 

representação de um objeto em um determinado grupo social é afetada por condições 

que foram estabelecidas anteriormente por Moscovici: a dispersão da informação 

entre os membros do grupo social, a focalização sobre determinados aspectos da 

realidade e a pressão à inferência. Tais fatores acusam que a existência de uma 

representação social a cerca de um objeto dado está condicionada à relevância desse 

objeto em práticas do grupo social. Não se trata, portanto, de analisar o que pensa um 

grupo de sujeitos quaisquer sobre um determinado objeto, pois “toda representação é 

uma representação de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o objeto)” (SÁ, 1998:24), 

e a representação como conexão entre ambos não é estabelecida pelo pesquisador – 

pelo contrário, é precisamente o fenômeno pré-existente a ser investigado.  

As informações de que dispõe o sujeito a respeito de um determinado objeto 

constituem seu acervo de crenças sobre ele. De acordo com Castellotti e Moore 

(2002), tais crenças são motivadas por informações objetivas, mas também se apoiam 

em preconceitos e estereótipos. Todos esses elementos definem a disposição do 

sujeito a reagir de maneira mais ou menos favorável ao objeto em questão. As autoras 

chamam essa postura pessoal de “atitude”, e atestam a impossibilidade de ser 

observada direta ou exclusivamente através da avaliação dos comportamentos 

gerados por ela.  
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Castellotti e Moore contrapõem essa noção à de “representação”, que definem como 

a (re)construção do real (ou do objeto) por um dado grupo. Trata-se, portanto, de um 

processo coletivo e consiste precisamente num recorte da realidade, em função de 

dada pertinência atribuída pelo grupo, de forma que determinados aspectos são 

priorizados e destacados e outros, considerados irrelevantes, simplesmente omitidos. 

Dessa forma, uma vez que as representações são elaboradas coletivamente entre 

indivíduos portadores de atitudes particulares, temos como efeito desse processo o 

acionamento de inferências orientadas, que possibilitam a intercompreensão 

(CASTELLOTTI, MOORE; 2002). Além disso, as representações direcionam o 

comportamento dos indivíduos e levam à redefinição de suas atitudes num processo 

autorregulatório. 

As autoras nos fornecem as definições para os conceitos “atitude” e “representação”, 

as quais temos em mente sempre que fizermos uso dos mesmos neste trabalho. Por 

atitude entendemos, portanto, o posicionamento pessoal favorável ou desfavorável 

assumido pelo indivíduo ante um fenômeno ou objeto específico de acordo com suas 

crenças. As representações são, por outro lado, elaboradas socialmente e se referem à 

(re)construção da realidade, partindo do ponto de vista de um determinado grupo 

social, para os quais alguns aspectos são mais importantes do que outros e, portanto, 

em suas representações, mais destacados.  

Tendo em vista a maleabilidade das representações e, por consequência, das atitudes, 

as autoras sinalizam a grande importância destes aspectos para a pesquisa em 

Linguística Aplicada. É justamente na escola que esses aspectos são moldados e 
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merecem ser foco de atenção acadêmica, pois o contato com uma língua influencia, 

em geral, positivamente as representações ligadas a essa língua e sua cultura, porém 

também se verifica nesse contexto a passagem de atitudes etnocêntricas para uma 

alienação dentro da cultura-alvo (CASTELLOTTI, MOORE, 2002).  

Essa condição parece combinar com o conceito de segurança linguística apresentado 

por Calvet (2002). Como a mencionada “alienação” dentro da C2 não pressupõe 

domínio e prática da língua equivalente a de seus falantes nativos, configura-se um 

quadro de insegurança linguística, em que o aprendiz “considera seu modo de falar 

pouco valorizador e tem em mente outro modelo, mais prestigioso, mas que não 

pratica” (p. 72). Nessa afirmação, Calvet tem em mente, ao invés de aprendizes de 

L2/E, falantes nativos que consideram sua norma um desvio da variedade tida como 

standard, correta ou exemplar. Porém, se tomamos o aprendiz de L2 como um 

membro recém egresso na comunidade de falantes da língua, é natural atribuirmos a 

ele também a insegurança de quem dispõe de um acervo lexical mais restrito, não 

conhece ou nem sempre emprega corretamente as estruturas aprendidas, enfim, o 

tomamos igualmente como um falante que pratica a língua de forma imperfeita, tendo 

em vista o modelo que lhe é apresentado pelo professor de L2 e por seu material 

didático.  

Trata-se nesse caso de representações que o aprendiz faz da língua em seu status, isto 

é, em relação a outras línguas e em relação à sua própria. Tanto este quando todas as 

demais representações, que abarcam as normas da L2, suas características fonéticas, 

gráficas ou gramaticais, seus falantes, suas culturas e os países em que é praticada, 
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influenciam o seu aprendizado. Castellotti e Moore (2002) destacam a relevância dos 

estudos a cerca das representações de aprendizes:  

Les recherches, notamment en milieu scolaire, lient depuis longtemps les attitudes et 
les représentations au désir d’apprendre les langues, et à la réussite ou à l’échec de cet 
apprentissage. Différentes pistes d’analyse, ainsi que différentes démarches 
didactiques centrent leur réflexion à la fois sur l’élucidation et l’analyse des 
représentations attachées aux langues, dans la perspective de faciliter la mise en place 
de repositionnements plus favorables pour l’apprentissage.

32
 (p. 7) 

Mais adiante, as autoras destacam que as representações resultam, via de regra, da 

comparação e da avaliação com base no que já é conhecido e familiar. Dessa forma, 

elas nos sugerem que um bom ponto de partida para investigar o processo de 

elaboração de suas representações seja verificar de que maneira a pluralidade 

linguística é representada individual e coletivamente no grupo estudado. Reflexões a 

respeito dessa diversidade devem integrar o processo de ensino-aprendizagem de 

qualquer LC2, como meio de evitar que a postura etnocêntrica anterior ao contato 

com a LC2 seja substituída pelo favorecimento absoluto e indiscutível dessa nova 

perspectiva, direcionando essa transição para a contextualização da LC2 – e, 

consequentemente, da própria LC1 do aprendiz – entre as línguas faladas num país ou 

num continente e como peça constituinte da diversidade linguística mundial. De 

acordo ainda com Castellotti e Moore (2002:21), o processo educacional deve conciliar 

as tensões, a princípio contraditórias, entre a identificação e o pertencimento ao 

universo familiar da LC1 e a indispensável abertura de que necessita a apropriação de 

outras LC. 

                                                             
32 As pesquisas, especialmente em meio escolar, associam há muito tempo as atitudes e as 
representações ao desejo de aprender as línguas e ao sucesso ou fracasso dessa aprendizagem. 
Diferentes linhas de análise, assim como diferentes procedimentos didáticos se concentram em elucidar 
e analisar as representações atribuídas às línguas numa perspectiva de facilitar a implantação de 
reposicionamentos mais favoráveis para a aprendizagem. 
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No estudo de caso apresentado por Bertoldo (2003), em que observa aspectos da 

subjetividade do sujeito bilíngue, chama a atenção e interessa à nossa pesquisa a 

representação do falante nativo como “aquele que sabe sua língua perfeitamente 

bem, podendo servir como parâmetro ou mesmo uma autoridade para dizer aquilo 

que está ou não correto em termos de fala e/ou gramática da língua” (p. 88-89). O 

autor acrescenta a essa observação a crítica à literatura especializada que corrobora 

esse ponto de vista, exemplificando com uma citação de Davies (1991 apud 

BERTOLDO, 2003) em que ao falante nativo são atribuídas diversas “capacidades 

exclusivas”, como a de falar espontânea e fluentemente, escrever criativamente e 

“intuir” a respeito da produtividade e a aceitabilidade de asserções em sua gramática 

1. Essa idealização do falante nativo não se mostra compatível com a noção de 

dinamicidade da língua e com a diversidade interna atestada por instituições 

reguladoras de políticas linguísticas atualmente, como a União Europeia através do 

Quadro Europeu de Referência para o Ensino de Línguas (2001), e cuja abordagem em 

salas de aula de L2/E é considerada essencial para o desenvolvimento da consciência 

intercultural. A promoção do falante nativo como parâmetro inquestionável o 

distancia do aprendiz ou do sujeito bilíngue, e cria uma diferença de estatuto social 

entre ambos (BERTOLDO, 2003).  

Essa também é a posição assumida por Rajagopalan (1997) ao caracterizar o “mito da 

natividade”, conforme o qual a competência linguística do sujeito bilíngue é avaliada 

em termos de aproximação do domínio perfeito, completo e irrestrito que o falante 

nativo possui da L2. Essa crença se institui como legado da revolução chomskiana e 

leva ao apagamento de traços relativos à relação entre os diferentes grupos de 
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falantes da L2 e entre o falante e a sua língua. Outras decorrências dessa perspectiva 

são a constatação de que a competência do aprendiz de L2/E será sempre razoável e 

relativa, e de que a aquisição da língua – artificialmente homogeneizada pela 

gramática e o livro didático – pertencente a esse nativo idealizado não é 

verdadeiramente possível por usuários de outras L1.  

Uma vez que o aprendizado de uma língua “estrangeira”, conforme Rajagopalan 

(2003), é motivado “pelo desejo de ampliar nossos horizontes culturais, de nos lançar a 

um melhor nível de vida” através do “contato com algo previamente entendido e 

encarado como superior ao que já possuímos” (p. 67), temos como último efeito desta 

visão a representação de uma LC2 mais correta e rica do que a LC1 do aprendiz/sujeito 

bilíngue, e a potencializada tendência à sua alienação na LC2 do mítico, inalcançável e 

exemplar falante nativo. 

O que Rajagopalan chama mais acima de língua “estrangeira” resulta de um 

contraponto feito com língua “exótica”, ou seja, cujo aprendizado é motivado pela 

curiosidade científica. Para ilustrar a definição do primeiro termo e contextualizar a 

valorização de determinadas línguas como línguas cuja aprendizagem resultaria em 

ampliação de horizontes culturais e elevação do nível de vida, podemos observar o 

resultado de uma pesquisa realizada pela União Europeia, em seus países-membros, 

que perguntava a opinião dos cidadãos entrevistados sobre quais duas LC2 deveriam 

ser ensinadas às crianças em seu país: 

77% dos cidadãos da UE consideram que as crianças devem aprender inglês como 
primeira língua estrangeira. O inglês aparece no primeiro lugar em todos os países 
inquiridos, com excepção do Reino Unido, Irlanda e Luxemburgo. O francês segue na 
segunda posição com 33% e o alemão recebe a preferência de 28% dos inquiridos. 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2006:11) 
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Para os falantes destes idiomas como L1, no entanto, a língua e a cultura de origem 

dos aprendizes são invisíveis e, quando vistas, constituem uma grande massa 

aparentemente homogênea e sem qualquer marca de identidade. De maneira 

congruente, pode-se afirmar que também os aprendizes de L2 são levados a idealizar 

um falante nativo despido de individualidade, representante e reprodutor fiel da 

língua transmitida pelos livros didáticos e complementos audiovisuais elaborados para 

o ensino da L2. 

Segundo Castellotti e Moore (2002), o ensino de línguas continua sendo caracterizado 

pela “estrita separação” ou pela “ignorância mútua” reforçado pela baixa 

permeabilidade interdisciplinar nos sistemas de educação. No entanto, as 

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

emergir de seu contato com outras línguas e locutores são formadas dentro do mesmo 

âmbito e culminam na representação da pluralidade linguística. 

Uma análise crítica das autoras aponta que, apesar de podermos notar algumas 

mudanças nos materiais didáticos de lançamento mais recente, a maioria desses 

materiais ainda apresenta personagens/locutores alheios a essa pluralidade linguística, 

já que monolíngues na L2, e os diálogos apresentados se caracterizam pela 

intercompreensão mútua sem falhas e sem as reformulações e ajustes necessários 

numa situação natural de comunicação, principalmente entre nativos e não-nativos. 

No entanto, cada vez se configura mais provável a interação entre não-nativo e não-

nativo na LC2, seja no espaço sem distâncias da rede mundial de computadores ou 

mesmo no país onde a LC2 é de uso corrente. Dräxler (2010) chama a atenção para a 
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urgência da formação de cidadãos plurilíngues na Europa atual por conta da crescente 

diversidade étnica, cultural e linguística que caracteriza seus meios urbanos. De acordo 

com seu levantamento, um em cada três habitantes da cidade alemã de Stuttgart 

(581.000 hab.) nasceu fora da Alemanha e cerca de 20% é portador de passaporte 

estrangeiro. Além disso, quase 50% das crianças em idade pré-escolar de Stuttgart 

provêm de famílias imigradas. 170 línguas diferentes são faladas em Stuttgart por 

cidadãos provenientes de 120 países. Em vista desse quadro, não somente os 

europeus devem ser preparados para se comunicar em um meio plurilíngue e 

multicultural, como também o aprendiz de língua alemã como LC2 deve se tornar 

capaz de interagir com outros falantes de alemão como LC2, munido de consciência 

intercultural e submetido em seu processo de aprendizagem a outros inputs que 

somente o de um falante “nativo” monolíngue (CARAPETO-CONCEIÇÃO, 2009). 

Essa demanda acena em direção a uma remodelação das representações linguísticas 

do aprendiz, a fim de que ele perceba o falante nativo como possuidor de competência 

linguística relativa, enquanto sujeito plurilíngue, a si mesmo como usuário da língua 

capacitado para atuar em situações reais de comunicação, e o uso espontâneo e 

criativo da LC2 como uma meta alcançável. 

 

2.4.2  Língua, cultura e identidade 

A dificuldade em definir “identidade” está, na verdade, na dificuldade em definir uma 

série de fenômenos que a constituem, como “cultura” e mesmo “língua”. Se 
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começamos por assumir que ambas são termos subordinados – e não coordenados – à 

noção de identidade, conforme sugere Haarmann (1996), já é possível esboçar uma 

definição que se baseie em “identidade” como pressuposto para a presença de cultura 

e de competência linguística. 

Benveniste (2005) contempla o diálogo entre língua e identidade de uma perspectiva 

diferente, mas sua visão não invalida o posto acima, ao afirmar que “é na língua e 

através da língua que o homem se constitui como sujeito” (p. 286). Chambers (1994)  

quando se dedica a conceituar identidade, apresenta um posicionamento equivalente 

e envolve a língua não somente como competência ou meio de comunicação, mas 

parte dela como “instrumento” que auxilia na constituição de “nossa verdadeira 

identidade” e “nosso verdadeiro espírito”. De acordo com sua visão, a identidade é 

formada à medida que as histórias inefáveis de uma subjetividade se depara com 

narrativas de uma cultura. Estamos novamente diante de uma interação entre o 

individual e o coletivo (cf. atitude e representação no item 2.4.1), efetivamente um 

diálogo inesgotável que nos leva a cogitar identidade como uma instância em 

constante transformação, jamais irredutível. 

A correlação entre representação (“atitude”, conforme a delimitação estabelecida por 

CASTELLOTTI, MOORE, 2002) e identidade é explicitada por Coracini (2003), que 

apresenta a primeira como veículo da segunda, e reafirma a plasticidade da 

identidade, definindo-a como “um processo que não acaba nunca, que está o tempo 

todo se modificando e que constitui a complexidade do sujeito” (p. 219). No entanto, a 

autora contempla o portador da identidade em seu contexto sociopolítico e ressalta 

que as representações e as atitudes são constituídas não somente por experiências 
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pessoais, mas também pelo olhar do outro, “daqueles que nos cercam e que nos levam 

a crer nisto ou naquilo, que nos dizem quem somos” – fatalmente, o olhar do 

interlocutor. O sujeito e seu inconsciente sofrem, portanto, influência do meio em que 

se inserem. 

Do ponto de vista político, a identidade também aparece como objeto de disputa, uma 

vez que as definições que cada um atribui aos demais sujeitos são mais ou menos 

reconhecidas e aceitas coletivamente a depender do grau de poder ou de autoridade 

legitimada de quem define. Essa norma também rege a aceitabilidade das definições 

que os sujeitos atribuem a si próprios. Essa análise é exercida por Cuche (2002), 

baseado em Bourdieu, que considera a língua como forma de capital simbólico e lugar 

da organização social, do poder e da consciência individual. 

A língua – ou variedade linguística – falada pelo sujeito lhe confere assim um 

determinado estatuto no seio de sua comunidade. Dessa forma, aprender uma outra 

língua pode significar a busca pela mudança de identidade através do olhar do outro. 

Bakhtin (1981) atesta que o self, essencialmente, não existe, não traz um significado 

próprio, isto é, não pode mesmo ser definido sem a presença do outro. Esse 

dialogismo (HOLQUIST, 1990) se configura à medida que o pertencimento a uma nova 

comunidade demanda a construção da própria identidade do indivíduo em relação aos 

outros membros do grupo. Isso significa, ao mesmo tempo, compartilhar uma 

percepção de mundo em comum e estabelecer pontos de diferenciação, descobrir 

traços que destaquem o indivíduo do grupo: “Nós somos o que outros não são”. Para 
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Bakhtin, além disso, existe uma terceira instância nessa relação, precisamente uma 

antecipação ou idealização que o indivíduo faz do self e do outro. 

Em Coelho (2009), encontramos uma abordagem do tema em consonância com a 

perspectiva bakhtiniana e uma visão mais objetiva sobre o que ocorre nesse terceiro 

lugar, um espaço de encontro entre o self e o outro:  

A identidade se constroi e reconstroi constantemente sempre em uma relação de 
oposição – o eu que sou em relação ao eu que não sou. [...] Decorre daí, então, que a 
identidade não existe em si; ela supõe a alteridade, a presença de um outro: é, 
portanto, sempre contrastiva. Dessa forma, a identidade se constroi em um processo 
de concessão, negociação entre a identidade autodefinida e a identidade definida pelo 
outro, no qual a auto-identidade será legitimizada em maior ou menor grau, a 
depender da relação de poder entre as partes. (p. 25-26)  

 

2.4.2.1 Atitudes, auto-estima, comparação e (des)equilíbrio 

Myers-Scotton (2006) destaca a auto-estima positiva como objetivo principal de 

esforços individuais. Essa é a maior motivação para que cada sujeito desenvolva 

atitudes (cf. CASTELLOTTI, MOORE, 2002) em que se compara com outros indivíduos e 

com outros grupos. A categorização de si mesmo e dos outros, a diferenciação do self 

e a inclusão do mesmo em grupos maiores são necessidades apontadas por psicólogos 

sociais (HOGG, ABRAMS, 1993). Levando em consideração que estar associado a um 

grupo de prestígio social ou de alto status significa ser reconhecido como portador de 

tal prestígio ou representante desses valores, o indivíduo mostra-se disposto a adotar 

os hábitos, a compartilhar da visão de mundo, a consumir as marcas e a falar a língua 

do grupo de alto status. “Dessa forma, se uma determinada língua ou variedade 

linguística parece ser um pré-requisito para a afiliação ao grupo de alto status, as 

pessoas aprenderão e farão uso dessa variedade” (MYERS-SCOTTON, 2006:121). 
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Com efeito, as línguas que compõem o repertório linguístico de cada indivíduo é um 

índice de posição social e, conforme Bourdieu (2008), fontes de “poder simbólico”. 

À descrição do fenômeno, agregamos a perspectiva de Rajagopalan (2008) para quem 

a aprendizagem de LC2 está vinculada à modificação da personalidade do indivíduo. 

Nesse processo, a busca pelo incremento da auto-estima pode se dar através da 

promoção da língua e da cultura do outro em detrimento da LC1 do aprendiz. O 

indivíduo despreza ou abre mão dos bens culturais de sua língua materna, do grupo a 

que pertence, e se submete aos parâmetros da cultura-alvo, à qual todavia não se 

julga à altura. Por esse motivo, 

O importante em todo esse processo é jamais abrir mão do nosso direito e dever no 
que tange à nossa “auto-estima”. É preciso dominar a língua estrangeira, fazer com 
que ela se torne parte da nossa própria personalidade; e jamais permitir que ela nos 
domine. (p. 70) 

No que refere à participação da LC2 na constituição da personalidade do falante, Revuz 

(1998) reafirma o que foi explicitado acima ao postular que “aprender uma língua 

estrangeira é sempre, um pouco, tornar-se um outro” (p. 227), mas vai além e 

considera que a opção por uma língua para expressão ou comunicação em dado 

momento envolve mais do que a escolha por um código condicionado ao interlocutor 

ou ao tópico: “o eu da língua estrangeira não é, jamais, completamente o da língua 

materna” (p. 225). 

Em sua análise de documentos autobiográficos de indivíduos bilíngues, Hu (2003) 

destaca trechos escritos por autores migrados que nos servem de exemplos para as 

afirmações de Revuz (cf. no item 2.3.1, trecho de TEKINAY, 1997). 
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Com isso, Hu constata que a pessoa e suas línguas aparecem como uma unidade 

inseparável e seu exemplo legitima que o aprendizado de uma LC2 gera um novo 

recorte do self (“terceiro eu”) e acarreta numa revisão de outros aspectos e em 

mudanças na identidade do indivíduo. Um segundo exemplo retirado do corpus de Hu 

(2003) deixa ainda mais claro o fenômeno: 

A realidade francesa era uma fantasia francesa à la russe, em um país onde 
xenofobia e ‘xenofilia’ estavam estranhamente entrelaçadas. Ao utilizar sua língua, 
eu poderia penetrar em sua profundidade, entrar em suas terras e me tornar um 
deles. Ter uma personalidade francesa, afinal de contas, era muito menos confuso 
e mais seguro do que ser uma judia na Rússia soviética. Era um belo eu, o eu de 

que eu gosto: eu falo francês sem sotaque. Eu assumi o meu eu francês. (LVOVICH, 
1997:833 apud HU, 2003) 

Aqui o aprendizado da língua francesa significa a fuga do conflito entre a identidade 

russa e a judaica da autora e o desejo pela inclusão na sociedade do falante nativo, a 

seu ver mais estável e segura, mais compatível com o modo de vida que julga ser o 

melhor para si. Prasse (1997) aborda o aprendizado de LC2, do ponto de vista 

psicanalítico, justamente como uma busca por ocupar o lugar do outro e ser 

reconhecido por ele como um dos seus. É o desejo por compartilhar de suas riquezas, 

as quais inveja, e da maneira como o outro goza. Esse desejo pode denotar a 

inquietação do indivíduo por se sentir deslocado, por não encontrar um lugar 

confortável na própria LC, e a busca por alternativas que lhe dêem liberdade para 

escolher como gozar e segundo quais regras se exprimir. (GHIRALDELO, 2003; 

BERTOLDO, 2003). Neste momento recuperamos, portanto, o alerta dado por 

Rajagopalan (2008), que considera ser uma preocupação imprescindível de professores 

e aprendizes, no processo de aquisição da LC2, o cuidado com a auto-estima de quem 

                                                             
33

 LVOVICH, N. The multilingual Self. An inquiry into Language Learning. Mahwah: Laurence Erlbaum, 
1997. 
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se aproxima de um “outro” que, não raro, é idealizado como falante perfeito, 

onisciente e onipotente no que tange a língua-alvo, e de sua cultura e sociedade 

igualmente idealizadas como realidade perfeita e superior. 

 

2.4.2.2  Desinstrumentalização da L2: (operacionalizando) a aquisição da 

língua como fator identitário 

Andrade (2009) interpreta esse “desejo” e a demanda social das línguas pelo viés de 

uma sociedade de consumo, em que o aprendizado da LC2, abordada como 

instrumento de poder e obtenção de gozo, visa o preenchimento – ilusório e 

impossível – de uma falta constitutiva do sujeito. Com essa busca insaciável, “o sujeito 

anula a possibilidade de ‘entrar’ nessa língua, de compor relações com ela que se 

dariam não só na ordem do imaginário, mas também no campo do simbólico, criando 

novos significantes, num processo metafórico em que diferentes relações de sentido 

seriam construídas e poderiam fazer signo no sujeito” (p. 304). Visto por esse viés, o 

ensino-aprendizagem que visa desenvolver habilidades comunicativas através de 

rotinas de “manejo” da língua (vista como instrumento) a mantém alheia à 

subjetividade do aprendiz. Essa abordagem descomprometida com a construção da 

identidade edifica a imagem de um “outro” cada vez mais distante e mítico, percebido 

como a antítese e não como o prolongamento do “self” decorrente da 

Horizontverschmelzung (interseção de horizontes) prevista por uma didática 

intercultural de LC2 (cf. ROCHE, 2001). Recomenda-se a abordagem da LC2 como o 

próprio “lugar de falta” (ANDRADE, 2009) a ser preenchido com pontos de vista até 

então nunca postos em questionamento – normas e comportamentos considerados 
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evidentes e unívocos tornam-se objeto de reflexão, são colocados em xeque e 

relativizados –, com novos olhares para a realidade e novas dimensões para o próprio 

self (HU, 2003), 

pois só se faz sujeito em outra língua e nela se constrói um saber, quando se parte do 
pressuposto que aquela não é uma propriedade, mas apenas, em nós, um “lugar” 
provisório (inconsciente) em que persiste uma falta e que “vive” sedento por criar 
novos significantes, a fim de poder lidar com a estrangeiridade que habita qualquer 
língua e sujeito. (ANDRADE, 2009:305)  

Essa relação aparentemente paradoxal entre subjetividade e “estrangeiridade” se 

converte na situação-problema que desafia todo professor aberto à proposta 

intercultural. De acordo com ela, é necessário, em primeiro lugar, promover o auto-

conhecimento, levando o aluno a se definir e se reconhecer como membro de uma 

dada comunidade, e descrever o outro do ponto de vista desta comunidade – o que 

implica inevitavelmente em partir de suas representações sociais. No entanto, a meta 

dessa proposta é levar o aprendiz a se distanciar dos valores de sua comunidade e 

descobrir um sistema de valores potencialmente diferenciados, podendo chegar a ser 

contraditórios, em relação àqueles com o quais fora socializado (COSTE, MOORE, 

ZARATE, 1997).  

Portanto, a aprendizagem de línguas deve ser vista como uma parte do processo de 

redefinição identitária que pode ser direcionada e otimizada para a promoção da 

tolerância, a desconstrução de preconceitos e a manutenção da auto-estima. O 

contato entre pessoas, povos e culturas leva a um processo de “renegociação” e 

“realinhamento” das identidades. Sendo assim, “quem transita entre diversos idiomas 

está redefinindo sua própria identidade” ou “quem aprende uma língua está se 

redefinindo como uma nova pessoa” (RAJAGOPALAN, 2008:69).  
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Para que se garanta o sucesso desse processo, devemos começar pela reformulação do 

conceito de ensino de LC1 na formação escolar. A promoção praticamente arbitrária 

de uma variante a “norma culta” a ser objeto exclusivo de aprendizagem estigmatiza 

negativamente as variantes que são “maternas” de fato e gera expectativa de que se 

deva adquirir, também em relação à LC2, um comportamento linguístico regulado por 

um conjunto de regras prescritas, sob pena de sofrer discriminação ou ser 

estigmatizado socialmente como falante estrangeiro. Em outras palavras, essa 

expectativa coíbe o aprendiz de projetar na LC2 traços de sua própria identidade e de, 

assim, assumir essa língua como parte de si mesmo. 

Fica evidente, na perspectiva dessa abordagem, os motivos que levam Hall (1996) a 

propor o seguinte: 

em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 
‘identificação’, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não 
tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de 
uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros (p. 39). 

A abordagem instrumentalista, que leva em conta a língua como mera ferramenta de 

comunicação, negligencia esses “outros”, cuja presença é essencial em qualquer 

interação. Quando a LC2 é vista como parte da identidade do sujeito, o interlocutor 

ganha importância ainda maior, de acordo com Kramsch (2003): 

Acquiring a second or third language, replacing one language by another, being forced 
to speack one language rather than the other, seems not merely to represent different 
way of communicating with others, but to change the most intimate relationship they 
habe to themselves.34 (p. 108) 

                                                             
34

 Adquirir uma segunda ou terceira língua, substituir uma língua por outra, ser forçado a falar uma 
língua ao invés de outra, não parece representar meramente diferentes maneiras de se comunicar com 
outros, mas sim alterar a relação mais íntima que se têm uns com os outros. (tradução nossa) 
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Com efeito, o estudo de uma LC2 possibilita ao aprendiz se aprofundar em sua própria 

identidade à medida que aprende a analisar a si mesmo através da experiência com o 

outro e, por outro lado, analisar o outro como desdobramento do self. Kramsch (1997) 

propõe a partir desse pressuposto que sejam explorados na aula de LC2 pontos em 

que as culturas se sobrepõem, para que os alunos possam explorar o cruzamento, 

analisar a diferença, testar a permeabilidade e a irredutibilidade da fronteira. Dessa 

forma, passa-se a perceber a LC2 como um espaço de mediação para alinhamentos e 

convergências, sem a oposição entre dominadores e dominados. 
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3 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

O presente estudo descritivo foi desenvolvido como uma investigação qualitativa de 

base etnográfica. Este modelo se mostra adequado às metas desta pesquisa, pois 

permite uma análise holística de um fenômeno cotidiano – o ensino de línguas 

estrangeiras. Além disso, suas conclusões podem ser estendidas a outras instâncias, 

servir de base para estudos futuros e levar ao aperfeiçoamento da prática pedagógica 

e do treinamento de professores. 

A pesquisa qualitativa serve ao investigador que busca a compreensão dos quadros de 

referência dos sujeitos, de seus pensamentos. Esses, por sua vez, sem responder a 

questões previamente elaboradas, falam através de uma perspectiva pessoal. A 

expressão “etnografia”, também aplicada a esse tipo de abordagem, pode se referir 

também a uma categoria particular, a que a maioria dos antropólogos se dedica e cujo 

objeto de investigação é a cultura. Enfim, o pesquisador qualitativo ou etnográfico 

exerce o papel de intérprete (BOGDAN, BIKLEN, 1994:46). A fonte direta dos seus 

dados é o ambiente natural e os materiais registrados são revistos na totalidade, sendo 

o instrumento-chave de análise a interpretação que o investigador tem deles.  

O pesquisador frequenta o local de estudo, entendendo que os dados podem ser mais 

bem compreendidos no contexto em que são produzidos. Por esta razão, um capítulo 

é dedicado à escola em que foi levado a cabo o projeto de intercâmbio postal 

analisado e outro busca descrever as condições de trabalho, a implementação do 

mesmo projeto e a cultura de ensino-aprendizagem nas duas escolas parceiras deste 

intercâmbio. O investigador confere importância vital ao significado, ou seja, ao modo 
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como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas, preocupando-se com a dinâmica 

interna das instituições. Finalmente, a pesquisa reflete um diálogo entre 

investigadores e sujeitos. 

Na condição de um trabalho qualitativo, nossos resultados não se reduzem a dados 

numéricos e trazem citações dos dados coletados. Ora, neste tipo de abordagem o 

foco de interesse direcionado para o processo é maior do que sobre os produtos 

obtidos, sendo realizada uma análise indutiva dos dados. Nesta perspectiva, o 

pesquisador é visto como um bricoleur, um artesão ou confeccionador de colchas 

(DENZIN, LINCOLN, 2006:18) que utiliza as ferramentas do seu ofício, empregando as 

estratégias ou métodos que estão ao seu alcance, adaptando outros materiais ou 

criando novas técnicas adequadas ao contexto em que atua e às perguntas que 

norteiam sua investigação. 

Os dados ou provas não têm por objetivo afirmar ou infirmar hipóteses elaboradas 

antes da coleta de dados. Ao contrário, as abstrações se constroem ao longo do 

processo de análise à medida que os dados particulares vão se agrupando. 

Como este trabalho se propõe a contemplar a questão da identidade do aprendiz de L2 

– aqui especificamente de alemão como L2 –, julgamos pertinente lançarmos mão de 

uma abordagem que conceda espaço à ação interpretativa do pesquisador e que lhe 

permita tratar dos dados sem a imposição de uma rotina de análise e de um sistema 

de categorização dos dados que lhe fizesse perder de vista o sujeito. Buscamos com 

estes meios investigar as representações sociais e linguísticas feitas pelos participantes 
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e a posição que estes atribuem a si mesmos em relação ao falante nativo no seio da 

comunidade de falantes da L2.  

O estudo foi implementado junto a alunos de uma escola bilíngue no Rio de Janeiro. 

Considerando os aspectos éticos da pesquisa, os sujeitos que dela participaram 

aderiram voluntariamente e as três professoras colaboradoras estiveram cientes da 

natureza do estudo. Todas as identidades são protegidas, mesmo quando indiferentes 

à divulgação de seus nomes. 

A coleta dos dados foi realizada mediante a observação e o acompanhamento do 

tráfego de correspondências entre alunos de duas turmas (A e B) da escola do Rio de 

Janeiro e seus parceiros em escolas na Alemanha e na Eslováquia, respectivamente. Os 

alunos de uma terceira turma (C) não haviam travado, até o momento da entrevista, 

qualquer contato internacional a longa distância em língua alemã. 

 

3.1 O projeto Das Bild der Anderen35 

O projeto Das Bild der Anderen (HAGEN, KNUDSEN, PETERS, 2006), promovido pelo 

Instituto Goethe, se define como uma oportunidade oferecida a aprendizes de língua 

alemã em qualquer nível de proficiência de comunicar-se com outros aprendizes de 

mesma faixa etária e de culturas distintas e construir, através desse contato, uma 

imagem (Bild) do seu interlocutor e de si mesmo. 

                                                             
35 Em tradução literal, “A imagem dos outros”. 
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Os autores consideram, sobretudo, que a competência na LC2 escrita deve ser 

desenvolvida num contexto personalizado e que faça sentido na perspectiva do aluno.  

O conceito foi forjado por Lone Hagen e Thomas Peters, então professores de língua 

alemã, na ocasião da conferência dos European School Projects,realizada em Amsterdã 

em 1989. Essa iniciativa, promovida na Universidade de Amsterdã, visava a reflexão 

acerca da Educação e da sala de aula e a proposição de soluções que trouxessem a 

realidade externa para dentro da aula, “derrubando as paredes da sala de aula”. Na 

época, o acesso à rede mundial de computadores e a comunicação via e-mail 

começava ainda a ser experimentada nas primeiras escolas. Hagen e Peters planejaram 

juntos o primeiro projeto de intercâmbio postal, nos moldes do futuro Das Bild der 

Anderen, e o colocaram em prática com seus grupos de alunos na Dinamarca e na 

Holanda, respectivamente. Os resultados desta troca foram avaliados em 1990, 

quando a professora dinamarquesa Annie Ring Knudsen se juntou ao grupo, e serviram 

de base para o desenvolvimento de uma estrutura ou um sistema de correspondência 

entre aprendizes principiantes de alemão como L2/LE nos dois países. O primeiro 

material para professores com instruções e fichas de orientação para os alunos foi 

publicado em holandês (Bild - een Teleprojekt36, 1993) e em dinamarquês (På Net med 

Verden37, 1995), porém o interesse de professores em outros países fez necessárias a 

abertura de um website e a elaboração de uma versão internacional em alemão do 

material de apoio, chamada Das Bild der Anderen – Ein Kochbuch für E-Mail Anfänger 

DaF38, que foi editada em 1999 e cuja venda possibilitou o financiamento do projeto 

                                                             
36

 “Bild - Um projeto a distância” 
37

 “Na internet com o mundo” 
38 “Um livro de receitas para e-mails e iniciantes em alemão como língua estrangeira” 
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como empreendimento sem fins lucrativos. Através do website tornou-se mais fácil a 

comunicação entre os professores participantes e a procura de parceiros em outros 

países. Em 2002 constituiu-se a parceria com o Instituto Goethe que quatro anos 

depois, em 2006, incorporou o projeto, assumiu sua gestão e lhe conferiu uma nova 

imagem, com a elaboração de uma nova logomarca e um novo website39. Através dele 

é possível, atualmente, a procura de turmas parceiras e o download do material de 

apoio. O conceito permaneceu inalterado e foi apresentado em novembro de 2005 no 

congresso da Deutsche Auslandsgesellschaft (Sociedade Alemã para Negócios 

Internacionais), em Lübeck. 

Um levantamento realizado no ano letivo europeu de 2010/201140 revelou que cerca 

de 400 turmas foram inscritas no website do projeto à procura de parcerias, a maioria 

das quais provenientes da Polônia (25%), da Dinamarca (14%) e da Itália (13%). 173 

parcerias efetivadas foram registradas no espaço de tempo selecionado. A faixa etária 

média dos alunos participantes vai dos 12 aos 15 anos e as turmas inscritas são 

compostas, em média, de 13 a 15 alunos. Em 90% dos casos, o projeto é realizado, 

portanto, no âmbito da educação básica. 

Quando são apresentadas as principais razões para a implementação do projeto em 

turmas de alemão como L2/LE, os autores do material de apoio, no volume voltado 

para a orientação dos professores, dão ênfase às vantagens do e-mail sobre o correio 

convencional: a compatibilidade com a atual demanda de aulas de Informática 

prescritas pelos currículos escolares, a alta velocidade de envio e recebimento que 

                                                             
39

 http://www.goethe.de/bild 
40 De setembro de 2010 a junho de 2011. 
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abrevia o tempo de espera, a facilidade de redação e correção através do processador 

de textos, a simplificação do arquivamento e controle pelo professor e o baixo custo 

em relação ao correio tradicional. O material associa, além disso, a motivação dos 

alunos e a percepção da língua alemã como uma língua “moderna” ao uso do e-mail 

como canal de comunicação. 

Como último de dez motivos que justificariam a implantação desse projeto em escolas 

e cursos de alemão, é apontada a necessidade de um aprendizado intercultural que, 

com a ajuda do correio eletrônico, possibilita estabelecer contatos em todo o mundo e 

interagir com diferentes culturas. O aprendiz vivencia, dessa forma, a língua alemã 

como internationale Kultursprache (língua internacional de cultura). 

Da perspectiva deste trabalho, consideramos este aspecto como ponto central e razão 

principal pela qual projetos de intercâmbio postal devam fazer parte do processo de 

desenvolvimento de competências em LC2, independentemente da modalidade de 

envio – eletrônico ou por correio tradicional – e mesmo do gênero textual. Como 

veremos adiante, para este trabalho, o conceito foi adaptado de forma a diversificar a 

experiência do aprendiz com um interlocutor real, variando não somente os temas 

tratados nas correspondências, como também os gêneros utilizados e os canais de 

comunicação. 

Dentre as orientações detalhadas e sugestões oferecidas ao professor no volume 

dirigido à preparação e implantação, o projeto é contemplado nitidamente a partir da 

perspectiva de um trabalho realizado com o computador e mediado pela internet. 

Aspectos interculturais não são ignorados, porém não aparecem tão destacados. O 
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manual sugere, por exemplo, que, após a escolha do país com o qual o projeto será 

realizado, a turma promova um brainstorming a respeito do mesmo, de maneira que 

todos os participantes cheguem a uma representação/imagem (Bild) do outro que 

deve ser revista ao término do ciclo de correspondências. Esse método remete à 

abordagem intercultural do ensino de L2/LE (cf. ROCHE, 2001), proposta pedagógica 

que nos fornece as bases empíricas para a realização desta investigação. 

Sendo assim, em razão da diferença de foco entre o método de intercâmbio postal 

proposto por Hagen, Knudsen e Peters (2006) e o escopo desta pesquisa, foram 

realizadas as adaptações evidenciadas acima a fim de adequar a aplicação do conceito 

Das Bild der Anderen às nossas prioridades.  

A edição mais recente do material de apoio Das Kochbuch für E-Mail-Projekte im 

Deutschunterricht (HAGEN, KNUDSEN, PETERS, 2006) descreve passo a passo a 

preparação e o transcorrer de uma parceria postal entre duas turmas de aprendizes de 

alemão em países diferentes. A procura por uma turma parceira adequada se inicia 

com a inscrição da turma interessada pelo professor, que preenche um formulário na 

homepage do projeto Das Bild der Anderen. Este dispõe de uma moderadora vinculada 

ao Instituto Goethe de Cracóvia que disponibiliza os dados fornecidos pelo professor 

(país e cidade de origem, idade dos alunos participantes, classe, nível de alemão, 

frequência das aulas de alemão, temas de interesse, tempo desejado de parceria, 

endereço eletrônico de contato etc.) e informa regularmente, por e-mail, todos os 

professores inscritos sobre novas inscrições, de maneira que o primeiro contato entre 

turmas compatíveis ocorra de forma direta e independente. 
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Recomenda-se que a turma possa tomar parte na escolha do país de origem dos 

futuros parceiros e que possa opinar no momento de aceitar ou não o convite de uma 

outra turma. Entre os critérios para a escolha dos parceiros, os autores aconselham 

levar em conta que o nível de proficiência de ambas as turmas devem ser equivalentes 

ou muito aproximados, assim como a idade dos alunos correspondentes e o número 

de alunos em cada grupo. A troca sistemática de e-mails entre os colegas professores 

desde o planejamento do intercâmbio e durante todo o transcorrer do projeto faz com 

que ambos conheçam bem seu parceiro, suas expectativas em relação ao projeto e a 

realidade da escola em que trabalha (número de alunos e professores, estrutura da 

escola, disponibilidade de infra-estrutura, status da língua alemã na escola e na 

comunidade, métodos e materiais didáticos, calendário de festas e férias etc.). Essa 

aproximação dos professores determina também a motivação dos alunos e o sucesso 

do empreendimento intercultural. Também se aconselha que não somente as listas de 

nomes dos alunos de cada turma sejam enviadas para o professor parceiro, mas 

também informações individuais sobre cada aluno, para que sejam formadas duplas 

compatíveis e se evitem frustrações futuras consequentes de combinações entre 

alunos com interesses muito díspares ou de remetentes que escrevem muito com 

destinatários que não gostam tanto de escrever. 

Quanto ao conteúdo das cartas41, os idealizadores do projeto recomendam que os 

professores elejam temas e direcionem a escrita das cartas com a ajuda de fichas 

disponibilizadas em um volume anexo, para que possam ser desenvolvidas diferentes 

possibilidades linguísticas e o vocabulário seja ampliado aos poucos para se expressar 

                                                             
41

 Doravante, nos referimos por “cartas” a qualquer gênero textual produzido visando o intercâmbio 
com a turma parceira, inclusive e-mail, cartões postais, fotos e enigmas. 



83 

 

em contextos diversificados e fazer perguntas sobre diferentes aspectos da realidade 

do parceiro. Esta recomendação não foi seguida na condução dos intercâmbios que 

serviram para essa investigação como objeto de análise. Mais à frente justificamos 

essa escolha, ao descrevermos o processo de intercâmbio das turmas do Rio de Janeiro 

com as de Divina e Neustadt am Rübenberge. 

Também optamos por não corrigirmos os textos dos alunos antes de serem enviados 

aos parceiros, contrariando outra sugestão do material de apoio, e solicitamos aos 

professores das duas escolas estrangeiras com que trabalhamos que nos enviassem 

também as cartas de seus alunos inalteradas, da forma como os remetentes as 

escreveram. Essa decisão foi tomada visando que o aluno destinatário, ao perceber 

nas cartas que recebe “erros” ou “desvios” da norma padrão, obtenha com isso uma 

prova da autenticidade do material linguístico que lhe chega às mãos e a experiência 

de comunicação através de uma língua tão acessível, plural e flexível como a sua 

própria L1 – na qual desvios gramaticais como falta de concordância e erros 

ortográficos não comprometem essencialmente a comunicação nem põe em dúvida 

seu domínio do código. Neste sentido, vale salientar que os idealizadores do projeto 

Das Bild der Anderen consideram importante que os professores envolvidos combinem 

o grau de correção esperado, mas que seria mais prudente assegurar a compreensão e 

que “erros” cometidos nas redações não sejam tomados como norma e apreendidos 

equivocadamente pelos leitores. 

No que se refere à interferência do professor na redação das cartas, decidimos nos 

limitar às seguintes orientações gerais: as perguntas dos remetentes devem ser 

respondidas, a essas respostas devem seguir novas perguntas ao parceiro, as cartas 
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devem ser iniciadas e encerradas adequadamente – o que entendemos como o 

respeito às características estruturais do gênero textual em questão. 

O material preparado pela equipe idealizadora explica também detalhadamente como 

proceder no envio das cartas e, no caso, por exemplo, da falta de uma carta ou do não 

recebimento, como controlar o fluxo e como arquivar as cartas enviadas e recebidas, 

como anexar os arquivos de texto a um e-mail (informações técnicas), como 

apresentar o projeto a alunos e pais, de que forma incorporar os smileys da linguagem 

cibernética aos textos dos alunos, como avaliar o projeto e de que forma é possível 

concluir o projeto através de um e-Journal ou a publicação de um artigo no jornal 

escolar, por exemplo. 

 

3.2 O contexto das escolas e das turmas selecionadas 

Considerando os limites de uma dissertação de mestrado, a pesquisa analisou dois 

intercâmbios postais realizados no primeiro semestre letivo de 2011 em turmas do 

ramo brasileiro da Escola Alemã Corcovado, no Rio de Janeiro (Brasil), sendo esta a 

escola central deste estudo. Na escola foi adotado um modelo de intercâmbio postal 

derivado do conceito Das Bild der Anderen descrito no item 3.2. As escolas convidadas 

a estabelecer parceria nesse projeto com a Escola Corcovado foram a Základná škola s 

materskou školou Divina, em Divina (Eslováquia), e o Gymnasium Neustadt am 

Rübenberge, localizado na cidade de Neustadt am Rübenberge, região metropolitana 

de Hannover (Alemanha).  
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O contato com a primeira se deu através do website do projeto Das Bild der Anderen. 

Essa escola foi selecionada pois a turma inscrita correspondia em faixa etária, número 

de alunos e nível de proficiência àquele grupo da Escola Alemã Corcovado selecionado 

para participar do estudo.  

O Gymnasium Neustadt am Rübenberge representa, neste estudo, o interlocutor que é 

falante nativo da língua-alvo. 

Os dados em relação às escolas foram colhidos através de questionários elaborados e 

respondidos em língua alemã por cada uma das três professoras participantes. Para 

descrever a escola do Rio de Janeiro, foram consultados adicionalmente estatísticas e 

documentos relativos ao seu estatuto e à sua proposta pedagógica oferecidos pela 

direção da escola. 

 

3.2.1 Escolas parceiras 

3.2.1.1 Divina (SK) 

A Základná škola s materskou školou Divina42, doravante ZSMS, fica em Divina, 

localidade povoada por cerca de 2.500 habitantes nas cercanias da cidade de Žilina, no 

noroeste da Eslováquia. A escola é frequentada por 210 alunos matriculados nas nove 

séries em que está dividido o Ensino Fundamental (základná škola) conforme o sistema 

escolar eslovaco. Após a conclusão deste período, o sistema prevê o prosseguimento 

dos estudos em escolas secundárias (stredné školy) – com ênfase técnica, científica, 

                                                             
42 http://zsmsdivina.edupage.org 
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artística ou profissionalizante – por mais três ou quatro anos até a maturita, exame de 

conclusão que permite o ingresso no ensino superior. 

Em cada turma da ZSMS estudam 10 a 18 alunos. 16 professores lecionam na escola, 

sendo dois para a língua alemã, que é uma das opções de línguas estrangeiras 

oferecidas em sua grade curricular. A partir do 5º ano, cada aluno escolhe aprender 

alemão ou inglês como L2. O curso dura dois anos, com uma carga horária semanal de 

quatro horas. Uma vez concluída esta etapa, ao início do 7º ano, cada aluno inicia o 

aprendizado da outra língua que se estende ao longo das três séries seguintes com três 

horas semanais. 

O ensino de alemão e inglês nesta escola começou no ano de 1989, dado que, no 

período que antecedeu à dissolução do regime socialista na Tchecoslováquia, o russo 

era obrigatoriamente a única língua estrangeira lecionada nas escolas. 

O projeto Das Bild der Anderen foi introduzido em uma turma do 6º ano, onde todos 

os alunos são falantes de eslovaco como L1 (assim como seus pais) e apresentam nível 

de proficiência em língua alemã estimado em A2. De março a junho de 2011, estes 

alunos passaram a trocar cartas em alemão com alunos do 5º ano da Escola Alemã 

Corcovado (ver item 3.3.2). Foi a primeira vez que estes alunos fizeram uso da língua 

alemã para se comunicar com pessoas de um outro país43. As professoras parceiras 

trocavam e-mails paralelamente entre si. Toda essa correspondência era enviada com 

cópia para o pesquisador, de forma que quase sempre foi possível acompanhar o fluxo 

                                                             
43

 Entretanto, no mesmo período, os mesmos alunos também participaram de um intercâmbio similar, 
igualmente mediado pelo projeto Das Bild der Anderen, com parceiros poloneses. 
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de cartas, a escolha dos gêneros textuais e temas trabalhados em cada fase e outros 

processos organizacionais geridos em parceira pelas duas professoras.  

No período em que o intercâmbio postal entre as turmas se desenrolou, cada turma 

enviou e recebeu cartas cinco vezes, com intervalos que variavam entre duas e quatro 

semanas entre elas. Esse também foi o tempo aproximado que a turma de Divina 

precisou esperar para receber a próxima correspondência dos parceiros cariocas. 

Essa parceria se iniciou com troca de cartas-enigma escritas em conjunto pelos alunos 

de cada turma, em que forneciam dados e características da geografia e da cultura de 

seu país de origem, para que a turma parceira adivinhasse de qual país vinham os 

jovens que seriam seus parceiros de intercâmbio ao longo dos quatro meses seguintes. 

A partir da segunda rodada de cartas, os parceiros individuais foram distribuídos pelas 

professoras procurando combinar alunos com interesses parecidos e desempenho 

similar em alemão, a fim de diminuir as chances de frustrações posteriores. A partir 

daí, além de cartas escritas à mão e outras com a ajuda de processadores de texto, 

foram trocadas fotos individuais e em grupo (inclusive fotos pessoais e um foto-

enigma44), vídeos, desenhos, cartões postais e de felicitações. Também foi enviado, do 

Brasil, o produto de um projeto realizado na disciplina Gesellschaftslehre, que consistia 

em fotos das casas dos alunos com descrições de cada cômodo. 

Cada carta foi escrita pela turma da ZSMS segundo um tema proposto pela professora 

e apoiados por vocabulário e estruturas introduzidas ou revistas previamente com a 

                                                             
44 Foto-enigma designa o método que consiste em elaborar para uma foto coletiva um texto descritivo 
que ajude a turma parceira a descobrir quem é quem na foto. Esta tarefa permite o exercício de 
vocabulário e estruturas da língua relativas ao vestuário (p. ex. peças de roupa, acessórios, cores), à 
descrição de pessoas (p. ex. altura, silhueta, cor dos cabelos) e à orientação no espaço (p. ex. à 
esquerda, atrás, de pé, sentado). 
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ajuda do livro didático45 adotado no curso. Mesmo assim, os alunos não foram 

obrigados a seguir nenhum modelo de carta pré-estruturado, podendo cada um 

compor o seu texto como desejasse e procurando responder às perguntas feitas pelo 

respectivo parceiro brasileiro na última carta recebida. Antes do envio, os alunos 

corrigiam nos textos uns dos outros somente erros que, de acordo com seu 

julgamento, pudessem comprometer a compreensão da mensagem pelo destinatário. 

De acordo com a professora colaboradora em Divina, a participação no projeto 

aumentou a motivação dos alunos na aprendizagem de alemão. 

 

3.2.1.2 Neustadt am Rübenberge (D) 

Na Alemanha, o sistema escolar é dividido em dois segmentos, a escola primária 

(Grundschule) e o nível secundário, a partir do 5º ano de formação escolar. Esta fase 

pode durar mais cinco até oito anos, a depender do tipo de instituição em que o aluno 

dará prosseguimento à sua formação: 

 a Hauptschule ou a Realschule, que oferecem a base necessária para o ingresso 

subsequente em uma escola técnica ou profissionalizante, ou 

 o Gymnasium, que conduz ao Abitur, exame de conclusão que é pré-requisito 

para o ingresso nas universidades alemãs. 

                                                             
45

 BRIEN, A.; BRIEN, S.; DOBSON, S. Projekt Deutsch neu! 1. Lehrbuch; Arbeitsbuch. Oxford: Oxford 
University Press, 2003. 
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Para este trabalho, foi estabelecida a parceria entre turmas de 6º ano da Escola Alemã 

Corcovado (ver item 3.3.2) e do Gymnasium Neustadt am Rübenberge46 (doravante 

GNaR), localizado a 25 km de Hannover, na cidade de Neustadt am Rübenberge. Nesta 

escola lecionam 76 professores (21 para alemão) e a mesma é frequentada por 1050 

alunos, distribuídos em turmas de mais ou menos 28 alunos (cinco turmas por série) e 

que têm aula de alemão como L1. A carga horária de alemão da 5ª série é de cinco 

aulas e da 7ª à 10ª série é de três ou quatro aulas semanais. Nos dois últimos anos (11ª 

e 12ª série), essa carga pode diminuir ou aumentar, dependendo do desempenho de 

cada aluno nesta disciplina e de opções feitas pelo aluno relativas ao Abitur. No GNaR, 

o aluno já tem aulas de língua inglesa no primeiro ano (5ª série). Esta é, portanto, a 

primeira L2 a ser introduzida em seu currículo, seguidas do francês ou do latim, a partir 

da 6ª série. A partir da 7ª série, a língua espanhola é oferecida como disciplina 

opcional. Excursões de intercâmbio são promovidas com escolas parceiras na França 

(8ª série) e na Inglaterra (9ª série), para aprimoramento do domínio das L2. 

O contato com os alunos cariocas através de cartas e e-mails representou para os 

alunos participantes de Neustadt am Rübenberge sua primeira experiência de 

intercâmbio postal com uma escola no exterior. Com exceção de uma aluna polonesa, 

todos os participantes são falantes nativos de alemão, assim como seus pais. Além 

disso, todos os participantes são proficientes na língua inglesa, de acordo com a 

professora que colaborou com a pesquisa. 

O intercâmbio de cartas entre os alunos da GNaR e da Escola Alemã Corcovado teve 

início em março de 2011 e não havia sido interrompido, até o momento do envio pela 

                                                             
46 http://www.neustadt-rbge.de/gym 
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professora colaboradora do questionário respondido sobre a escola e a 

implementação do projeto na turma envolvida, em outubro. Até então, as turmas 

haviam enviado e recebido cartas de seus parceiros seis vezes, com intervalos médios 

de quatro semanas. Os longos períodos de espera pelas respostas dos brasileiros 

chegaram a causar alguma frustração. Mas, ainda assim, de acordo com a professora 

colaboradora em Neustadt am Rübenberge, os participantes permaneceram todo o 

tempo interessados pela cidade e pela cultura de origem dos parceiros e com 

frequência mostravam grande ansiedade pelo recebimento das próximas cartas. 

Todo o processo foi conduzido pelas duas professoras que se comunicavam 

regularmente e planejavam, via e-mail e chat, os próximos passos do projeto. Esse 

tráfego de mensagens foi acompanhado sistematicamente pelo pesquisador, que as 

recebia como cópias. A troca foi iniciada, também aqui, com uma carta-enigma escrita 

por cada turma em conjunto, através da qual forneciam dados e características 

culturais e geográficas do país de origem. Pela leitura desta carta, os parceiros 

deveriam ser capazes de constatar de que parte do mundo ela havia sido escrita. Esta 

fase foi seguida da distribuição dos pares pelas professoras, de acordo com interesses 

em comum. A partir daí, cartas manuscritas e processadas por computador, fotos 

individuais (pessoais) e coletivas, foto-enigmas, cartões postais e produtos de projetos 

temáticos – como fotos de uma festa junina brasileira – foram enviados de uma turma 

para a outra ao longo dos meses de contato. A turma alemã confeccionou um painel 

localizando as atrações turísticas dos cartões postais recebidos em um mapa da cidade 

do Rio de Janeiro. 
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Para cada carta, a professora estabelecia um tema, que era abordado por cada aluno à 

sua maneira, sem a prescrição de nenhum modelo pré-estabelecido. Todos os erros 

gramaticais e incoerências dos textos escritos pela turma de GNaR eram corrigidos 

pela professora na presença de cada aluno. 

Segundo a professora colaboradora em Neustadt am Rübenberge, houve um 

incremento da motivação dos alunos nas aulas por conta do contato com os pares do 

Rio de Janeiro.  

 

3.2.2 Escola dos sujeitos de investigação: Rio de Janeiro (BR) 

A Escola Alemã Corcovado / Deutsche Schule Rio de Janeiro, doravante EAC, segue o 

modelo de “escola bicultural de encontro” (Gegliederte Begegnungsschule), conforme 

a política cultural e educacional da Alemanha, e oferece um programa de ensino 

bilíngue em língua portuguesa e em língua alemã. De acordo com a página de 

apresentação institucional no website47 da escola, sua meta principal é “contribuir para 

que haja um melhor entendimento mútuo entre o Brasil e a Alemanha intensificando a 

cooperação na busca de soluções para as questões intelectuais mundiais”. 

Subordinada à Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (Departamento Central de 

Escolas no Exterior) – ZfA, ramo do Bundesverwaltungsamt (Departamento Federal de 

                                                             
47 http://www.eacorcovado.com.br 
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Administração) – BVA, a escola funciona como meio de implementação das três metas 

do governo alemão de política internacional na área da Educação48: 

 - Begegnung mit Kultur und Gesellschaft des Gastlandes; 

 - schulische Versorgung deutscher Kinder im Ausland; 

- Förderung der deutschen Sprache49. 

A EAC está incluída num conjunto que conta, atualmente, com 140 escolas50 em 71 

países. Vinculadas ao ZfA, todas elas desempenham esse papel no exterior e oferecem 

a opção de currículo e conclusão escolar alemães, assim como a realização do exame 

(Abitur ou Reifeprüfung) que concede ao aluno o certificado de conclusão escolar 

alemão (Reifezeugnis). 

Essa alternativa figura na estrutura da EAC em seu chamado “ramo alemão” ou “ramo 

R”51, que se baseia (70%) no plano de ensino oficial de 2004 do estado alemão de 

Baden-Württemberg, mas que também segue a legislação brasileira com disciplinas 

lecionadas em língua portuguesa e a preparação para a conclusão escolar brasileira. A 

EAC tem, em agosto de 2011, 1353 alunos em turmas de Ensino Fundamental e de 

Ensino Médio. Destes, 472 alunos, frequentam o ramo R, onde somente 10% são 

portadores de nacionalidade alemã. O restante é composto de alunos brasileiros ou 

apresentam outras nacionalidades, cujas famílias optaram pelo currículo alemão e a 

dupla conclusão. No ano de 2011, 43 alunos matriculados no ramo R farão as provas 

                                                             
48

 Em alemão, Ziele der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. 
49 “Encontro com a cultura e a sociedade do país acolhedor; educação para as crianças alemãs que se 
encontram no exterior; fomento da língua alemã.” Do website da Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (http://www.auslandsschulwesen.de/cln_091/nn_1480896/Auslandsschulwesen/ 
Auslandsschularbeit/node.html?__nnn=true, acesso em 14/09/2011). 
50 37 na América Latina; 3 no Brasil (juntamente com o Colégio Humboldt – Deutsche Schule São Paulo – 
e o Colégio Visconde de Porto Seguro – com unidades em São Paulo e em Valinhos). 
51

 As letras “C” e “R”, empregadas para designar os dois ramos curriculares da EAC, são as letras iniciais 
de “Conclusão” e de Reifezeugnis (certificado de conclusão escolar alemão). 
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de Abitur. Isso representa precisamente 50% dos alunos matriculados no 3º ano do 

Ensino Médio na escola. 

No “ramo brasileiro” (também chamado “ramo C”31), o ensino de alemão como L2 

ocorre desde o início do Ensino Fundamental, sendo introduzido de forma lúdica já no 

segmento de Educação Infantil. A partir do quinto ano do Ensino Fundamental, até três 

outras disciplinas são lecionadas seguindo o conceito deutschsprachiger Fachunterricht 

(DFU)52 – Gesellschaftslehre (Estudos Sociais), Naturwissenschaften (Ciências Naturais) 

e Musik (Música) – chegando a perfazer onze horas semanais de atividades em língua 

alemã. A partir do sexto ano do Ensino Fundamental, os alunos fazem exames oficiais e 

recebem certificados de proficiência expedidos pela Kultusministerkonferenz 

(Conferência Permanente dos Ministros da Educação dos Estados Alemães) – KMK – 

nos níveis A2 (ao fim do sexto ano), B1 (no nono ano) e B2/C1 (ao término do Ensino 

Médio), de acordo com o Quadro Comum Europeu. 

No ramo brasileiro da EAC, as turmas são, via de regra, divididas em dois grupos para 

as aulas de língua alemã, Gesellschaftslehre53 e Naturwissenschaften. Tais divisões 

levam em consideração que haja em cada grupo número equivalente de meninos e 

meninas e um equilíbrio entre alunos com melhor desempenho e alunos com mais 

dificuldade no aprendizado da língua. Portanto, não se trata, a princípio, da formação 

                                                             
52

 Representando, em língua alemã, o conceito chamado de CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), DFU são disciplinas regulares oferecidas em língua alemã para alunos falantes de outra L1. 
Tem como objetivo desenvolver o pensamento ligado à linguagem e a capacidade de interação 
linguística, por exemplo, durante o processo de descrição e de explicação quando se descreve e explica 
um processo ou na competência de grupo quando a equipe apresenta e defende projetos conjuntos. 
(KRUCZINNA, R. Bilingualer deutschsprachiger Fachunterricht – ein Modell mit Zukunft. Munique: 
Instituto Goethe, 2007. Disponível em http://www.goethe.de/ges/spa/dos/ifs/cda/de2777493.htm, 
acesso em 14/09/2011).  
53

 A disciplina Gesellschaftslehre é ministrada, no ramo brasileiro, pelo mesmo docente que, em cada 
turma, é responsável também pela disciplina de língua alemã.  
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de grupos avançados e grupos “reforço”. Pelo contrário, observa-se a opção por ser 

preservada, nos grupos menores, a heterogeneidade da turma original neste aspecto.  

 

3.3 Sujeitos 

Participaram do intercâmbio postal com a turma na Eslováquia, ao longo dos quatro 

meses anteriores à entrevista, alunos de duas turmas 5C54 (de cada qual uma metade), 

que juntos somam 20 alunos, 9 meninas e 11 meninos. Sua grade horária é composta 

22,8% por disciplinas em língua alemã, sendo seis horas-aula semanais de língua alemã 

e duas de Gesellschaftslehre (Estudos Sociais). Em ambas as disciplinas e nas duas 

turmas, as aulas são ministradas pela mesma professora. Todos os alunos, no 

momento da pesquisa, já haviam concluído o nível A1 ao passar por um exame de 

certificação interno no final do ano letivo anterior. O material didático adotado, apesar 

de visar aprendizes iniciantes, é tomado apenas como fio condutor e serve ao 

programa de revisão gramatical e ampliação de vocabulário que a escola reserva para 

esta etapa. Revisitando temas já conhecidos, o livro (KOPP, BÜTTNER, 2007)55 

apresenta aos alunos uma abordagem comunicativa que toma o lugar da experiência 

predominantemente narrativa característica do método empregado do 1º ao 4º ano 

do Ensino Fundamental56 na EAC. Com a introdução do novo método, os alunos 

também são preparados para a certificação oficial (Deutschsprachdiplom57 – DSD) de 

                                                             
54 5º ano do Ensino Fundamental do ramo brasileiro (C). 
55 Consiste, na realidade, de um livro-texto (Kursbuch) acompanhado de um volume complementar de 
exercícios (Arbeitsbuch). 
56

 MEDO, M. M.; SCHNEIDER, G. Wer? Wie? Was? Mega Bärenspaß. Colônia: Gilde, 2008. 
57 Diploma de língua alemã. 
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nível A2, expedida pela KMK mediante exame de proficiência aplicado nas turmas de 

6º ano. Este livro foi desenvolvido visando especialmente aprendizes jovens e, por isso, 

apresenta temas que correspondem ao interesse dessa faixa etária. Em ambas as 

séries, materiais adicionais preparados pelo corpo docente complementam a 

metodologia, assim como exercícios online, leituras de textos autênticos e literatura 

infanto-juvenil, música e filmes em língua alemã. No que diz respeito ao 

desenvolvimento da expressão oral e escrita, o método prioriza a aquisição de 

vocabulário e estruturas linguísticas, trabalhando aspectos como correção gramatical e 

ortográfica em segundo plano. 

O contato com a turma da ZSMS foi a primeira experiência de intercâmbio postal 

vivenciada por estes alunos. Sempre que a turma se preparava para escrever uma nova 

carta, a professora introduzia o tema a ser abordado, revisava o vocabulário e lhe 

propunha exercícios das estruturas linguísticas necessárias, porém cada aluno podia 

formular seu texto da maneira que desejasse, sem precisar se ater a um modelo pré-

estabelecido. O material de apoio (Kochbuch) oferecido pelo projeto Das Bild der 

Anderen não foi empregado para a elaboração das cartas nas turmas da EAC. Ao invés 

disso, a professora partiu das unidades temáticas trabalhadas normalmente nas aulas, 

conforme a progressão do livro didático, para aplicar o que foi aprendido na situação 

autêntica de comunicação que representa o intercâmbio postal. Os textos dos alunos 

não foram corrigidos pela professora antes do envio, de forma que prevaleceu 

efetivamente a expressão espontânea de cada aluno, sem qualquer interferência 

externa que pudesse colocar em dúvida que o êxito da troca comunicativa se devesse 

exclusivamente à competência linguística dos interlocutores. 
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Além de português e alemão, os alunos destas turmas de 5º ano também têm aulas de 

língua inglesa na escola e alguns aprendem, além disso, francês ou espanhol. Estas 

duas línguas são oferecidas na EAC como disciplinas opcionais. Embora todos os alunos 

sejam brasileiros, há dois alunos que utilizam outras línguas em seu cotidiano, com a 

família, respectivamente italiano e russo. Estes dois sujeitos foram deixados 

intencionalmente de fora do grupo de alunos entrevistados, para que esse fator não 

influenciasse os resultados da análise das representações construídas coletivamente 

sobre o sujeito bilíngue e o aprendizado de línguas. Vale salientar que as variantes 

levadas em conta neste estudo são a participação no projeto de intercâmbio postal e a 

origem linguístico-cultural do interlocutor. 

A turma que travou contato com alunos da escola parceira na Alemanha (GNaR) e o 

grupo-controle – turma que, até o término do processo de investigação, nunca havia 

utilizado a língua alemã como língua de encontro através de um projeto de 

intercâmbio postal – correspondem a duas turmas 6C58. A primeira compõe-se de 18 

alunos, dos quais 10 meninas e 8 meninos, e a segunda é composta de 17 alunos (8 

meninas e 9 meninos). Em seu plano curricular, a disciplina de língua alemã conta a 

cada semana com 5 horas-aula, a Gesellschaftslehre são dedicadas duas horas-aula e é 

introduzida a segunda disciplina do modelo DFU a compor a grade do ramo C, 

Naturwissenschaften, com mais duas horas-aula. Ao todo, portanto, os alunos destes 

dois grupos são levados a interagir em língua alemã, semanalmente, em 9 aulas (25,7% 

do número total de aulas). O material didático consiste no segundo volume do livro-

texto (Kursbuch) e livro de exercícios (Arbeitsbuch) do método cujo primeiro tomo foi 

                                                             
58 6º ano do Ensino Fundamental do ramo brasileiro (C). 
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trabalhado por completo no 5º ano (KOPP, BÜTTNER, 2007). Uma vez que os alunos já 

se apropriaram das metas priorizadas pela abordagem comunicativa, volta-se a 

promover, a partir do início do 6º ano, um trabalho mais intensivo sobre novas 

estruturas linguísticas e novas situações de comunicação com vocabulário mais 

diversificado. Os gêneros textuais “e-mail” e “carta pessoal” são priorizados nas 

propostas de comunicação escrita e o domínio dos mesmos, consequentemente 

avaliado no mês de outubro como uma das partes constituintes do exame oficial de 

proficiência para obtenção do DSD de nível A2. 

Ao participar do intercâmbio de cartas com a turma da GNaR, estes alunos da EAC 

tiveram sua primeira experiência desse tipo. As cartas eram escritas depois que a 

professora introduzisse o tema abordado e fizesse a revisão do vocabulário e das 

estruturas linguísticas envolvidas. Apesar disso, cada aluno podia formular seu texto da 

maneira que desejasse, sem precisar atender a um modelo pré-estabelecido. A escolha 

dos temas era pautada no conteúdo programático da disciplina, correspondia às 

unidades temáticas do livro didático e representava a prática efetiva do que foi 

aprendido. Como ocorreu com as turmas de 5º ano, procurou-se respeitar a ordem de 

prioridades da metodologia de ensino (aquisição e prática à frente de correção e 

ortografia) e os textos destes alunos não foram corrigidos antes do envio. Portanto, 

cada aluno teve certeza de que a troca comunicativa foi bem-sucedida por conta, 

exclusivamente, da competência linguística de ambos os interlocutores. 

A turma parceira do GNaR é composta de 18 alunos brasileiros, falantes de português 

como L1 e aprendizes de alemão e inglês nas disciplinas regulares do currículo da 

escola. Francês e espanhol são línguas que alguns aprendem em disciplinas opcionais 
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oferecidas pela escola ou em cursos livres. Um aluno desta turma utiliza a língua alemã 

também em casa para se comunicar com ambos os pais, falantes de alemão como L1. 

Este aprendiz foi intencionalmente excluído da amostra de análise e não foi submetido 

à entrevista para que este fator não exercesse influência nos resultados. 

Para a professora colaboradora da EAC, que atuou tanto no intercâmbio de cartas com 

a ZSMS quanto com o GNaR, apesar da demora em receber respostas de ambos os 

parceiros, o crescimento da motivação dos alunos no processo de aprendizagem da 

língua alemã podia ser medido em vista de seu interesse ao receber e ler novas cartas 

e à medida que realizavam projetos pensando nos parceiros alemães como público-

alvo para os trabalhos que produziam durante o período do intercâmbio. Em cada uma 

das turmas brasileiras alguns alunos manifestaram, em algum momento do processo, 

sua desconfiança em relação à autenticidade das cartas que recebiam. Segundo a 

professora, antes de receberem as primeiras fotos de seus parceiros, os alunos tendem 

a duvidar que os mesmos existam na realidade. 

Os três grupos de informantes analisados nesta pesquisa são alunos selecionados, 

respectivamente, das turmas 5C descritas acima, parceiros da turma dos alunos 

eslovacos (doravante, grupo B); da turma 6C parceira do grupo alemão de Neustadt 

am Rübenberge (doravante, grupo A); e da turma 6C que ainda não vivenciou o 

intercâmbio postal em língua alemã (grupo C). Em resumo: 

Grupo Turma Nº total de alunos 
Nº de alunos 
representantes 

Escola parceira 

A 6Ca 18 6 Neustadt a. Rbge. (D) 

B 
5Ca 10 3 

Divina (SK) 
5Cb 10 3 

C 6Cb 17 6 (sem escola parceira) 

Tabela 1: Caracterização dos grupos de análise 
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Cada grupo de análise foi composto de 6 alunos representantes (aproximadamente 

30% de cada turma), cuja relação e cuja interação com a língua alemã, conforme 

levantamento preliminar, se baseiam principalmente no meio escolar e cuja 

proficiência se desenvolve a partir da metodologia aplicada nas aulas e não através da 

prática regular da língua em foro privado. 

Para evitar que interfira nos resultados a variabilidade de outros fatores, como prazer, 

aptidão ou rendimento no aprendizado da língua, foram convidados a participar da 

pesquisa alunos que afirmaram gostar de aprender alemão, que não apresentam 

nenhum diagnóstico clínico de déficit de atenção ou distúrbios da linguagem e que 

tenham apresentado aproveitamento de 70 a 80% no primeiro bimestre de 2011. 

 

3.3.1 Perfil sociolinguístico dos sujeitos de investigação 

Os 18 alunos selecionados para compor os três grupos responderam, com a ajuda de 

seus pais, a um questionário anônimo (cf. item 3.4.1 e anexos), cuja análise nos 

permitiu fazer o levantamento do perfil sociolingüístico do grupo de participantes da 

pesquisa. Vejamos a seguir os gráficos e 

sínteses dessas informações. 

a) Sexo 

Esta pesquisa contou com a participação 

de 13 sujeitos do sexo feminino e cinco 

sujeitos do sexo masculino. 

Gráfico 1: Sexo
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b) Idade 

Nove dos 18 alunos participantes desta 

pesquisa tinham 12 anos de idade no 

momento da averiguação do perfil 

sociolinguístico. Cinco alunos tinham 11 

anos e quatro deles, 10 anos de idade. 

c) Nacionalidade 

Todos os participantes da pesquisa são 

brasileiros, dos quais uma aluna apresenta 

dupla nacionalidade brasileira e italiana. 

d) Língua materna 

Todos os informantes assinalaram a língua portuguesa como sua língua considerada 

materna. 

e) Línguas utilizadas no ambiente familiar 

De acordo com os questionários, todos os 

alunos participantes empregam em seu 

cotidiano familiar a língua portuguesa. No 

entanto, quatro alunos (22,2%) afirmam 

utilizar o alemão em casa ou com 

parentes. Dois (11,1%) consideram que o 

inglês está presente nesse contexto. 

Gráfico 2: Idade
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Gráfico 3: Nacionalidade
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f) Línguas utilizadas com vizinhos, colegas e amigos 

Entre as línguas utilizadas pelos alunos no 

convívio social com vizinhos, amigos e 

colegas de outros círculos que não o 

familiar e o escolar, quatro foram as 

línguas citadas. Além do português, 

apontado por todos os informantes, o 

inglês foi considerado uma língua presente no convívio social de dois (11,1%) dos 

participantes. O alemão e o francês foram indicados cada um por um (5,6%) aluno. 

g) Línguas utilizadas na escola com os colegas 

Além do português, apontado por todos 

os informantes como língua utilizada no 

ambiente escolar para a interação com 

colegas, o alemão e o inglês também 

foram indicados por boa parte dos alunos, 

respectivamente 61,1% e 55,6%. 

h) Línguas utilizadas na escola com 

professores 

Com os professores, todos os alunos 

afirmam utilizar a língua portuguesa, mas 

a maioria também cita o alemão (88,9%) e 

Gráfico 5: Línguas do convívio social
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Gráfico 6: Línguas do meio escolar (colegas)

11
10

18

0

6

12

18

Alemão

Inglês

Português
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o inglês (72,2%) para essa situação de interação no ambiente escolar. 

Em relação aos dados apresentados nos itens g e h, chamamos a atenção para o que 

nos revela a observação empírica do cotidiano das turmas analisadas, segundo a qual 

estes dados devem ser interpretados levando em consideração o ambiente sala de 

aula, especificamente as aulas ministradas em inglês e em língua alemã. 

i) Línguas utilizadas na escola com funcionários 

Todos os alunos participantes desta pesquisa indicaram nos questionários que se 

comunicam com inspetores, porteiros, enfermeiras, bibliotecários e outros 

funcionários da escola exclusivamente em língua portuguesa. 

j) Razões da opção pela escola bilíngue 

O questionário sugeria diversas razões pelas quais os pais podem ter matriculados seus 

filhos na escola bilíngue e possibilitava, ainda, que fossem apontadas outras 

motivações pertinentes que não constavam entre as alternativas dadas. Conforme 

indica o gráfico 8, a razão mais apontada é o desejo que as crianças aprendam outras 

Gráfico 8: Razões da opção pela escola bilíngue
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línguas (55,6%). Nove famílias (50%) optaram pela escola bilíngue em busca do melhor 

ensino e oito (44,4%), porque outros membros da mesma família frequentam ou já 

frequentaram a escola. Sete (38,9%) dos alunos participantes estudam nesta escola 

porque a mesma foi indicada à família por conhecidos. O desejo de dar 

prosseguimento aos estudos em outro país (22,2%) ou o fato de já ter frequentado 

uma instituição de ensino no exterior (11,1%), o fato de algum membro da família ser 

de origem estrangeira (16,7%) e a perspectiva de imigração (11,1%) também foram 

motivos apontados para a escolha da escola. Cada uma das seguintes razões foi citada 

apenas uma vez (5,6%): a proximidade entre a escola e a residência do aluno; o fato de 

um dos pais trabalhar em uma empresa estrangeira; residência dos avós em região de 

cultura alemã no sul do Brasil; e o domínio da língua alemã por parte de um dos pais. 

 

3.4 Instrumentos de coleta 

3.4.1 Questionário aplicado aos alunos: Perfil sociolinguístico  

Aos dezoito alunos participantes dos grupos de investigação foi aplicado um 

questionário acerca de seu perfil sociolinguístico. Cada sujeito preencheu o mesmo 

com a ajuda de seus pais fornecendo dados a respeito de seu domínio linguístico e das 

línguas utilizadas em diferentes âmbitos de seu cotidiano. Por último, alunos e pais 

tiveram que indicar as razões que motivaram a escolha pela escola bilíngue. 

Os dados coletados através deste instrumento nos levaram à descrição mais objetiva 

dos grupos de investigação (item 3.3.1), tendo em vista o perfil dos sujeitos de análise. 
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3.4.2 Questionário aplicado aos professores: Aspectos didático-

metodológicos  

As professoras colaboradoras de cada uma das três escolas foram solicitadas a 

preencher um questionário respondendo a 51 perguntas discursivas e de múltipla 

escola.  O objetivo foi possibilitar ao pesquisador fazer uma imagem o mais objetiva 

possível das escolas parceiras em Divina e em Neustadt am Rübenberge e do processo 

de troca de cartas em todas as turmas envolvidas, inclusive na escola dos sujeitos de 

investigação.  

Os formulários preenchidos foram devolvidos com informações e dados acerca 

 do sistema de ensino em vigor em cada país,  

 como cada escola se insere neste sistema,  

 da estrutura interna da escola (número de alunos e professores, divisão de 

turmas, grade horária, línguas oferecidas etc.),  

 de atividades realizadas na escola com intuito intercultural e 

 da identidade linguística dos alunos envolvidos no projeto intercâmbio postal. 

As docentes que colaboraram com a pesquisa também foram levadas a  

 refletir sobre a sua prática pedagógica,  

 descrever a implementação do projeto em sua turma,  
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 explicar a rotina de leitura e escritura das cartas e  

 avaliar em que sentido o projeto influenciou o dia-a-dia das aulas e a motivação 

dos alunos. 

A análise destes questionários destinou-se à descrição dos contextos em que a 

pesquisa se desenvolveu e dos sujeitos de investigação, disponível nos itens 3.2 e 3.3 

deste trabalho, respectivamente. 

 

3.4.3 Entrevistas semi-estruturadas 

Optamos por realizar entrevistas semi-estruturadas (cf. roteiro em anexo), pois este 

método possibilita a interlocução entre sujeitos e pesquisador. Desta forma, o 

pesquisador adicionou algumas perguntas que julgou pertinente no momento da 

aplicação de cada entrevista, conforme é explicitado, caso a caso, no capítulo de 

análise de dados. 

Na ocasião das entrevistas, os alunos foram inquiridos individualmente a respeito das 

línguas que julgam dominar, sua consciência plurilíngue e seu posicionamento crítico 

sobre as implicações do aprendizado de outras línguas. Num segundo momento, 

pretendemos verificar a concepção do aprendiz sobre o conceito de “comunicação” e 

em que posição ele enxerga a língua nesse processo. A seguir, o aluno foi levado a 

refletir sobre a comunicação em L2 com um falante nativo e entre interlocutores de 

origens linguístico-culturais distintas (falantes de L1 diferentes). A entrevista se 
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encerrava sempre após duas perguntas que visaram às representações que o aluno faz 

a cerca da língua alemã. 

Uma vez transcritos os diálogos, a análise dos dados foi levada a cabo em busca de 

pistas que apontassem para atitudes e representações dos informantes em relação à 

língua alemã, ao falante nativo e à sua própria condição em relação aos demais 

falantes. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir, apresentamos a análise dos dados coletados nas entrevistas feitas com 6 

alunos de cada um dos três grupos (A, B e C, conforme item 3.3), visando os objetivos 

da pesquisa, ou seja, investigamos como se configura a representação que o aprendiz 

faz: (a) da língua alemã, (b) do falante nativo e (c) de si mesmo dentro da comunidade 

linguística da L2.  

Dado que nos quatro meses anteriores à realização das entrevistas um dos grupos 

travou contato, sobretudo através de e-mails, com outros aprendizes de faixa etária 

equivalente, mesmo nível de proficiência e de outra origem linguístico-cultural – nos 

moldes do projeto Das Bild der Anderen –, discutimos ao fim a influência desse método 

na configuração dos fatores analisados. 

Para facilitar a discussão dos resultados, tratamos primeiramente, um a um, dos 

seguintes aspectos: (a) representação da língua alemã, (b) sobre a aquisição de outras 

línguas, (c) representação do falante nativo, (d) representação de si mesmo, (e) sobre 

comunicação e (f) sobre língua de encontro. 
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4.1 Representações da língua alemã, do aprendizado de L2 e do 

conceito de comunicação 

4.1.1 Grupo A 

Através das entrevistas semi-estruturadas com seis representantes do grupo A, foi 

possível identificar representações claras destes alunos em relação ao aprendizado de 

L2, à língua alemã e ao conceito de comunicação. 

Antes de procedermos à análise, vale lembrar que este grupo de alunos do sexto ano 

do Ensino Fundamental, ao longo dos quatro meses anteriores à coleta dos dados, 

esteve em contato, através de cartas e e-mails, com alunos de uma turma parceira do 

Gymnasium alemão de Neustadt am Rübenberge. 

Optamos por iniciar a análise dos depoimentos buscando definições dos alunos para o 

conceito de comunicação. Em seguida, averiguamos o que os participantes pensam 

sobre o aprendizado de línguas e, finalmente, que representações fazem sobre a língua 

alemã. 

Por comunicação, todos os alunos deste grupo compreendem um evento que envolve 

a fala e um interlocutor. A informante 6A considera que este interlocutor será, 

impreterivelmente, um falante nativo da língua empregada no momento da 

comunicação. Quatro dos seis alunos entrevistados (1A, 3A, 4A, 5A) consideraram que 

o entendimento faz parte do conceito de comunicação e, portanto, que o evento 

comunicativo é construído em torno de interlocutores que interagem em mão dupla, 

através de fala e da compreensão, pelo outro, do que é falado. 
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Gesticular (1A, 4A) e escrever (2A, 5A) foram ações citadas, cada qual por dois 

participantes, como vias de comunicação. A participante 1A considera ainda que os 

interlocutores podem se comunicar através de olhares. 

Neste grupo, todos os alunos entrevistados manifestaram o desejo que seus futuros 

filhos venham aprender a falar alemão e, em linhas gerais, consideraram que o 

domínio da língua proporciona melhores chances no mercado de trabalho ou em seu 

futuro acadêmico. Na tabela 2, apresentamos uma síntese das representações feitas 

pelos alunos que foram identificadas ao longo das entrevistas. 

 Participantes 

Representações 1A 2A 3A 4A 5A 6A 

É bom aprender outras línguas porque... 

falar a língua do país é mais fácil/melhor do que falar 
inglês ou do que adotar outra língua de encontro. 

    •  

falar a língua do país permite uma expressão mais 
“normal” e direta. 

    •  

falar a língua do país, ao invés de inglês ou outra 
língua de encontro, é mais legal. 

•      

é melhor dispor de alternativas ao português.     •  

elas possibilitam/melhoram a comunicação em 
viagens/outros países. 

 • • • •  

elas concedem o acesso a novos/outros lugares.   • • •  

através delas posso me comunicar com outras/mais 
pessoas. 

 •  •  • 

através delas posso me comunicar, sem dificuldades, 
com quem não fala a minha língua. 

 •  •   

pode ser decisivo para o meu futuro acadêmico/profissional. • •    • 

Alemão... 

é legal / dá prazer ao aprender. • •    • 

é interessante.  •     

é mais fácil que inglês.     •   

é uma língua difícil, em comparação com o inglês.     •  
pode ser decisivo para o meu futuro acadêmico/profissional. • •  •  • 

é uma língua que nem todo mundo sabe falar • •    • 

é bom para viajar. • •   •  

é uma “outra” língua, uma língua “diferente” ou “nova”. •  • •  • 

é a língua da Alemanha/dos alemães.  • • • •  
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leva a outros destinos, além da/inclusive à Alemanha.     •  

é a língua da escola. • • •   • 

é a língua do avô/do tio/da mãe...     •  

faz parte da cultura da minha família.     •  

possibilita a contato com outras pessoas.     •  
Tabela 2: Grupo A – Representações da língua alemã e do aprendizado de outras línguas 

Como 66,7% do grupo (quatro alunos) restringe ou relaciona fortemente uma situação 

de comunicação em alemão ao ambiente escolar, vale destacar antecipadamente que 

estes também posicionam a língua alemã à frente da língua inglesa, ao enumerarem as 

línguas que dominam. O critério indicado pelos alunos 2A e 3A para esse 

escalonamento consiste no fato de frequentarem uma escola alemã. Isso confere à 

língua uma posição de primeiro plano na configuração da identidade linguística de 

ambos – a informante 2A a situa até mesmo à frente da língua portuguesa, sua língua 

materna. 

Três informantes (1B, 4B, 6B), ou seja, a metade do grupo, citam a professora de 

alemão ao responder com que pessoas se comunicam em alemão. Para esses alunos, a 

aula é considerada como uma situação autêntica de comunicação em alemão, ainda 

que admitam ser possível, neste contexto, lançar mão da língua materna quando 

necessário, uma vez que a professora também é falante de português.  

A metade dos informantes (três) faz sobre a língua alemã representações que a 

associam exclusivamente à Alemanha ou ao povo alemão. Somente um aluno 

considera que a língua seja falada também em outras partes. 

Neste grupo fica evidente que os alunos relacionam o aprendizado de outras línguas e 

de alemão a aspectos utilitários, como a comunicação em viagens e a colocação no 

mercado de trabalho. Dentre as razões pelas quais os informantes consideram positivo 
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aprender línguas estrangeiras, quatro (66,7%) reconhecem a possibilidade ou a 

facilitação da comunicação em outros países. Para três (50%), o domínio de idiomas 

possibilita interagir com um maior número de interlocutores e também em três das 

entrevistas (50%) a importância do aprendizado de L2 foi relacionada à preferência do 

mercado de trabalho por profissionais plurilíngues. Um trecho do depoimento da aluna 

6A, como resposta à questão sobre o que o domínio de uma terceira língua acrescenta 

ao indivíduo, ilustra esse posicionamento: 

“Que no futuro ela vai poder ter um trabalho melhor que a outra [pessoa] e vai poder 

falar com pessoas de outros países, se ela souber falar essa outra língua” (6A). 

Somente dois alunos (1A, 5A) justificam a relevância do aprendizado de línguas 

estrangeiras através da facilidade, autenticidade ou normalidade em se comunicar, em 

um dado país, na língua materna de seus cidadãos. Esta justificativa pode indicar uma 

busca por integração e igualdade ou pelo desejo de vivenciar a cultura do nativo 

através de sua perspectiva. 

No que se refere à língua alemã, sobressai na representação que os participantes 

fazem desta língua, mais uma vez, o poder de influência que a língua estrangeira tem 

sobre seu futuro acadêmico e profissional. Quatro alunos (66,7%) consideram que 

aprender alemão poderá ser decisivo na obtenção de um bom lugar no mercado de 

trabalho. 

A aluna 1A, por exemplo, afirma, primeiramente, que aprender alemão ajuda 

“na hora de trabalhar, na hora do vestibular e essas coisas” (1A). 
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A este comentário o pesquisador reagiu sugerindo que esta seja, talvez, uma 

expectativa de seus pais, que a matricularam na escola alemã, e não dela mesma. Em 

seguida, o pesquisador pergunta à aluna se ela gosta de alemão – ao que ela confirma 

– e pede, finalmente, uma razão para este apreço. A aluna responde: 

“Porque é uma língua nova que muitas pessoas não falam, então isso vai me ajudar em 

muitas coisas. E é bem legal aprender uma língua diferente” (1A). 

As representações “língua nova” e “língua diferente” aparecem em quatro entrevistas 

(66,7%) associadas à ideia de uma língua pouco falada e de que línguas pouco faladas 

levam ao alcance de colocações profissionais mais interessantes, do ponto de vista 

sócio-econômico. No depoimento desta aluna, também chama a atenção a repetição 

dos termos “futuro”, “legal” e “é sempre bom”, que tornam seu discurso 

notavelmente evasivo e generalizante. A aluna raramente especifica, exemplifica ou 

caracteriza os eventos e os fenômenos abordados e praticamente não adota uma 

posição firme em relação às situações-problema apresentadas. 

Vejamos a seguir como a participante 2A se posiciona quando comenta sobre os 

ganhos consequentes do aprendizado de uma terceira língua, além do português e o 

inglês: 

“Poder estudar essa língua, poder... sei lá... viajar pra esse lugar, poder falar com as 

pessoas. Ou num emprego, se tiver que saber essa língua, você pode entrar... do que só 

português e inglês” (2A). 
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Como vemos, a aluna 2A aponta como vantagens trazidas pela terceira língua a 

possibilidade de interagir diretamente com falantes nativos, em viagens, mas não 

descarta o aumento das chances de colocação profissional, como indivíduo trilíngue. 

A conclusão escolar alemã – Abitur – e a possibilidade de fazer curso superior na 

Alemanha aparecem como objetivos da informante 4A. No entanto, também para ela 

o que justifica a importância da língua alemã é o aumento do espectro de destinos 

internacionais e de interlocutores possíveis. 

Os alunos 3A e 5A levam em conta, em primeiro lugar, fatores diferentes dos demais 

participantes para o aprendizado de alemão. Para 5A a língua é revelada como fator 

identitário. Motivado pela origem do avô alemão e pelo seu próprio histórico com a 

língua, o aluno deseja que seus filhos futuramente também cultivem essa “cultura da 

família”.  

Assim como para a informante 4A, o aumento do número de “lugares” que se tornam 

acessíveis – ao passo que o indivíduo domina mais idiomas – é que dá sentido à busca 

pelo domínio de línguas estrangeiras, segundo o aluno 3A. Quando questionado sobre 

como veria a língua alemã em sua vida dez anos à frente, o informante considerou 

futuras viagens à Alemanha. Mas somente quando o pesquisador lhe perguntou 

diretamente sobre a possibilidade de a língua se fazer presente em sua vida 

profissional, o aluno mencionou que poderia talvez vir a atuar em empresas que 

mantenham relações com a Alemanha. 

Ainda sobre as representações que os alunos deste grupo fazem da língua alemã, uma 

informante (4A) considerou o alemão mais fácil do que o inglês e outro (5A) afirmou 
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precisamente o contrário em sua entrevista, ou seja, que acha o inglês mais fácil do 

que outras línguas como o alemão e o português. Este mesmo aluno pensa que o 

aprendizado mais de uma língua estrangeira gera dificuldades e confunde o aprendiz 

jovem. 

Finalmente, três dos sujeitos entrevistados neste grupo (2A, 4A, 6A) declararam 

pretender dar prosseguimento ao estudo da língua alemã após a conclusão do Ensino 

Médio, posição contrária à dos três restantes (1A, 3A, 5A). 

 

4.1.2 Grupo B 

De forma similar ao grupo A, as informantes do grupo B59, ou seja, que representam os 

alunos que participaram do intercâmbio postal com a ZSMS da Eslováquia, 

demonstraram nas entrevistas individuais claro posicionamento em relação ao 

conceito de comunicação, ao aprendizado de outras línguas e à língua alemã. Seus 

interlocutores, assim como elas no Brasil, são aprendizes de alemão como L2. 

Para este grupo comunicar-se significa essencialmente falar e esta ação pressupõe a 

existência de um interlocutor a quem a mensagem é dirigida. Quando questionados se 

a linguagem falada é a única maneira de comunicação possível, duas alunas (1B, 4B) 

apontaram como alternativas o uso de gestos e símbolos. A compreensão como parte 

da interação foi considerada por três informantes60 (2B, 3B, 6B). A linguagem escrita 

                                                             
59

 Todas do sexo feminino. 
60

 Consideramos que a aluna 3B, ao apontar “conversa” como evento comunicativo, levou em conta que 
este deve envolver fala e entendimento. 
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como instrumento disponível para a comunicação foi citada por duas das participantes 

(1B, 2B). Perguntar (3B), responder (6B) e a capacidade propriamente dita de falar e 

entender determinado código (6B) foram também mencionados por este grupo como 

relativos ao conceito de comunicação. 

Todas as seis informantes do grupo B, assim como ocorreu com o grupo A, disseram 

gostar da língua alemã e desejar que seus filhos venham futuramente também a 

aprender a língua como L2. Ao justificar seu posicionamento em relação a ambos os 

aspectos e, eventualmente, em outros momentos da entrevista, as alunas esclareciam 

traços das representações culturais e linguísticas que fazem da língua alemã. 

A tabela 3 resume a relação afetiva e as imagens relacionadas pelas alunas à língua 

alemã e ao aprendizado de outras línguas: 

 Participantes 

Representações 1B 2B 3B 4B 5B 6B 

É bom aprender outras línguas porque... 

falar a língua do país é mais fácil/melhor do que falar 
inglês ou do que adotar outra língua de encontro. 

• •  •  • 

falar a língua do país permite uma expressão mais 
“normal” e direta. 

 •     

elas possibilitam a comunicação em viagens.   •    

através delas posso conhecer coisas novas.   •    

através delas posso me comunicar com quem não fala 
a minha língua. 

   •   

em inglês é possível se comunicar em toda parte.     •  

eu não gosto de falar inglês. •      

Alemão... 

é legal / dá prazer ao aprender. •     • 

é interessante.      • 

estará presente em meu futuro acadêmico/profissional. • • •  •  

é uma língua que nem todo mundo sabe falar     •  

exclui quem não fala/entende.     • • 

é bom para viajar. • • • •   
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é uma “outra” língua/uma língua “diferente”.61  • • •   

é a língua da Alemanha/dos alemães.  • •  • • 

leva a outros destinos, além da/inclusive à Alemanha. • •     

é a língua da escola.    • • • 

é a língua do avô/do tio/da mãe...  •   • • 

possibilita a contato com mais pessoas, fazer mais amigos. • • •   • 

possibilita conhecer coisas novas.   •    

leva ao aprendizado de uma cultura.      • 

faz parte da cultura da minha família.   •    

não tem utilidade prática.    •   

não faz diferença na minha vida.    •   
Tabela 3: Grupo B – Representações da língua alemã e do aprendizado de outras línguas 

Destacamos que quatro alunas (66,7%) consideram que o aprendizado de uma única 

L2 ou LE não é ideal, uma vez que a comunicação com membros de dada comunidade 

é facilitado ou otimizado se o visitante domina a L1 do interlocutor. Para a informante 

2B, a escolha da(s) língua(s) a serem aprendidas por alguém 

“depende de que lugar você vai mais, que língua você prefere aprender e que você acha 

melhor” (2B). 

Duas informantes, ao serem questionadas sobre a importância do aprendizado de 

outras línguas, apontaram as vantagens de que dispõe alguém que viaja para outros 

países e domina outras línguas. Destas, uma limitou-se a falar sobre o inglês como uma 

língua “que todo mundo vai entender” e “que todo mundo fala”. Neste caso, 

acreditamos que a informante não compreendeu bem que a pergunta visava abarcar o 

aprendizado de qualquer língua como L2. Sua interpretação da pergunta foi 

possivelmente influenciada pelas perguntas anteriores que abordaram o tempo em 

que a aluna viveu em Aruba e utilizava a língua inglesa em seu cotidiano.  

                                                             
61

 Não fica claro em nenhuma das entrevistas feitas com os participantes 2B, 3B e 4B, se o termo “outra” 
ou “diferente” se referiria a qualquer língua à parte da L1 ou se esta seria “outra” ou “diferente” 
também em relação ao inglês, considerada pelos mesmos informantes como língua global ou universal. 
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Quatro participantes (66,7%) relacionaram a língua alemã, em algum momento da 

entrevista, com a Alemanha ou com os alemães. Duas alunas (33,3%) demonstraram 

entender que a língua alemã pode servir também à comunicação com interlocutores 

provenientes de outras partes do mundo.  

Uma destas (1B) não apontou em nenhum momento de sua entrevista a Alemanha 

como “sede” da língua ou como principal meta de quem aprende a língua. Ao invés 

disso, considerou a língua como um ponto de contato entre as pessoas que a 

dominam, seja como falante nativo ou como L2/LE:  

“se [...] eu precisar encontrar alguém que fala outra língua, mas fala alemão, eu posso 

falar com ela normal só que em alemão” (1B).  

Ao dizer que se vê satisfeita no futuro por,  

“quando viajar pros lugares, poder falar alemão com as pessoas que são alemãs” (2B), 

a informante 2B deixa margem para a interpretação de que, na realidade, se refere às 

pessoas “germanófonas”, isto é, que falam alemão, independentemente de sua 

origem. Ao referir-se ao falante nativo, pouco antes, como  

“uma pessoa alemã que só fala alemão mesmo” (2B),  

a mesma aluna demonstra um esforço em caracterizá-lo no universo de indivíduos 

germanófonos.  
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Duas alunas (33,3%) enxergam a língua como um meio de acesso a uma nova 

gastronomia, a novos lugares e costumes (3B) ou, propriamente, como um veículo 

intercultural:  

“se você fala e entende, você já sabe mais daquela língua, [...] sabe um pouco da 

cultura dessas línguas” (6B). 

Para a metade (três) dos participantes do grupo B, a língua alemã aparece fortemente 

vinculada à escola. A aluna 5B citou a aula de alemão como evento comunicativo e é a 

única deste grupo que caracterizou a professora como sua interlocutora em alemão, 

pois, na sua visão,  

“ela pede pra gente falar alemão pra se acostumar a falar” (5B).  

Da mesma forma, esta mesma informante citou o tio que  

“fica falando alemão comigo” (5B) e  

“fica me perguntando algumas coisas em alemão” (5B).  

Esta e mais duas alunas (50%) associaram o alemão a membros de sua família (avô, tio 

e mãe) que sabem falar alemão. Tendo em vista a forma como a aluna 5B se expressa, 

utilizando o verbo “ficar” combinado com o gerúndio, entendemos que não se trata de 

uma situação de comunicação natural motivada pelo fato de o tio ser germanófono. 

Pelo contrário, de forma similar à situação de sala de aula com a professora, a aluna 

sente que o tio a interpela em alemão como forma de controle de seu desempenho e 

pretexto para o exercício da língua. Podemos relacionar a relação entre 5B e seu tio 
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com o depoimento da informante 2B, que aponta seu avô como seu principal 

interlocutor em alemão, pois  

“ele gosta que eu fale alemão com ele. Quer saber o que eu to aprendendo” (2B). 

Já para a informante 6B, a língua alemã aparece em seu depoimento como um traço 

identitário comum entre ela e sua mãe e, futuramente, entre ela e os amigos que fez 

na escola alemã, apesar de acreditar que, após concluir a fase escolar, verá um 

decréscimo do seu nível de proficiência em alemão devido à falta da prática diária na 

escola. Esta aluna e mais uma (33,3%) entendem que a língua alemã delimita grupos 

linguístico-culturais restritos que são formados pelos indivíduos que a dominam e 

interditam a outros, que não a dominam, o acesso ao que quer que seja abordado pelo 

grupo nesse código:  

“tem vezes que a gente só fala alemão e meu pai fica por fora” (6B). 

A aluna 6B acha o estudo prazeroso, a língua interessante e deseja – como todas as 

demais participantes – que seus filhos venham a frequentar, como ela, a escola alemã. 

Porém, apesar dessa identificação com a língua, a aluna 6B é, das seis informantes, a 

única (16,7%) que afirma não pretender continuar estudando alemão após a conclusão 

do Ensino Médio. É também a única que citou, além do português, do alemão e do 

inglês, outras duas línguas (francês e espanhol) entre as que julga dominar. No 

entanto, ela mesma admite já não ser proficiente na língua francesa por falta de 

prática. Compreendemos que, no caso da aluna 6B, “falar” uma língua se caracteriza e 

se torna relevante não enquanto competência linguística, mas sobretudo enquanto 

traço identitário e cultural. 
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Somente uma aluna do grupo B (3B) considerou importante o aprendizado da língua 

devido a sua origem étnica, ao justificar porque gostaria que seus filhos também 

viessem a aprender a língua:  

“Porque se eu sei falar alemão, eu sou meio origem alemã, da minha mãe, então eu 

quero que eles aprendam também” (3B). 

Também uma única informante (4B) cogita no futuro ser falante de alemão, mas não 

considera que isto venha a exercer qualquer influência em seu cotidiano, sua 

identidade, suas futuras escolhas ou êxito profissional. 

Como constatado na análise das entrevistas do grupo A, aqui também uma boa parte 

(66,7%) das participantes acredita que o domínio de alemão representa ajuda à 

comunicação nas viagens. Por outro lado, nenhuma aluna deste grupo vê como uma 

motivação para o aprendizado de alemão a aceitação da língua no mercado de 

trabalho, como evidenciou a análise dos depoimentos do grupo A. Quatro alunas do 

grupo B (1B, 2B, 3B, 5B), ou seja, 66,7%, apenas citaram que futuramente a língua 

alemã poderá estar presente em sua vida, em seu ambiente de trabalho e em outros 

âmbitos. 

Este grupo também diverge do grupo A, ao verificarmos quantos informantes 

relacionam o prestígio da língua alemã no mercado de trabalho à escassez de falantes. 

No grupo B, somente um sujeito (5B) faz essa representação.  
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4.1.3 Grupo C 

A seguir, apresentamos e discutimos as representações feitas pelos alunos 

representantes do grupo C em relação ao conceito de comunicação, a língua alemã e o 

aprendizado de línguas. Lembramos que esta turma nunca vivenciou a experiência do 

intercâmbio postal em alemão e foi selecionada para participar deste estudo como 

grupo controle. 

Os seis participantes deste grupo são unânimes ao relacionar comunicação com 

entendimento. Apesar disso, no que se refere a outros elementos constituintes do 

evento comunicativo, verificamos representações bastante díspares. Para quatro 

alunos (3C, 4C, 5C, 6C), ou seja, 66,7%, a fala é parte essencial da comunicação. Dos 

cinco sujeitos (83,3%) que fizeram menção à presença de um interlocutor (1C, 2C, 4C, 

5C, 6C), dois o personificam – um atribuindo-lhe a imagem do falante nativo (4C) e o 

seguinte tomando a imagem do professor e a situação de sala de aula como 

prototípica:  

“[Se comunicar] É poder o professor falar em alemão e eu entender direito. Ou o 

professor ou um aluno, sei lá.” (5C) 

Ambos restringem sobremaneira a abrangência do conceito, o primeiro ignorando que 

um aprendiz ou falante de determinada língua como L2 possa se apropriar dela, o 

segundo deixando de transferir a amostra de realidade que lhe é apresentada na 

escola para um contexto mais amplo, de sua vida pessoal e do mundo como um todo. 
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A aluna 2C faz referência à língua empregada na interação ao salientar a importância 

de que ambos os interlocutores utilizem o mesmo código: 

“a pessoa pergunta uma coisa em uma língua, você responde na mesma língua, você 

entendeu o que ela perguntou e responde o que ela quer saber.” (2C) 

Da mesma forma que a aluna 2C, a participante 6C também descreve comunicação 

como uma troca de perguntas e respostas cujos veículos são a fala e o entendimento. 

Vemos, em outro trecho do discurso de 2C, que a correção gramatical também 

desempenha um papel importante para o sucesso da interação: 

“você perguntar uma coisa e a outra responder certo, acho que é uma comunicação 

entre si, se você souber, tiver conversando na mesma língua, acho que é uma 

comunicação.” (2C) 

Entre os aspectos menos apontados, o termo “conversar” foi utilizado por dois alunos 

(1C, 2C) para explicar o que é comunicação. 3C menciona “trocar ideias” e considera 

que se comunica em alemão ao “tirar dúvidas” com seu irmão mais velho sobre a 

língua, ao estudar ou cumprir deveres da disciplina. Para a participante 6C, “escrever” 

também é uma forma de se comunicar. 

Finalmente, o informante 4C enumera uma série de situações que considera 

exemplares para esclarecer o sentido deste conceito: 

“Ah, é saber falar assim o básico, pedir as coisas, é... é... presentear com alguma coisa, 

falar o vocabulário básico, aquelas palavras nem tanto monstruosas, mas o básico, 
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entendeu. [...] se comunicar é falar com os... as pessoas daquela língua, saber as coisas 

que elas fazem, entender elas com o vocabulário que elas te apresentam”. (4C) 

Em outras palavras, para este sujeito, o evento comunicativo envolve essencialmente 

um interlocutor e um ato de fala, para o qual o falante necessita lançar mão do 

vocabulário que tem à disposição. Aqui também se percebe a referência ao 

interlocutor que é falante nativo da língua utilizada na comunicação. Possivelmente, 

este comentário foi influenciado pelo contexto da entrevista, que desde o início 

versava sobre o plurilinguismo62. Este mesmo aluno se refere, no entanto, ao emprego 

que faz dela em seu cotidiano com interlocutores falantes de português: 

“Eu me comunico em alemão quando faço algum projeto ou quando eu falo pra 

algumas pessoas assim: ‘Ah, você sabe alemão?’, aí eu falo: ‘é, sei’, ‘ah, fala alguma 

coisa’, aí eu falo alguma coisa, entendeu?” (4C) 

Em seu comentário, o aluno faz referência a duas situações que envolvem discurso 

metalinguístico e o uso da língua como matéria-prima para a realização de trabalhos 

no contexto da aula de alemão. O informante designa provavelmente como “projeto” 

o produto de um trabalho de classe, que envolve a divulgação de um conteúdo visto 

ou sua aplicação em uma apresentação oral, (vídeo-)encenação, painel, exposição ou 

publicação da turma dirigidos a um público específico da comunidade escolar. 

Finalmente, destacamos a ressalva feita pela aluna 2C, segundo a qual a fala não é um 

elemento fundamental da comunicação, o que justifica fazendo menção à interação 

linguística através de uma língua de sinais. 

                                                             
62

 A pergunta anterior a “O que é comunicação?” foi “Quando você considera que começou a se 
comunicar em alemão?” 
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Ao serem perguntados se desejariam que seus futuros filhos aprendessem alemão na 

idade escolar como eles, os participantes deste grupo responderam, em sua maioria 

positivamente. Somente a aluna 3C considerou a opção como uma possibilidade 

incerta. Ao justificarem a importância e o gosto pela língua alemã e por aprender 

línguas, os seis participantes do grupo C revelaram um repertório bastante 

diversificado de representações que procuramos resumir na tabela 4: 

 Participantes 

Representações 1C 2C 3C 4C 5C 6C 

É bom aprender outras línguas porque... 

falar a língua do país permite uma expressão mais 
“normal” ou “fluente”. 

     • 

com elas é possível conhecer outras culturas.    •   

com isso se obtém mais conhecimento sobre as 
linguagens. 

  •    

elas possibilitam a comunicação em viagens/outros 
países. 

• •   • • 

através delas posso me comunicar com quem não fala 
a minha língua. 

•   •   

a cada país corresponde uma língua. •  •    

elas me permitem morar em outros países.   •    

em inglês é possível se comunicar em toda parte.  • •    

português e inglês só são falados em alguns lugares.      • 

pode ser útil na minha vida acadêmica/profissional.   •   • 

elas possibilitam a comunicação ao tratar de negócios. •   •   

Alemão... 

é uma língua que eu gosto de falar/aprender.  •  • •  

é uma língua bonita.  •     

é uma língua interessante.   •    

é uma língua difícil.      • 

tem uma pronúncia difícil / tem palavras estranhas.  •  •   

é uma língua “diferente”/incomum.63  •  •   

exige treino e estudo. • • •    

pouco presente no dia-a-dia. •      

estará presente em meu futuro acadêmico/profissional.    • •  

é bom para viajar (a trabalho). •      
é uma língua que poucas pessoas/nem todo mundo sabe falar.  •  •   

                                                             
63

 Para os sujeito 2C e 4C, língua “diferente” se refere a outras línguas, com exceção de português e 
inglês. 
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exclui quem não fala/entende.    •   

estará mais difundido/mais gente vai falar no futuro.    •   

possibilita a comunicação com estrangeiros.     •  

facilita a comunicação com os alemães.  •   •  

possibilita a contato com mais pessoas.  •     

é uma língua a mais, além do português e o inglês.     • • 

é a língua da Alemanha/dos alemães. • •  • • • 

também é falado na Suíça.  •   •  

leva a outros destinos, além da/inclusive à Alemanha.  •     

é a língua da escola. •    • • 

faz parte da cultura da minha família. •      
Tabela 4: Grupo C – Representações da língua alemã e do aprendizado de outras línguas 

A maior parte dos informantes (66,7%) consideram que falar outras línguas possibilita 

a comunicação em viagens a outros países e dois alunos (33,3%) consideram que o 

domínio de idiomas pode ser útil, no futuro, em sua vida acadêmica ou em sua atuação 

profissional. Outros dois alunos (33,3%) pensam que línguas estrangeiras servem como 

mediadoras em reuniões de negócios: 

“Ah, quando eu tiver fazendo meus negócios, assim, e... a maior oportunidade vem 

também... eles analisam muito quantos tipos de língua você fala, entendeu. Aí, alemão 

é uma língua diferenciada, quase ninguém sabe falar” (4C) 

O trecho selecionado mostra a representação que este informante faz dos critérios de 

seleção de um profissional plurilíngue. Para ele, é muito importante o número de 

“tipos” de línguas64 e que maior valor é dado a idiomas que, de acordo com sua visão, 

não são muito falados como L2. 

                                                             
64 Em sua entrevista, o aluno não esclarece o que consideraria “tipos de línguas”, mas nós não 
acreditamos que ele se refira, com isso, a uma diferenciação entre línguas globais, internacionais, 
nacionais, autóctones, de comércio, de encontro ou qualquer outra forma de classificação segundo 
critérios pré-definidos.  
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Em relação à língua alemã, três alunos (50%) acreditam que ela estará presente em sua 

vida profissional ou acadêmica, no futuro. Um deles considera que ela poderá ser útil 

em suas viagens de trabalho: 

“se eu fizer, se eu for, fizer, tiver um trabalho que eu precise viajar muito e eu viajar 

sempre pra Alemanha, vai ser relevante. Porque, tipo, a mãe do Caio, ela é jornalista 

da Alemanha e ela precisa falar alemão” (1C) 

Dois alunos (33,3%), incluindo o autor deste comentário, associam cada língua ao(s) 

país(es) onde é falada. Esse ponto de vista ignora as situações em que as línguas são 

empregadas para comunicação fora do espaço em que é língua oficial ou nacional, por 

falantes com outras línguas maternas, por exemplo, como língua de encontro. A L2 

como meio de interagir com pessoas falantes de outras L1 é a representação feita 

também por dois (33,3%) dos informantes. 

As representações restantes sobre a aquisição de L2, indicadas cada uma por somente 

um participante, consistem no aprofundamento de conhecimentos linguísticos, na 

língua estrangeira como acesso a outras culturas e da facilitação da comunicação no 

país onde a língua é nacional. Nesse último caso, o aluno em questão opina que a 

interação na língua local proporcionaria a normalidade e fluência ao diálogo. 

Dentre as representações feitas sobre a língua alemã, o único traço que predomina nas 

entrevistas do grupo C é a relação direta dessa língua com a Alemanha e os alemães. 

Dois sujeitos (33,3%) mencionam que a língua também é falada na Suíça, mas somente 

um deles demonstra, em seu discurso, não ignorar que o alemão também é falado em 

outras partes do mundo, à medida que não delimita seu espaço de abrangência: 



127 

 

“viajar pra Alemanha ou pra um lugar que fale alemão” (2C) 

Três alunos (50%) fazem referência ao alemão como a língua da escola que 

frequentam, principal espaço onde ela é posta em prática e serve à comunicação. 

Neste grupo, como nos demais, somente um dos participantes (16,7%) considera a 

língua alemã como parte de sua cultura familiar, devido a ser a língua de algum de seus 

pais ou avós, que deve passar de geração para geração ao passo que é aprendida pelos 

filhos e netos. 

Três alunos (50%) deste grupo afirmaram gostar de aprender e falar alemão. Alguns 

atribuem à língua qualidades como “bonita”, “interessante” e “difícil”. Para ilustrar a 

manifestação de algumas destas representações, destacamos a entrevista com a aluna 

2C, que afirma preferir falar alemão a falar sua “língua-mãe”, 

“porque eu acho que todo mundo já conhece a língua, meio chato de falar, eu gosto de 

falar, assim, outra língua”. (2C) 

Este prazer não se restringe à língua alemã, mas também ao inglês. A aluna conta que 

gosta de falar as duas línguas com as amigas para treinar e por achar mais divertido do 

que falar em português. Segundo a informante, seus pais também falam alemão, além 

de francês e italiano, o que acreditamos influenciar muito o seu posicionamento em 

relação às línguas estrangeiras. Esta participante é a única, de todos os alunos 

selecionados para esta pesquisa, que manifestou o desejo de aprender novas línguas 

no futuro. 
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A aluna 2C também é um dos dois sujeitos (33,3%) que caracterizou a língua alemã 

como “difícil” e “diferente”. Para ela, o alemão confere a quem fala um status especial, 

como vimos na última afirmação retirada de seu depoimento. À parte da maioria das 

pessoas, que não compreende a língua, esta atribui a seus falantes estrangeiros uma 

condição privilegiada por disporem de um código de comunicação exclusivo de um 

grupo limitado de pessoas no país em que vivem. Por outro lado, em outro momento, 

a mesma aluna destacou que é uma língua de abrangência internacional, sendo falada 

também na Suíça. 

De maneira análoga, o discurso do informante 4C demonstra claramente a perspectiva 

de um falante que se sente especial e privilegiado por dominar uma língua que 

considera “diferenciada”: 

“porque as outras pessoas, assim, que não aprendem alemão, consideram uma língua 

diferenciada. Eles pedem pra eu falar alguma coisa e é um negócio legal de falar, 

porque tem umas palavras muito estranhas. Se você fala com a pessoa, se comunica 

com a pessoa, é... no meio das outras, ninguém vai saber o que você ta falando porque 

a maioria não sabe. Muito legal de falar a língua.” (4C) 

Aqui a língua é compreendida como fator que discrimina as pessoas em duas classes, 

uma que acolhe os bem-aventurados que a dominam e que dominam suas “palavras 

estranhas” e outra dos que estão excluídos deste círculo. Por outro lado, o mesmo 

aluno afirma: 

“[alemão] vai ser uma língua que vai crescer bastante e muita gente vai saber falar já” 

(4C) 
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Assim posto, este participante calcula que, no futuro, o primeiro grupo tende a 

aumentar, o que propiciará que ele mesmo venha a se comunicar em alemão com 

mais frequência. 

Um participante (16,7%) indicou que o domínio em alemão proporciona a interação 

com falantes de outras nacionalidades e outra (16,7%) acredita que a proficiência em 

alemão eleva o número de seus interlocutores em potencial. 

Ser uma língua difícil e não se fazer presente no dia-a-dia dos aprendizes foram as duas 

razões encontradas pelos alunos deste grupo para a necessidade de treino intenso e 

estudo contínuo da língua alemã. Três alunos (50%) consideram que o domínio da 

língua só pode ser mantido através de sua prática em exercícios regulares. O verbo 

“treinar” aparece na entrevista com a informante 3C em três ocasiões: (a) quando 

considera o “treino” da língua com o irmão uma situação de comunicação, (b) ao 

expressar a expectativa de que no futuro a língua esteja presente em seu cotidiano 

através de “treinos” regulares e (c) ao desejar que seus filhos talvez venham a 

aprender alemão na infância para que pudesse “treinar” com eles.  

À parte disto e de considerar o alemão uma língua “interessante”, esta participante 

não expressa objetivamente, em seu discurso, qualquer outro posicionamento ou 

expectativa em relação à língua. 

Por fim, achamos relevante destacar que nenhum aluno deste grupo citou a língua 

alemã como um item de apoio em ocasiões de viagem, como houve ocorrências nos 

dois grupos anteriores. Entre esses participantes, este aspecto não é mencionado nem 
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como motivação para o aprendizado da língua, nem entre em seus prognósticos para o 

futuro.  

 

4.1.4 Conclusões preliminares 

Apresentamos agora um panorama das representações manifestadas pelos 

participantes dos três grupos com relação ao conceito de comunicação, à aquisição de 

segunda língua / língua estrangeira e à língua alemã. 

Em todos os grupos, os alunos demonstraram compreender comunicação, de uma 

maneira geral, como um evento que envolve fala entre dois ou mais interlocutores. 

Através do gráfico 9 podemos visualizar melhor as respostas colhidas em cada grupo 

de investigação: 

Gráfico 9: Representações sobre o conceito de comunicação 
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Para um sujeito do grupo A e outro do grupo C, ao menos um dos interlocutores deve 

ser falante nativo da língua utilizada na interação. Dois participantes de cada um 

desses grupos, além de um dos alunos do grupo B, tomam o professor de alemão 

como interlocutor. Esta representação do interlocutor da L2 está relacionada à 

concepção de que a comunicação se resume na troca perguntas e respostas, conforme 

apontaram dois integrantes do grupo C e um do grupo B. No grupo A, 66,7% (quatro) 

dos participantes explicitou que o entendimento integra essa dinâmica; no grupo B, 

apenas 50% (três alunos); e no grupo C, todos contemplaram este aspecto ao explicar 

o conceito de comunicação. A linguagem gestual e a escrita foram citadas por dois 

alunos dos grupos A e B. No grupo C, apenas um informante menciona que as pessoas 

se comunicam também ao escrever. 

A análise das informações no gráfico 9 – relacionadas à discussão detalhada dos 

depoimentos dos alunos – nos leva à constatação de que em todos os grupos a escrita 

é considerada forma de comunicação alternativa, assim como a utilização da 

linguagem gestual no caso da interação entre dois estrangeiros que não dominam um 

a língua do outro e necessitam travar contato. Mesmo entre os alunos que 

participaram do intercâmbio de cartas (grupos A e B), a maioria não definiu o evento 

comunicativo como uma interação que poderia ser mediada pela língua escrita. 

Relacionando os dados do gráfico 9 com a atividade de intercâmbio postal com os 

alunos alemães (parceiros do grupo A) e eslovacos (parceiros do grupo B), percebemos 

que não há uma diferença significativa entre as representações dos alunos de um 

grupo e de outro no que se refere ao conceito de comunicação. No entanto, alunos 

destes dois grupos se mostraram mais capazes de refletir a respeito de outras formas 
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de interação além da fala (escrita, gestos), o que não verificamos nos depoimentos 

apresentados pelo grupo C. Lembramos que o grupo C nunca havia vivenciado o 

intercâmbio postal em alemão até o momento da entrevista. O fato de nunca terem 

experienciado o uso da língua regularmente para a expressão espontânea de suas 

ideias e o contato com um interlocutor autêntico com o qual só seria possível se 

comunicar em alemão, justifica as representações que os alunos deste grupo fazem do 

evento comunicativo prototípico, relacionando-o à sala de aula, ao professor de 

alemão, ao estudo ou treino e às atividades ou projetos realizados nessa língua dentro 

da escola. A baixa aplicabilidade da língua aprendida no cotidiano do aprendiz do 

grupo C parece ser também a razão pela qual dois alunos confundem saber realizar 

ações com a língua com “conhecer” a língua, seu vocabulário, estruturas e pronúncia. 

Um desses alunos considera impreterível o uso gramaticalmente correto da língua 

para que se estabeleça comunicação. Vale novamente ressaltar que os e-mails e cartas 

enviados pelos alunos dos outros dois grupos não eram corrigidos antes do envio. Mais 

um efeito da carência de um interlocutor autêntico e da motivação para a 

comunicação espontânea em alemão é demonstrado por outro participante do grupo 

C, que considera se comunicar ao fazer uso da função metalinguística e apenas exibir a 

não-falantes de alemão sua capacidade de falar a língua. 

Quando passamos a examinar as representações relativas à aprendizagem de outras 

línguas e à língua alemã, percebemos algumas que são comuns aos três grupos de 

investigação e outras mais específicas de um ou outro grupo. Começamos pelos 

posicionamentos que são compartilhados pelos participantes dos três grupos. Vejamos 

o gráfico 10: 
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Gráfico 10: Representações sobre a língua alemã 
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língua aprendida como canal de comunicação com o mesmo – não parece impedir que 

os alunos participantes cogitem um outro espaço de interação em alemão, além da 

discussão metalinguística e das situações de cotidiano simulado da própria aula de 

alemão. 

Ao apontarem razões ou motivações para o aprendizado de outras línguas ou, 

especificamente, da língua alemã, muitos sujeitos teceram comentários relativos a 

viagens internacionais e ao mundo do trabalho. No entanto, os grupos B e C divergem 

quando se trata de viajar e trabalhar em alemão ou em outra língua estrangeira. 

Analisemos o gráfico 11: 

Gráfico 11: Motivações para o aprendizado de alemão (D)  

e outras línguas estrangeiras (LE) 
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expressa nas entrevistas feitas com o grupo B. Os informantes deste segundo grupo 

consideram sobretudo a língua alemã como facilitadora das interações com parceiros 

falantes de outras L1, em viagens e em sua vida profissional/acadêmica. Ao 

aprendizado de línguas estrangeiras em geral – ou ao acúmulo de línguas aprendidas –, 

o aluno do grupo B atribui outros ganhos, relativos ao emprego de cada língua na 

interação com o falante nativo, seu meio e sua cultura. Antes de examinarmos a 

representação gráfica referente a este representação para os três grupos, é preciso 

ainda observar no gráfico anterior que, ao contrário do grupo B, os sujeitos do grupo C 

acham que não o domínio de alemão, mas o aprendizado do maior número de idiomas 

leva a uma competência comunicativa maior em viagens. No âmbito acadêmico-

profissional, no entanto, a língua alemã vem integrar, junto com outras línguas, os 

códigos de que os integrantes do grupo C lançariam mão em prol de uma interação 

bem sucedida com parceiros outras procedências. 

Temos, a seguir, o gráfico 12 abordando representações feitas pelos alunos 

participantes deste estudo acerca das motivações ou das vantagens do aprendizado de 

L2: 

Gráfico 12: L2 como facilitadora da interação com o falante nativo 

 

 

 

Grupo A

Grupo B

Grupo C

0 1 2 3 4 5 6



136 

 

O gráfico 12 representa, em cada grupo, o número de falantes que considerou que o 

domínio da língua materna do interlocutor ou da língua falada no local em que o 

evento comunicativo ocorre torna a comunicação mais fácil, mais fluida, mais 

autêntica ou mais espontânea. Essa é a opinião da maior parte dos alunos 

entrevistados do grupo B, que se correspondem em alemão com parceiros cuja L1 é o 

eslovaco, isto é, uma terceira, que os aprendizes brasileiros não dominam, da mesma 

forma que os alunos eslovacos tampouco dominam o português.  

Dado que ambos os interlocutores são aprendizes de alemão em nível elementar, é 

compreensível que encontrem dificuldades em se expressar e compreender o outro 

nessa língua e que supunham que o emprego da língua materna do interlocutor se 

adequaria melhor a traduzir os seus pensamentos livre de falhas e veicular sem 

distorções a sua cultura, o seu cotidiano, enfim, os conceitos retirados de seu universo. 

O mesmo raciocínio se aplica ao interpretarmos o posicionamento do grupo A. Nesse 

caso, temos que a língua de comunicação já é a própria L1 do interlocutor e o aluno 

brasileiro, que domina este código como L2, se encontra em nível elementar de 

proficiência e por isso, naturalmente, encontra dificuldades para compreender o que o 

parceiro lhe escreve e para se expressar tão espontaneamente quanto seu parceiro 

nativo. Para esse grupo, portanto, o emprego da língua materna do interlocutor não 

garante que todos os obstáculos intermitentes a essa troca sejam superados e que sua 

cultura e seu universo estejam plenamente acessíveis. 

Talvez a falta de contato dos alunos do grupo C com interlocutores nativos levou a 

maioria a se abster de comentários a respeito da possível interação com o mesmo e a 



137 

 

concentrar suas representações linguísticas em torno de si mesmos e da realidade 

germanófona mais próxima, a escola. 

Vários alunos designaram o alemão como uma língua difícil, diferente ou que é falada 

por poucas pessoas. Observemos os gráficos 13 e 14: 

Gráfico 13: Representações do alemão como língua “difícil” 
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identificação – e possibilita ao aprendiz experimentar a língua na função para que ela 

existe e, assim, comprovar que através dela é capaz de compreender e se fazer 

compreender fora da realidade simulada do livro didático e da aula de alemão. 

Aos alunos do grupo B, a língua alemã também não inspira complexidade ou 

dificuldade, de acordo com as entrevistas. Assim como o grupo A, estes experienciam a 

língua em situações que demandam espontaneamente o uso da língua, pois a L2 é o 

código que possibilita a troca de ideias entre remetente e destinatário. Para a maior 

parte do grupo B, o alemão tampouco é visto como uma língua que conta com poucos 

falantes fora dos territórios onde é língua nacional. Além disso, o aprendiz do grupo B 

não demonstra se sentir um caso extraordinário, uma vez que também em outros 

países, como na Eslováquia, existem jovens que aprendem alemão na escola e 

empregam a língua para se comunicar internacionalmente. Do que se supõe que não 

se trata de uma língua tão pouco falada quanto imaginam os integrantes do grupo A. 

A dificuldade ou complexidade que, para a metade do grupo C, caracteriza a língua 

alemã pode estar associada ao fato de que, neste grupo, se trata ainda de um código 

empregado quase exclusivamente visando a aquisição de um sistema linguistico, ou 

seja, o domínio correto de suas estruturas, de seu vocabulário e pronúncia. Sua 

finalidade não está na efetiva comunicação com o universo de um interlocutor que o 

aluno só consegue acessar e de que só é possível tomar parte através da língua em 

comum. Conforme visto na discussão das entrevistas, para estes alunos, o domínio da 

língua alemã mais representa uma marca, uma espécie de certificação a ser exibida a 

outras pessoas que não são dotadas dessa excepcionalidade. Se comparado com os 

outros dois grupos, as manifestações afetivas em relação ao alemão são 
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significativamente mais recorrentes neste grupo e isto nos leva a constatar que esta 

língua carrega um valor mais afetivo do que prático, nas representações feitas por 

estes alunos.   

Finalmente, ao analisarmos cuidadosamente a frequência em que cada tipo de 

representação aparece no depoimento dos três grupos e as relacionarmos com as 

experiências de intercâmbio postal ou a ausência dele, podemos traçar o primeiro 

esboço do perfil de cada grupo: 

 O grupo A considera que o alemão é a língua da Alemanha, uma vez que faz uso 

dela para se comunicar com falantes nativos. Entretanto, essa comunicação 

apresenta falhas, dado que o aprendiz domina a língua num nível bastante 

inferior ao do parceiro nativo e, por isso, não dispõe de todo o aparato 

necessário e toda a gama de possibilidades para se expressar comodamente, 

com precisão e liberdade nesta língua. Apesar de essa interação ser 

desconfortável para o aprendiz, a língua não é considerada difícil, uma vez que 

cumpre efetivamente sua função mediadora. Trata-se de uma língua falada por 

um grupo restrito que, à exceção da maioria das pessoas, dispõe dos meios 

para dialogar com o falante nativo de alemão, participar de seu universo e 

dialogar com sua cultura. 

 O grupo B reconhece a língua alemã como propriedade do povo alemão, mas 

acredita que o aprendizado da mesma resultará na viabilização de mais 

diálogos transnacionais – em viagens ou no futuro profissional – do que outra 

língua o faria. Como os parceiros de intercâmbio postal deste grupo também 
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são aprendizes de nível elementar da língua alemã, os pares sentem falta de 

meios linguísticos para expressar seus pensamentos com mais exatidão e as 

coisas que são próprias de sua cultura. Por isso, os participantes deste grupo 

acreditam que a comunicação com o falante nativo de outra língua é facilitada 

quando a interação é conduzida na língua materna deste. Visto que este grupo 

trava contato com falantes de alemão como L2 provenientes de outro país não-

germanófono, seus participantes não se referem à língua alemã como uma 

linguagem diferenciada, pouco frequente ou acessória. Tampouco os alunos do 

grupo B a designam como uma língua difícil, uma vez que têm a oportunidade 

de fazer uso dela em trocas comunicativas que se mostram autênticas e bem-

sucedidas.  

 O grupo C apresenta as concepções de comunicação mais ligadas ao processo 

de ensino-aprendizagem e ao ambiente de sala de aula. Como exemplos de 

eventos comunicativos em alemão foram levantadas situações vivenciadas na 

interação professor-aluno e que pertencem ao processo de exercício de 

estruturas e competências linguísticas em diálogos de cunho metalinguístico ou 

em simulações da realidade. A língua alemã não é considerada uma ajuda no 

âmbito prático da comunicação em viagens, mas integra o conjunto de línguas 

que vêm desempenhar um papel significativo na vida profissional ou no 

processo de seleção para um posto de trabalho – pois quanto mais línguas, 

tanto melhor. As representações linguísticas se concentram em torno dos 

próprios sujeitos e da escola. O aprendizado da língua se justifica nela própria. 

Ocorre a valorização do emprego correto de suas estruturas, o domínio cada 
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vez maior do vocabulário e a pronúncia livre de sotaque. Estes aprendizes se 

consideram dotados de uma característica especial que os destaca da maioria, 

pois dominam uma língua difícil e diferenciada. A língua constitui um bem de 

valor afetivo e moral, mas não de uso prático. 

Cabe destacar que o projeto de intercâmbio postal não foi mencionado pelo 

pesquisador em nenhum momento das entrevistas. Somente dois alunos do grupo B e 

um aluno do grupo A se lembraram da troca de cartas com o parceiro estrangeiro ao 

serem perguntados diretamente se fazem uso da língua alemã na comunicação com 

outros falantes de origens linguístico-culturais distintas. 

A seguir, prosseguimos com a discussão das representações feitas pelos informantes 

dos três grupos sobre o falante nativo de alemão. 

 

4.2 Representações do falante nativo 

4.2.1 Grupo A 

O falante nativo foi tratado pelos representantes do grupo A, quase sempre, de 

maneira bastante superficial. Muitas vezes, as representações feitas foram 

identificadas enquanto os alunos discursavam a respeito de seu próprio nível de 

proficiência em relação ao falante nativo. Quando fazem projeções para o 

desenvolvimento de sua competência linguística e calculam as chances de uma 

comunicação bem sucedida em língua alemã, observamos que o falante nativo é, em 
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todos os casos, a principal referência. Vejamos isso, a seguir, exemplificado nos 

comentários de três participantes: 

“Eu me sinto melhor quando ele [o alemão] fala devagar. Quando ele fala rápido, eu 

não entendo nada.” (3A) 

“Eu às vezes posso entender o que o alemão diz, mas eu não sei responder, porque o 

meu vocabulário não é tão bom assim.” (4A) 

“[Espero que meu alemão, no futuro, seja] Bom o bastante pra eu conseguir me 

comunicar com os alemães.” (4A) 

“a gente sai da turma 12 com o alemão parecido com o dos alemães mesmo.”65 (5A) 

Como vemos, o falante nativo de alemão fala mais rápido do que o informante 3A se 

sente capaz de entender e dispõe de um vocabulário maior do que 4A precisaria para 

interagir com o alemão de igual para igual. A aluna 4A toma como referência de 

proficiência satisfatória o nível que assegura a comunicação bem sucedida com o 

falante nativo. Finalmente, o sujeito 5A projeta uma relação análoga entre o alemão 

falado pelos alunos da escola ao final do Ensino Médio e aquele falado pelos próprios 

alemães. 

A possibilidade de interagir com alemães em outras línguas é muito pequena, segundo 

os participantes deste grupo. A aluna 1A lembra da visita de uma aluna intercambista 

alemã à sua aula de alemão e, com base nesta ocasião, afirma que só é possível 

interagir com o falante nativo em sua língua materna. Quando levada a refletir, se 

                                                             
65

 Por “turma 12” entende-se a classe de conclusão do Ensino Médio (3º ano), na Escola Alemã 
Corcovado. 
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realmente nenhuma outra língua teria servido para intermediar sua interação com a 

alemã, respondeu: 

“Acho que não. Não, não... inglês. Ah! Pode ser. Mas português ela não entendeu.” 

(1A) 

Essa resposta indica que o inglês não foi considerado pela aluna, a princípio, como uma 

possibilidade dentre línguas nacionais como o alemão e o português. É devido ao seu 

status de língua global que o inglês poderia ter sido empregado com sucesso para 

mediar esse contato. Vale ressaltar que essa mesma informante, ao analisar as 

vantagens do aprendizado de uma terceira língua e do falante trilingue sobre o bilíngue 

português-inglês, caracteriza as três línguas: “português e inglês é como se fosse a língua 

materna e uma língua que quase todo mundo sabe. E o alemão é uma língua diferente para 

muita gente” (1A). 

Os alunos 3A e 5A tecem também comentários sobre a competência plurilingue dos 

alemães na interação com o falante brasileiro: 

“talvez eu, de vez em quando, vá pra Alemanha. Aí eu vou falar alemão lá. Porque 

ninguém vai entender português” (3A). 

“A diferença é que [o sujeito trilíngue português-inglês-alemão] viaja pra outro país 

que o idioma não é igual e fala no caso alemão, pra Alemanha. Aí você consegue falar 

normal porque... tipo, aqui no Brasil os trabalhadores, muitas pessoas que não falam 

inglês. Então se você vier aqui só com o inglês, você não vai conseguir se virar muito 

bem.” (5A).  
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Lembramos que 10% dos alunos da Escola Corcovado são alemães falantes de 

português como L2 e que professores e funcionários nesta condição fazem parte do 

cotidiano escolar. Mesmo assim e mesmo sendo os informantes, conforme o próprio 

julgamento, parcialmente proficientes em uma língua que associam exclusivamente a 

um único país, os depoimentos indicam a expectativa desses alunos de que o 

interlocutor alemão não seja capaz de interagir em português. Com base na 

representação que faz do brasileiro “trabalhador” – de classe social média-baixa ou 

baixa e formação escolar básica66 – o sujeito 5A avalia que, também na Alemanha, a 

língua inglesa não garantiria ao visitante a comunicação sem ruído com os falantes 

nativos prestadores de serviço. 

 

4.2.2 Grupo B 

A figura do falante nativo também não teve destaque nos depoimentos do grupo B. 

Conforme visto, ele é o primeiro interlocutor potencial para 66,7% das informantes, 

mas somente duas delas o caracterizam de alguma forma.  

Cabe salientar que somente as participantes 3B e 6B fazem referência a viagens que 

tenham feito à Alemanha e as alunas 1B e 6B são as únicas que responderam 

positivamente e citaram exemplos quando perguntadas se já haviam, alguma vez, 

travado contato em alemão com falantes nativos. Vale destacar que em nenhum dos 

                                                             
66 Com base em observações empíricas do cotidiano escolar dos informantes, identificamos que o aluno 
tem como referência de “trabalhador” prestadores de serviço como atendentes de estabelecimentos 
comerciais, vendedores, empregadas domésticas, motoristas, porteiros, cozinheiras, inspetores 
escolares e outros que se fazem presente no seu dia-a-dia. 
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depoimentos consta qualquer menção direta a outros países de língua alemã, além da 

Alemanha. 

Dentre as alunas restantes, a aluna 2B, que menciona como seus interlocutores em 

língua alemã o avô que morou na Alemanha e a parceira de intercâmbio postal da 

“Escócia” (sic), especula sobre o domínio de inglês dos alemães, justificando a 

importância do aprendizado de alemão como segue: 

“Nem todas [as pessoas na Alemanha entendem inglês]. Tem umas que aprendem, 

falam” (2B). 

À parte disso, somente a aluna 6B tece comentários específicos sobre o falante nativo 

de alemão, como: 

“Ela só sabe falar alemão e uma outra menina que eu conheci lá na Alemanha, que ela 

também só fala alemão” (6B); 

 “Tem, tipo, perguntas que o alemão faz pra mim que, às vezes, eu não sei responder” 

(6B) e 

“Ele sabe falar otimamente alemão” (6B). 

A primeira afirmação se refere a falantes nativos de alemão com quem a enunciadora 

teve contato e corrobora a afirmação da participante 2B. A segunda e a terceira 

enunciação apontam em direção a uma relação imperfeita de compatibilidade entre a 

língua alemã que a aluna domina e a língua falada pelo seu interlocutor nativo. O 

último comentário ainda encerra a representação de que o falante nativo domina sua 

língua materna em totalidade e com perfeição. 



146 

 

4.2.3 Grupo C 

Neste grupo, houve mais referência dos entrevistados ao falante nativo do que nos 

outros dois grupos de investigação. A informante 2C se mostrou bastante eloquente 

em todo o seu discurso e, por conta disso, sua entrevista rendeu um material de 

análise rico em representações sobre o falante nativo de alemão. Também os 

participantes 3C, 4C e 6C se posicionaram, embora breve e pontualmente, com relação 

ao falante de alemão como L1. 

A representação mais recorrente, neste grupo, acerca do falante nativo está 

explicitada nos trechos a seguir, retirado das transcrições das entrevistas: 

“não é igual o seu professor falando, porque eles falam um pouco mais rápido.“ (2C) 

“eu comecei a falar um pouco mais rápido o meu alemão, porque eu vi que eles 

falavam rápido. [...] Aí eu, tipo, me sentia que fazia par, que eles tavam me chamando 

pra fazer parte daquele país.” (2C) 

“eles já sabem falar gírias, eles falam um alemão muito rápido. A gente não.” (6C) 

O que chama mais a atenção nos enunciados acima é a impressão dos alunos de que o 

falante nativo de alemão fala mais depressa do que cada um seria capaz de 

compreender ou do que a informante 2C considera seu ritmo normal de fala. 

Mas, além disso, estas afirmações evidenciam alguns modelos de fala que esta aluna 

toma como referência de uma prosódia adequada da língua alemã. A princípio, ela cita 

o professor como primeiro parâmetro, que ficou ultrapassado quando a aluna fez uma 

viagem à Alemanha. Lá, reformulou a representação que tinha da prosódia ideal da 
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língua alemã e passou a tomar a fala do falante nativo como referência para o ajuste 

do próprio ritmo de fala. Ao conseguir reproduzir a maneira de falar das pessoas que 

observava e com que interagia, se sentiu aceita pelo falante nativo, integrada ao seu 

meio cultural e convidada a partilhar do que lhe pertence (cf. PRASSE, 1997). 

No último comentário, a informante 6C ressalta também que o falante de alemão 

como L1 se expressa utilizando expressões típicas da linguagem oral (gírias), além de 

falar com mais rapidez, o que indica um domínio mais amplo da língua do que aquele 

que a aluna julga ter. 

Uma outra perspectiva sobre o mesmo aspecto é adotada pela participante 2C quando 

tece o seguinte comentário: 

“eu vou continuar estudando alemão, porque é bom estudar. Cada vez se sabe mais. 

Aposto que os alemães lá na Alemanha, eles não sabem todas as palavras de alemão.” 

(2C) 

Aqui fica evidente que a aluna pretende, através do estudo, se igualar ao falante nativo 

no que compete a seu nível de proficiência e acervo lexical. Por outro lado, esta 

participante não projeta no falante nativo a imagem idealizada do falante perfeito que 

domina a língua em sua plenitude. Ao contrário disso, mesmo os alemães necessitam 

se dedicar ao estudo da língua para adquirir mais vocabulário e aprimorar seu 

conhecimento da língua. Essa representação do falante nativo consiste em uma forma 

de aproximá-lo, ao passo que compartilha com a aluna as mesmas necessidades em 

relação à língua. Vejamos mais uma afirmação retirada da entrevista da mesma 

informante antes de concluirmos a análise desse aspecto: 
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“Só que lá tinha pessoas da Alemanha que eram muito mais avançadas, mas tavam lá, 

que eles tinham meio que esquecido mais ou menos o alemão.” (2C) 

A aluna fala de sua experiência em um grupo de estudos do qual fazia parte e que se 

encontrava para interagir em alemão e aprimorar suas habilidades na língua. De 

acordo com o depoimento, o grupo também era frequentado por “pessoas da 

Alemanha” – de que depreendemos tratar-se de falantes nativos, uma vez que não 

houve qualquer ressalva por parte da informante. Esses alemães são classificados pela 

aluna, da mesma maneira como se faz a aprendentes estrangeiros da língua, como 

“avançados”. À parte disso, conta que estes falantes “esqueceram” a língua – como se 

costuma referir quando o falante de determinada L2 perde a destreza na língua por 

falta de prática ou interrupção do aprendizado. Atribuindo ao falante nativo 

predisposições típicas de um falante de alemão como L2, a informante o está 

representando à sua imagem e semelhança, isto é, a aluna empresta características de 

si mesma à imagem idealizada do falante nativo. 

De forma parecida como apresentada pelos outros dois grupos, a informante 2C 

também relativiza a competência linguística do nativo germanófono em português e 

em inglês: 

“mas eu não conseguia falar em português com eles, só inglês e alemão. Não 

conseguia falar em português com eles, que eles não entendiam.” (2C) 

“eles falavam aquele inglês com aquele sotaque <representa o sotaque com sons 

guturais> muito estranho de alemão.” (2C) 



149 

 

Diferentemente de alguns participantes dos grupos A e B, a aluna 2C atesta, com base 

em sua própria vivência de férias na Alemanha, a capacidade dos alemães de se 

comunicarem em inglês. No entanto, acentua que essa competência é imperfeita, com 

interferências fonéticas do alemão. 

A última representação verificada nas entrevistas do grupo B sobre o falante nativo se 

refere à expectativa deste em relação ao brasileiro e sua competência linguística em 

alemão: 

“agora eu vou pra lá, e os caras tão falando ‘ó, o cara vem lá do Brasil, né, não vai falar 

alemão de jeito nenhum’, aí eu chego lá falando alemão, o cara ‘pô, o cara sabe’.” (4C) 

O informante 4C se sente bem ao surpreender o falante nativo quando, na Alemanha, 

demonstra ter um bom domínio da língua alemã e ser capaz de empregá-la para se 

comunicar. Este aluno demonstra não compreender o alemão como uma língua 

internacional, mas sim como o idioma particular de uma única população nascida 

dentro dos limites do território que ela abrange. Para o informante, o alemão não 

espera que possa se comunicar com um visitante brasileiro em alemão. 

 

4.2.4 Conclusões preliminares 

O programa de alemão oferecido pela escola onde o estudo foi realizado garante que o 

aprendiz dessa faixa etária tenha contato não só com textos autênticos, que não foram 

produzidos visando o público aprendiz de alemão como L2/LE, mas também com vasto 

material multimídia acessível pelos alunos na biblioteca da instituição e na própria aula 
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de alemão. Trata-se de filmes e séries de TV produzidas para o público infanto-juvenil e 

música de artistas e bandas da atual cena pop de língua alemã que estão à disposição 

num acervo que é atualizado periodicamente e que servem de ponto de partida para 

diversos projetos das aulas de alemão, Gesellschaftslehre e, no caso das turmas de 6º 

ano (grupos A e C), Naturwissenschaften67. Tudo isso permite que o aluno tenha 

contato com o maior número possível de locutores da língua alemã, podendo construir 

uma representação do falante nativo baseadas em outras referências além dos 

professores alemães (de Naturwissenschaften) e dos professores brasileiros de alemão 

e de Gesellschaftslehre. 

Examinando os três grupos, constatamos que existem representações do falante 

nativo que são comuns a mais de um grupo – algumas mesmo aos três grupos – e 

outras que caracterizam o posicionamento de um grupo específico. Comecemos pelas 

especificidades. 

Somente no grupo A foram expressas representações do falante nativo que o esboçam 

como indivíduo monolíngue que não entende português e, via de regra, também não 

domina a língua inglesa. Esta representação é motivada pela experiência de contato, 

exclusivamente em língua alemã, com parceiros de intercâmbio postal nativos desta 

língua. 

No grupo B quase não houve menções diretas aos falantes nativos ou comentários 

destes participantes que o caracterizassem. Calculamos que a falta de contato com o 

falante nativo e a correspondência com os aprendizes eslovacos acarretam na perda 

                                                             
67 Ver item 3.2.2, sobre o currículo bilíngue da Escola dos sujeitos de investigação. 
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de espaço do falante nativo no imaginário do aprendiz, mas também alimentam a 

idealização daquele como falante perfeito. Destacamos que este “falante perfeito” não 

é, para o grupo B, como o “falante ideal” que aparece nas representações do grupo A. 

Nenhum aluno do grupo B se refere ao falante nativo como uma meta a ser alcançada 

ou à maneira como ele faz uso da língua como uma regra a ser copiada. Tentamos 

buscar as razões para o desenvolvimento dessa forma diferenciada de olhar para o 

falante nativo na prática do intercâmbio postal com os alunos eslovacos. Os aprendizes 

brasileiros reconhecem que seus interlocutores, assim como eles próprios, não 

dominam completamente a estrutura e o léxico da língua posta em prática e cometem 

desvios gramaticais e erros ortográficos ao se expressar. Assim, o falante nativo parece 

ser representado como alguém que tem perfeito domínio e controle total sobre esses 

aspectos. Para estes informantes, assim como para os do grupo A, não se pode 

pressupor que o falante nativo de alemão seja proficiente em inglês ou tenha qualquer 

outra L2. 

Dos quatro participantes do grupo C que abordaram o falante nativo em seu discurso, 

dois deles já haviam travado contato com o mesmo em viagens à Alemanha e 

construíram suas representações, principalmente, com base nas experiências vividas 

nessas ocasiões. No entanto, o seguinte aspecto é comentado tanto por quem já viajou 

e quanto por quem ainda não esteve em um país germanófono: neste grupo, 

predomina a representação de que o ritmo médio de fala do falante nativo é mais 

rápido do que os alunos estão habituados a ouvir dos professores na escola. Trechos 

dos depoimentos de dois dos informantes reforçam a estimativa apresentada no item 
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4.1.4 de que a carência de prática regular68 em situações autênticas de comunicação 

leva à idealização da língua em uso e do falante nativo. Este não é representado 

necessariamente como falante perfeito. Ao invés disso, sua imagem pode ser 

elaborada a partir das próprias características de quem o idealiza, resultando em uma 

aproximação e uma relação de igualdade, culminando no sentimento de aceitação. 

Em todos os grupos também foi possível observar que, segundo as representações de 

alguns informantes, o falante nativo nem sempre fala inglês ou qualquer L2 e se 

refugia em sua língua, de maneira que o único meio que garante acesso a ele e à sua 

realidade consiste em dominar sua língua materna. 

Consideramos relevante apontar que, de acordo com as entrevistas, os participantes 

da pesquisa nem sempre entendem como falante nativo de alemão o indivíduo de 

nacionalidade alemã, nascido ou habitante em um país de língua alemã. Ao serem 

perguntados sobre como se sentem ao se comunicar com um “alemão”, alguns 

participantes citaram membros da família ou conhecidos brasileiros que viveram na 

Alemanha, ou mesmo a própria professora brasileira de alemão. 

Seguimos com as representações que os informantes dos três grupos de investigação 

elaboraram sobre si mesmos enquanto sujeitos bilíngues. 

 

 

                                                             
68

 Apesar de tomarmos as experiências vividas nas viagens como situações autênticas de uso da língua, 
consideramos essas ocasiões práticas pontuais e conclusas, diferentes da manutenção de vínculos 
duradouros nesta língua, que se desenvolvem paralelamente ao processo de aprendizagem da língua.   
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4.3 Representações de si mesmo 

4.3.1 Grupo A 

Como antecipado no item 4.1.1, quatro dos seis alunos entrevistados (66,7%) no grupo 

A posicionam a língua alemã em primeiro lugar entre as línguas estrangeiras a que têm 

acesso. Dentre os critérios adotados para esse escalonamento, está a quantidade de 

tempo transcorrido desde que o aluno iniciou o aprendizado de cada língua (1A, 4A). 

Outro fator utilizado para justificar o posicionamento da língua alemã à frente do 

inglês foi o fato de que frequentam a escola alemã (2A, 3A).  

No que se refere aos dois alunos restantes, o sujeito 5A considera que inglês e alemão 

ocupam, juntos, a mesma posição na ordem das línguas que domina – segunda, atrás 

da L1 – e a aluna 6A avalia que dispõe de um vocabulário mais abrangente em inglês 

do que em alemão, apesar de ter começado a aprender alemão mais cedo. Por conta 

disso, situa o alemão como terceira de suas línguas. 

Os sujeitos deste grupo manifestaram representações muito diversas em relação ao 

próprio domínio da língua alemã. Abaixo listamos os comentários relacionados a esse 

aspecto que foram retirados das entrevistas. Vale ressaltar que o pesquisador não 

solicitou aos informantes que fizessem qualquer estimativa sobre sua competência 

linguística em alemão. As avaliações dispostas na tabela 5 apareceram em respostas a 

outras perguntas tais como “Como você se sente quando se comunica com um alemão 

em alemão?” ou “Quando você considera que começou a conseguir se comunicar em 

alemão?” 
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Participante  Depoimentos 

1A a “[Quando eu me comunico em alemão com um alemão] Eu me sinto 

bem. Eu me sinto que eu to aprendendo.” 

b “Se eu continuar me esforçando, eu acho que eu consigo um nível 

bom.” 

2A a “Quando eu fui pra Alemanha, eu tive que pedir alguma coisa, 

assim, comida, bebida. E o meu pai não sabe falar alemão, só eu e 

minha irmã.” 

b “Não é a mesma coisa [falar alemão], porque é mais complicado do 

que na minha língua.” 

c “Eu não sei [como a língua alemã vai estar presente no meu 

futuro]”. 

3A a “Eu me sinto melhor quando ele fala devagar. Quando ele fala 

rápido, eu não entendo nada.” 

b “Eu acho mais difícil [falar alemão]. E dependendo da pessoa, se eu 

não conheço ela muito bem.” 

4A a “Eu às vezes posso entender o que o alemão diz, mas eu não sei 

responder, porque o meu vocabulário não é tão bom assim.” 

b “Eu falo alemão, mas eu não sei falar, eu não sei responder, mas eu 

entendo o que a pessoa pergunta.” 

c “eu acho que eu vou ta falando bem alemão, que eu vou poder 

talvez até fazer Abitur na... eu vou fazer Abitur e vou tentar fazer 

faculdade na Alemanha.” 

d “agora eu não to muito bem, mas nem muito ruim.” 

5A a “Às vezes eu escrevo algumas coisas erradas lá [nas cartas para o 

intercâmbio postal], eu não sei como eles vão entender. Mas só que 

no final a Frau Weidner69 acaba corrigindo tudo e acho que manda 

certo tudo pra lá” 

b “[Ao perceber que fui compreendido e ao entender o que meu 

parceiro me escreve], Eu me sinto que eu to conseguindo aprender 

alguma coisa, no decorrer do ano, das aulas de alemão aqui.” 

c “eu vou pra lá [Alemanha] já pra me comunicar melhor” 

6A a “Sim [é o mesmo do que português], mas às vezes eu tenho que 

pensar um pouco mais do que quando eu estiver falando em 

português com uma pessoa.” 

b “na escola eu to aprendendo muito bem alemão.” 

Tabela 5: Grupo A – Representações da própria competência em língua alemã dos informantes 

                                                             
69 Na transcrição, o nome da professora foi trocado a fim de preservar sua identidade. 
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Através dos enunciados 1Aa, 1Ab, 4Ac, 4Ad, 5Ab e 6Ab, vemos que quatro 

participantes se representam como falantes de alemão em pleno processo de 

aprendizagem. Essa caracterização aparece, na maior parte dos trechos selecionados, 

combinadas com a segurança (4Ac) ou insegurança (1Ab, 4Ad) em relação à própria 

competência linguística, ou ainda com a constatação de sua evolução nesse processo 

de aprendizagem ao receber, do parceiro alemão do intercâmbio, o feedback de que 

sua mensagem fora compreendida (1Aa, 5Ab). Em dois casos (1Ab, 5Ab), a 

representação que os participantes fazem de si mesmos como falantes em processo de 

maturação se relacionam com suas perspectivas em atingir um alto nível de 

proficiência no futuro. 

Com exceção de 6A, os demais representantes deste grupo expressam em algum 

momento sua insegurança em relação ao seu domínio da língua. Esta representação se 

revela de diversas formas:  

 através da colocação de ressalvas para que o aluno interaja satisfatoriamente 

(2Ac) ou atinja posteriormente um bom nível de proficiência (1Ab); 

 pela avaliação de seu desempenho (4Aa, 4Ab, 4Ad);  

 pela dependência da correção da professora para o êxito da interação com o 

parceiro de intercâmbio (5Aa); 

 pelo julgamento de que o contato contínuo com o falante nativo na Alemanha 

é que levará, definitivamente, ao aperfeiçoamento de sua proficiência (5Ac). 
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Somente duas participantes se mostraram seguras ao falarem de si mesmas enquanto 

falantes competentes em língua alemã. A aluna 4A, apesar de sua avaliação crítica e 

objetiva em relação ao seu desempenho em alemão, se mostra otimista e acredita se 

desenvolver a ponto de obter a conclusão escolar alemã e dar continuidade à sua 

formação acadêmica na Alemanha (4Ac). A informante 2A, como vimos acima, não se 

considera capaz de interagir em língua alemã em qualquer situação, mas em outro 

momento afirma que “fala” alemão, assim como sua irmã e diferentemente de seu pai 

(2Aa), motivo pelo qual teve que mediar a comunicação entre o pai e o garçom de um 

restaurante, quando visitou a Alemanha com a família. 

Finalmente, dois sujeitos descreveram que dificuldades encontram ao se expressar em 

alemão, sem qualificar sua capacidade de fazer uso da língua em situações de 

comunicação. Nos comentários 2Ab e 6Aa, estes informantes apenas apontam que não 

é a mesma coisa se expressar em alemão e falar sua língua materna. 

Quanto ao nível de proficiência que os alunos deste quadro acreditam alcançar após a 

conclusão do Ensino Médio, quatro (1A, 2A, 3A, 6A), ou seja, 66,7%, acham que terão 

um “bom” nível. A participante 4A previu alcançar um nível de proficiência bom o 

suficiente para se comunicar com os alemães e o aluno 5A pretende atingir um nível 

parecido com o do falante nativo, em vista do que, a seu ver, normalmente acontece 

com os alunos que concluem o Ensino Médio em sua escola. 
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4.3.2 Grupo B 

Cinco das seis participantes (83,3%) do grupo B citam a língua alemã em segundo lugar 

quando perguntadas por quais línguas sabe falar. Somente o português, L1 de todas as 

participantes, é mencionado à frente do alemão. O inglês é apontado pelas mesmas 

em terceiro lugar, sendo que uma das participantes, 1B, enfatiza que só fala inglês 

“mais ou menos”. A língua inglesa ocupa para apenas uma (2B) das seis informantes 

(16,7%) a segunda posição na listagem. Esta aluna aponta a língua alemã como a 

terceira dentre as línguas que domina, porém pertence, juntamente com os sujeitos 3B 

e 4B, ao grupo dos que não souberam precisar qual critério levam em conta para 

construir a sequência. A maioria (50%) afirma ordenar as línguas que domina de 

maneira a priorizar as que fala “mais”, “melhor” ou “com mais frequência”. 

Em geral, as participantes deste grupo se manifestaram positivamente em relação ao 

próprio domínio da língua alemã. Uma vez que em nenhum momento solicitamos às 

alunas que fizessem qualquer estimativa sobre sua competência linguística em alemão, 

os comentários listados na tabela 6 para a análise deste aspecto foram feitos em meio 

às respostas a outras perguntas tais como “Como você se sente quando se comunica 

com um alemão em alemão?” ou “Quando você considera que começou a conseguir se 

comunicar em alemão?” 

Participante  Depoimentos 

1B a “eu me sentia ‘Ah, eu sei falar alemão, legal!’” 

b “uma prima da minha amiga [...] eu sempre falo alemão com ela, 

pra ajudar, além da minha amiga que não sabe mais falar nada de 

alemão, eu ajudar ela.” 

c “Eu me sentia meio que uma alemãzinha.” 

d “Agora eu falo assim, falo normal, mas tem umas palavras que eu 
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não conheço.” 

2B a “Eu to conseguindo encaixar palavras numa frase, entender e eu 

entendo o que ela diz, ela me entende. Aí faz o... faz o par.” 

3B a “[As pessoas me entendiam] Mais ou menos. E quando eu não 

falava certo, a minha irmã traduzia pro alemão de novo.” 

b “quando eu to na aula de alemão eu penso muito na língua alemã e 

eu acabo falando alemão com eles [os meus amigos].” 

c “Fiquei animada por saber falar com ela.” 

d “[Me senti] como se eu fosse uma alemã.” 

5B a “eu to aprendendo alemão, eu to adorando a língua.” 

6B a “não tem horário pra gente falar alemão, a gente fala quando a 

gente quer” 

b “já que a gente [eu e minha mãe] sabe falar alemão” 

c “pra o alemão não sair assim duma das linguagens que eu falo” 

d “eu não sei falar muito bem alemão quanto eles, então às vezes eu 

erro.” 

Tabela 6: Grupo B – Representações da própria competência em língua alemã dos informantes 

Na tabela 6, é possível identificar seis posicionamentos diferentes das alunas em 

relação à própria competência em língua alemã, cada um compartilhado, em geral, por 

mais de uma informante. 

Antes de proceder à análise destes posicionamentos, vale esclarecer que a participante 

4B não expressou em seu depoimento nenhum juízo a respeito de sua proficiência em 

alemão. No entanto, dada a recorrência de respostas imprecisas como “mais ou 

menos”, “sei lá” etc. a perguntas que se referiam à interação em alemão e a projeções 

para o futuro, entendemos que a aluna se sente insegura em relação à língua alemã. 

De maneira diversa, a participante 5B também nos leva a interpretar que se sente 

menos segura do que seus demais colegas, uma vez que é a única que afirma 

literalmente estar “aprendendo” a língua. O emprego do gerúndio também em  
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“eu to adorando a língua” (5Ba) 

reforça a ideia de processo inconcluso e de que a capacidade de fazer efetivamente 

uso da língua para fins de comunicação é ainda uma meta a ser alcançada. 

Esse posicionamento é contrário ao revelado através de 1Bb e, principalmente, em 

6Ba, 6Bb e 6Bc. A informante 6B demonstra não somente confiar no próprio domínio 

da língua a ponto de reafirmá-lo várias vezes, mas também o reconhece como parte de 

sua identidade. Em 6Bd, a aluna apenas relativiza seu nível de proficiência em vista ao 

de um falante nativo, assim como fez 1Bd. A aluna 6B admite que comete erros, o que 

vem atestar que ela efetivamente lança mão deste código para se comunicar. De 

forma análoga, a análise dos comentários 3Ba e 3Bb revela que a aluna 3B se 

reconhece como falante de alemão, apesar de cometer erros e, por vezes, precisar de 

ajuda para se comunicar com um interlocutor nativo. 

As informantes 1B e 3B expressam o prazer e a segurança resultante de uma interação 

bem sucedida em alemão com falantes nativos como o sentimento de pertencer, por 

um momento, àquele grupo e de compartilhar dos bens e características que atribuem 

ao interlocutor nativo a sua procedência (cf. PRASSE, 1997). 

A aluna 2B, diferentemente, descreve o entusiasmo gerado pela experienciação da L2 

como canal de comunicação eficaz entre interlocutores que fazem uso do mesmo 

código. Ao obter, de sua parceira eslovaca, respostas às cartas e aos e-mails enviados 

que correspondem à sua expectativa, esta participante constata sua capacidade de se 

comunicar na língua aprendida. 
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Essa aluna, juntamente com a colega 1B, estimam atingir um alto nível de proficiência 

em alemão, após concluírem o Ensino Médio nesta escola. A informante 5B não 

transmite tanta segurança neste aspecto, mas expressa esta intenção. Todas as demais 

não souberam ou não quiseram opinar a respeito de sua competência em alemão no 

futuro. 

 

4.3.3 Grupo C 

Quando pedimos aos participantes do grupo C que refletissem sobre a ordem em que 

seria elaborada uma listagem das línguas que sabem falar, obtivemos respostas muito 

variadas. De um modo geral, 50% dos entrevistados deste grupo (três alunos) 

posicionaram alemão à frente do inglês e os outros 50% fizeram o inverso. Os critérios 

adotados por cada um dos participantes para a ordem dessa enumeração foram dos 

mais diversos. 

Os sujeitos que indicaram o alemão à frente do inglês apresentaram as justificativas 

que seguem. A aluna 3C citou a língua alemã à frente considerando que aprende essa 

língua há mais tempo. Para 2C, alemão é a língua que aprendeu na escola junto com o 

português70. O participante 4C cita a língua alemã em primeiro lugar com o intuito de 

chamar a atenção para o que considera mais incomum dentre as línguas que fala. 

A língua inglesa foi priorizada pelos seguintes três participantes que também 

justificaram essa opção, cada um à sua maneira. O aluno 5C atribui essa importância à 

                                                             
70

 Lembrando que a língua inglesa também faz parte do currículo da escola, a partir do 4º ano do Ensino 
Fundamental. A língua alemã é introduzida na Educação Infantil (jardim da infância) através de canções 
e brincadeiras e começa a ser ensinada no 1º ano do Ensino Fundamental.  
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influência da mãe que trabalha como intérprete da língua inglesa. 6C considera o 

inglês mais fácil do que o alemão. O participante 1C cita o inglês antes de todas as 

outras, mas afirma que enumerou as línguas aleatoriamente e que não há um critério 

que estabeleça essa ordem. No entanto, é preciso considerar que este último havia 

participado, seis meses antes da entrevista, de um acampamento de férias na 

Noruega, frequentado por jovens de vários países do mundo, onde o inglês foi a língua 

de encontro entre seus participantes. Como todos os demais alunos, o sujeito 1C foi 

perguntado quando começou a aprender e quando considera que começou a 

conseguir se comunicar em alemão, ao que respondeu ainda não ser capaz se 

comunicar nesta língua. 

Os participantes deste grupo manifestaram representações muito diversas em relação 

ao próprio domínio da língua alemã. Nas entrevistas, estes alunos não foram levados 

diretamente a fazer qualquer estimativa sobre sua atual competência linguística em 

alemão. Os comentários listados na tabela 7 para a análise deste aspecto foram feitos 

em meio às respostas a outras perguntas. 

Participante  Enunciação 

1C a “Ainda não consigo me comunicar. [...] Só um pouco, mas não tipo 

fluente.” 

b “[Na Alemanha] todo mundo falava alemão e eu falava alemão 

porque... porque... porque todo mundo entendia alemão, né. Eu 

consegui falar.” 

c “A conversa eu entendo mais ou menos, porque, tipo, eu não 

entendia tudo. Eu só entendia um pouco, mas eu conseguia falar.” 

d “A diferença é que uma [a língua portuguesa] você tá falando a 

língua que você aprendeu, que você sabe desde criança 

fluentemente e outra é que você tá... é alemão, que você não fala 

muito no dia-a-dia, você tá aprendendo na escola pouco a pouco.” 

e “vou saber comunicar, falar com as pessoas bem, mas acho que eu 
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não vou saber fluentemente, mas acho que eu vou conseguir me 

comunicar direito, entender tudo bem.” 

2C a “me sinto meio que feliz, meio que como se eu fizesse parte daquele 

país” 

b “o meu alemão não é igual o alemão da Alemanha, é alemão 

brasileiro, que tem aquele sotaque de carioca e tal.” 

c “quando eu fui pra Alemanha, eu comecei a falar um pouco mais 

rápido o meu alemão, porque eu vi que eles falavam rápido. [...] Aí 

eu tipo me sentia que fazia par, que eles tavam me chamando pra 

fazer parte daquele país.” 

d “mas eu pretendo, quando eu tiver daqui a dez anos trabalhando 

tal, continuar com meu alemão pra, quando eu viajar pra Alemanha 

ou pra um lugar que fale alemão, eu falar alemão fluentemente, pra 

virar uma língua que eu falo fluentemente.” 

3C a “[quando falo alemão com um alemão, eu me sinto] confusa.” 

b “me sinto melhor, porque senão eu não ia entender nada que eles 

tavam falando e... eu ia ter que falar inglês, que o meu inglês é 

muito pior do que alemão.” 

c “[daqui a dez anos, vou ter] o nível que eu to agora, porque tipo, eu 

quero sempre treinar alemão.” 

4C a “eu me sinto diferenciado, porque agora eu vou pra lá, e os caras 

tão falando ‘ó, o cara vem lá do Brasil, né, não vai falar alemão de 

jeito nenhum’, aí eu chego lá falando alemão, o cara ‘pô, o cara 

sabe’.” 

b “Eu quero ter o nível máximo, entendeu. Mas tô no caminho.” 

5C a “[Eu me sinto] Muito bem [...] Que eu aprendi alemão o suficiente 

pra falar com um alemão que ele entenda o que eu to falando.” 

b “[No futuro, acho que vou esquecer] A metade. Assim, [vou ter um 

nível] mais ou menos.” 

6C a “[Vou ter um nível] Bom... não sei [...] Tem muito tempo ainda pra 

ver.” 

Tabela 7: Grupo C – Representações da própria competência em língua alemã dos informantes 

Destacamos, antes de mais nada, que os alunos 1C e 2C, submetidos às mesmas 

questões provocadoras que os demais, refletiram e discorreram com mais vagar sobre 

seu desempenho e sua identidade enquanto aprendiz ou falante da língua alemã. 
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Ambos se manifestaram, ora mais seguros, ora menos confiantes, sobre sua 

competência linguística. 

Apesar de considerar que ainda não consegue se comunicar em alemão ou que 

consegue se comunicar só um pouco (1Ca), o informante 1C lembra que foi capaz de 

interagir com falantes nativos em uma viagem à Alemanha (1Cb). A seguir, relativiza 

esse desempenho (1Cc) e, por fim, volta a demonstrar certa insegurança no que 

compete à proficiência que virá alcançar após concluir o Ensino Médio (1Ce). 

Os comentários do informante 5C indicam um posicionamento semelhante ao de 1C, 

apontando em direção a uma competência linguística em alemão que não é ideal, mas 

satisfatória para a comunicação com o falante nativo (5Ca), e à expectativa de possuir 

uma proficiência mediana no futuro (5Cb). 

Em relação a este último aspecto, a aluna 6C se mostrou despreocupada e não arriscou 

um prognóstico mais objetivo, como se vê no único momento em que ensaia expressar 

uma representação sobre si mesma (6Ca). Podemos incluir a aluna 3C também no 

conjunto daqueles que se mostram inseguros ou incertos ao fazerem esse prognóstico. 

Nas representações que a participante 3C esboçou sobre si mesma, predomina a 

insegurança de quem se encontra no meio do processo de aprendizagem e pratica a 

língua em situações não-autênticas cujo objetivo se encerra no mero exercício do 

idioma. A prática da língua ocorre em grande parte nos momentos de estudo e treino 

com o irmão mais velho, que também foi aluno da escola. Para a aluna, este é o 

contexto mais provável de uso da língua e a interação em L2 com alguém não-falante 

de português, esta sim, é uma situação excepcional (3Ca). A aluna não confia 
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plenamente que seu nível de alemão dê conta de mediar essa interação, mas relativiza 

essa competência à medida que considera seu domínio de alemão ainda é melhor do 

que o de inglês (2Cb). Em seu depoimento sobre seu nível de proficiência no futuro, ela 

afirma pretender manter o atual desempenho através de treino constante, mas sem 

visar o emprego efetivo da língua em situações de comunicação (2Cc). Podemos 

comparar essa visão com a de um frequentador regular de uma academia de ginástica, 

que busca somente manter a boa forma física através de exercícios, sem aplicar o que 

foi desenvolvido na realização de trabalhos em seu cotidiano ou em competições 

esportivas. 

As declarações do informante 4C também nos permitem essa analogia, no entanto, 

este sim busca alcançar um desempenho excelente (4Cb). Em consonância com as 

representações que faz acerca da língua alemã (difícil, diferente, pouco falada; cf. item 

4.1.3) e do falante nativo (cf. 4.2.3), este aluno considera que se destaca das outras 

pessoas por saber falar alemão e conseguir interagir com os falantes nativos através da 

L1 destes. 

A identidade linguística da aluna 2C parece ser edificada em torno da língua alemã e 

do falante nativo, tendo seu universo como meta. Ao longo de toda a sua entrevista, a 

informante transmite forte afetividade em relação à língua alemã. Mas, apesar de ter 

sido capaz de se comunicar com alemães em viagem ao país, relativiza seu 

desempenho em dois momentos: ao caracterizar seu alemão como “alemão brasileiro” 

(2Cb) e ao cogitar a fluência no idioma como objetivo para o futuro (2Cd). Aqui, pode 

ser que “fluência” represente o nível de proficiência do falante nativo, de acordo com 

a representação que esta aluna faz do mesmo (cf. item 4.2.3), pois procura se esforçar 
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para que sua fala se assemelhe à dos alemães (2Cc). Essa declaração da aluna 

demonstra o seu desejo e a satisfação em sentir-se assimilada pela cultura do falante 

nativo, tomando de empréstimo sua identidade e dividindo com ele o mesmo lugar no 

mundo (2Ca). 

A aluna 2C é a única que, em seu discurso, não se posiciona claramente em pleno 

processo de aprendizagem, mas propriamente como falante da língua. Todos os 

demais cinco alunos (83,3%) ao tratar da língua alemã e de sua competência 

linguística, adotam a perspectiva do aprendiz em maturação. 

Os participantes 2C e 4C, ao contrário dos demais (66,7%), foram objetivos ao traçar 

uma previsão para seu domínio de alemão no futuro, estimando atingir um nível 

“máximo” (4C) ou “fluente” (2C). 

 

4.3.4 Conclusões preliminares 

Até aqui analisamos e discutimos as representações que os 18 alunos participantes 

desta pesquisa fazem de si mesmos enquanto sujeitos bi/plurilíngues e aprendizes de 

alemão como L2. Agora vamos observar que influência o intercâmbio postal com 

outros aprendizes (grupo B, através do projeto Das Bild der Anderen) e com falantes 

nativos (grupo A) podem exercer sobre essas representações. 

A primeira questão colocada aos alunos, em todas as entrevistas, foi relativa às línguas 

que cada um fala, ou melhor, quais línguas cada um afirma saber falar quando 

perguntado corriqueiramente. Em seguida dessa resposta, o pesquisador pedia sempre 
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que o entrevistado confirmasse a ordenação dessas línguas e justificasse esse 

escalonamento. Todos os informantes afirmaram saber falar alemão, inglês e 

português em alguma ordem. Apenas um aluno (5A) considerou que as suas L2 

(alemão e inglês) ocupam a mesma posição nessa classificação71, dois ressaltaram que 

falam inglês “só um pouquinho” (5B) ou “mais ou menos” (1B) e quatro (2B, 4B, 3B, 

1C) afirmaram classificá-las aleatoriamente ou não souberam esclarecer que critérios 

utilizavam para ordenar as línguas. Observemos as representações gráficas destas 

escolhas em cada grupo (gráficos 15a a 15c): 

 

Gráfico 15a: Grupo A – Ordenação das línguas        Gráfico 15b: Grupo B – Ordenação das línguas 

 

 

 

Gráfico 15c: Grupo C – Ordenação das línguas 

 

 

 

 

                                                             
71 No entanto, consideramos para esta análise a ordem em que o aluno enumerou as línguas quando 
perguntado na entrevista (português, alemão, inglês). Da mesma forma, dos informantes que não 
souberam precisar o critério adotado para esta classificação, foi levada em conta a ordenação feita, 
mesmo que ao acaso, na resposta à pergunta. 

alemão, inglês

inglês, alemão

alemão, inglês

inglês, alemão

alemão, inglês

inglês, alemão

5 5 

3 3 

1 1 
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Como vemos, a língua alemã é classificada mais à frente pelos sujeitos dos grupos A e 

B, que são os que participam dos projetos de intercâmbio postal e utilizam 

efetivamente a língua para se comunicar com seus pares estrangeiros. Esses alunos 

fazem uso da estrutura e do léxico da L2 para a expressão espontânea de suas ideias e 

visando um interlocutor real com quem não poderia se comunicar na sua L1. A troca 

de cartas permite que o aluno não só se expresse através da língua escrita, mas tenha 

um feedback, após algumas semanas, de que o que ele escreve é compreendido e, 

assim, de que possui domínio da língua.  

Esse tipo de comprovação não se mostra tão necessário na língua inglesa, continente 

de mais radicais de origem latina, maior exportadora de internacionalismos e muito 

mais presente nos meios de comunicação, nos spots publicitários, nas músicas, nos 

filmes e nos games do que o alemão. Em outras palavras, mesmo que estes alunos 

começassem a aprender inglês no 1º ano do Ensino Fundamental, simultaneamente 

com o início da aprendizagem de alemão, eles já teriam um conhecimento prévio e 

uma vivência da língua inglesa em seu cotidiano extraclasse maior do que da língua 

alemã. 

É por essa razão que entre os participantes do grupo C, sem parceiros de intercâmbio 

postal, não existe uma predominância pelo posicionamento da língua alemã à frente 

do inglês. Além disso, dois (66,7%) dos três alunos que o fizeram declararam nas 

entrevistas já terem estado da Alemanha e terem experienciado o uso da língua numa 

situação autêntica. Nos grupos A e B, em que a classificação do alemão à frente do 

inglês foi escolha da maioria, houve igualmente dois sujeitos em cada um que 
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contaram já terem viajado para a Alemanha – uma proporção, portanto, 

significativamente menor do que no grupo C. 

Os fatores que determinaram, segundo a maior parte dos informantes dos grupos A e 

B, a ordenação das línguas quando perguntados no início da entrevista, foram o grau 

de dificuldade (as línguas mais fáceis foram posicionadas à frente), de domínio, a 

frequência de uso e o tempo discorrido desde que começou o aprendizado. No grupo 

A, dois terços dos informantes afirmaram ter adotado ao menos um destes critérios. 

Os dois alunos que não o fizeram apontaram o fato de frequentarem a escola alemã 

como critério para promover a língua alemã sobre o inglês. Vale lembrar que foi maior 

neste grupo a recorrência de representações que vinculam a língua alemã à escola. 

No grupo B, três alunos não souberam definir um critério para sua classificação e os 

demais se orientaram pelos fatores ou representações relativos à língua e sua 

aprendizagem (língua mais fácil, que domina melhor, que usa com mais frequência ou 

que sabe há mais tempo). 

No grupo C, os critérios adotados para a classificação das línguas variaram mais do que 

nos outros dois grupos e somente três informantes levaram em conta aspectos 

inerentes à língua ou ao aprendizado da língua. O fato de ser uma língua incomum 

levou um dos participantes a citar em primeiro lugar a língua alemã entre suas L2 e o 

fato de a mãe ser intérprete da língua inglesa foi um fator que determinou a colocação 

dianteira dessa língua para outro dos alunos. O sexto membro deste grupo afirmou ter 

ordenado as línguas aleatoriamente. 
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Em cada grupo, uma parcela de alunos se posicionou claramente no processo de 

aquisição da língua, enquanto outros demonstraram assumir a postura de falante 

bilíngue, usuário da língua, independentemente de seu nível de proficiência. Vejamos 

nos gráficos 16a, 16b e 16c como cada grupo se divide, considerando este aspecto. 

 

Gráfico 16a: Grupo A – Postura do participante      Gráfico 16b: Grupo B – Postura do participante 

 

 

 

Gráfico 16c: Grupo C – Postura do participante 

 

 

 

 

Os gráficos demonstram perfis bastante distintos entre os grupos A, B e C. Enquanto 

quase todos os alunos participantes do grupo B (83,3%) demonstram responder às 

questões do pesquisador da perspectiva de um usuário da língua, a maior parte dos 

informantes dos grupos A e C (respectivamente 66,7% e 83,3%) assumiram, nas 

entrevistas, a postura de aprendizes. 
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Observemos que as representações gráficas 16b e 16c são o negativo uma da outra. A 

falta de uso regular da língua aprendida para a comunicação efetiva e espontânea não 

leva o participante do grupo C a questionar o posto que lhe é atribuído pelo processo 

de ensino-aprendizagem como falante imaturo e carente de recursos linguísticos na 

língua aprendida. 

Por outro lado, a prática do intercâmbio postal, isto é, a experiência de uso da língua 

alemã avaliada como bem-sucedida pelo aluno ao perceber que é compreendido pelo 

interlocutor, o leva a sentir-se capaz de agir nesta língua. E antes que haja essa 

confirmação, o destinatário eslovaco já é visto, nesta relação, como proficiente na 

língua, uma vez que só é possível, para o aluno brasileiro, estabelecer contato com ele 

em alemão. No entanto, as cartas recebidas correspondem a um nível de proficiência 

aproximadamente similar e contêm incorreções gramaticais e ortográficas que, a 

grosso modo, não comprometem o entendimento do conteúdo. Dessa forma, o 

aprendiz brasileiro entende que é tão proficiente quanto o parceiro eslovaco. A 

relação comunicativa é equilibrada. 

Alguns sujeitos do grupo A também não se vêem mais imaturos ou impotentes em 

relação à prática espontânea da L2. Porém, a maioria ainda não se libertou deste 

estigma, pois a troca de cartas com seus parceiros, que são falantes nativos, apesar de 

resultar em uma interação bem-sucedida, não representa uma relação equilibrada 

entre interlocutores igualmente proficientes. É evidente para o aprendiz que o 

parceiro alemão dispõe de uma gama de recursos linguísticos significativamente mais 

ampla e diversificada que lhe possibilita expressar suas ideias e sentimentos com mais 

precisão e estabelecer entre elas relações lógicas que o seu par brasileiro ainda não é 
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capaz de fazer nessa língua. Esta constatação nos faz compreender porque, mesmo 

fazendo uso da língua regularmente para interagir com interlocutores de L1 diferentes, 

a maior parte dos informantes do grupo A não se apropria do alemão como falantes 

proficientes. 

Os gráficos 17a, 17b e 17c sintetizam a expectativa dos participantes dos três grupos 

quanto a sua proficiência em língua alemã após a conclusão do Ensino Médio. 

 

Gráfico 17a: Grupo A – Prognóstico   Gráfico 17b: Grupo B – Prognóstico 

 

 

 

Gráfico 17c: Grupo C – Prognóstico 
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pesquisa. De fato, as referências que tem o aluno do grupo B são tão abstratas quanto 

as que tem o aluno do grupo C para estimar o que seria um nível de proficiência alto, 

médio ou baixo, pois nenhum dos dois grupos vivencia o contato regular com um 

falante nativo da língua que aprendem. 

No grupo C, os dois alunos que esperam alcançar no futuro um alto nível de 

proficiência são precisamente os únicos dois que já tiveram a oportunidade de visitar a 

Alemanha e pôr à prova sua capacidade de interagir nessa língua em situações efetivas 

de comunicação, mas a mesma correspondência não ocorre com os outros dois 

grupos, o que nos impede, por enquanto, de afirmar que estas duas condições estão 

vinculadas. 

Diferentemente dos outros dois grupos, os alunos que escrevem cartas para os 

parceiros alemães possuem parâmetros mais bem definidos de o que viria a 

representar um domínio da língua excelente, satisfatório ou insuficiente. Esta 

representação certamente influencia o prognóstico de cada um para o grau de 

proficiência que está disposto ou logrará atingir num determinado espaço de tempo. 

No entanto, levando em conta o número reduzido de sujeitos que compõem cada 

amostra e a diferença de apenas um participante entre o resultado do grupo A e os 

dos outros dois, concluímos que um parecer mais preciso a esse respeito só poderá ser 

obtido através de um estudo mais específico e/ou mobilização de um número maior 

de informantes. 

Tomamos como último aspecto a ser comentado nesta parte da análise dos dados as 

representações apresentadas por quatro das participantes da pesquisa – três no grupo 
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B e uma no grupo C –, que envolvem alguma sensação de pertencimento ou 

identificação motivada pelo domínio ou pela prática da língua. Mais uma vez 

salientamos que, embora tenhamos trabalhado com amostras representativas do 

universo de alunos das turmas investigadas, o número pequeno de sujeitos e de 

declarações desta ordem não permite que apresentemos uma análise conclusiva deste 

aspecto. Apesar disso, acreditamos que a qualidade dos depoimentos destas quatro 

informantes e a ausência, em um dos grupos, de comentários nesse sentido estão 

correlacionadas ao tipo de experiência que cada uma delas tem com a língua alemã. 

Para termos uma visão mais clara dos dados, lancemos o olhar mais uma vez a uma 

representação gráfica (gráfico 18): 

Gráfico 18: Representações de identificação ou pertencimento à cultura da L2 

 

 

 

Não foram constatados sinais de identificação ou pertencimento nos depoimentos do 
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Grupo A

Grupo B

Grupo C

0 1 2 3 4 5 6



174 

 

Enquanto a informante 2C expressa satisfação ao falar alemão e visa uma aproximação 

com o falante nativo, as alunas 1B, 3B e 6B assumem a língua alemã como parte de sua 

identidade, independentemente do falante nativo. Aquela pertence ao grupo que, sem 

o contato regular com o falante nativo, tende a construir uma imagem idealizada do 

mesmo. Com efeito, a aceitação do falante nativo e a possibilidade de partilhar de seus 

bens culturais estão entre as expectativas que motivam sua dedicação ao estudo da 

língua. Por outro lado, as três alunas do grupo B constatam em si mesmas uma 

identidade germanófona, centrada na língua e desvinculada de território. Tal 

representação combina com a experiência de intercâmbio postal com seus parceiros 

eslovacos, em que o alemão era língua de encontro, ou seja, L2 de ambos os lados. 

 

4.4 Representações da língua de encontro 

Quando questionadas sobre qual seria a língua de encontro, isto é, qual língua se 

prestaria melhor à comunicação entre duas pessoas de L1 diferentes que necessitam 

interagir uma com a outra em um país cuja língua corrente não participa do repertório 

linguístico de nenhuma das duas, os participantes dos três grupos de investigação 

encontraram soluções diversas para o problema. Vejamos a seguir. 

 

4.4.1 Grupo A 

No que se refere à língua de que os dois estrangeiros da situação-problema lançariam 

mão para se comunicar um com o outro, os participantes do grupo A se dividiram em 
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torno de três possibilidades, cada uma indicada respectivamente por dois dos alunos 

entrevistados: 

Encontrar uma língua comum que participe, ao mesmo tempo, do repertório 

linguístico de ambos os interlocutores foi a sugestão dos sujeitos 1A e 2A: 

“Elas podem se comunicar tentando achar uma língua que elas saibam.” (1A) 

“Depende... da língua que ela fala assim... inglês ou alemão ou português. [Depende] 

Das duas pessoas em comum, pra comunicar”. (2A) 

A linguagem gestual foi indicada pelos participantes 3A e 4A: 

“Sei lá, dá pra fazer mímica”. (3A) 

“Eu não tenho como falar uma língua, vou tentar me comunicar com ela em gestos.” 

(4A) 

Finalmente, outros dois informantes optaram pela língua inglesa para mediar a 

interação entre os dois estrangeiros: 

“Ah, no caso, é... inglês que é a língua mais... vamos dizer, mais aprendida e conhecida 

pelas pessoas. E é até mais fácil do que as outras línguas, o português e alemão.” (5A) 

“Inglês, porque o inglês é uma língua universal.” (6A) 

Nas afirmações acima, os alunos reproduzem ideias partilhadas pelo senso comum, de 

que o inglês é uma língua mais fácil e mais difundida e que este idioma ocupa uma 

posição de língua “global” ou “universal”, permitindo a comunicação entre falantes de 

qualquer L1 provenientes de qualquer país do mundo. 
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Constatamos uma divisão equitativa das opiniões no grupo de alunos que escreveram 

cartas e e-mails para escola parceira na Alemanha. Neste grupo, apenas um 

participante se lembrou do projeto de intercâmbio postal ao ser perguntado sobre 

ocasiões autênticas de comunicação vivenciadas com um interlocutor nativo.  

Vejamos a seguir, como os representantes do grupo B, parceiros dos alunos eslovacos, 

tratam a questão da língua de encontro e que soluções sugerem para a mesma 

situação-problema. 

 

4.4.2 Grupo B 

Três alunas (1B, 4B, 6B), ou seja, 50% das informantes apontaram a linguagem gestual 

como código mais adequado para a comunicação entre dois falantes cujas línguas não 

são entendidas um pelo outro. 

A mesma frequência apresentou a língua inglesa nos depoimentos, como sendo a 

“língua mais falada do mundo” (2B) ou 

“uma língua que a maioria das pessoas sabe” (5B). 

Para a aluna 2B, embora não se possa esperar que todas as pessoas, em especial 

alemães, falem e entendam a língua inglesa, esta deve ser a primeira tentativa de 

alguém que deseja estabelecer contato com um interlocutor falante de uma L1 

diferente, se ambos se encontrarem em solo povoado por falantes de uma terceira L1. 

Esta também é a opinião da aluna 6B. 
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A informante 1B, ao longo da entrevista, estuda diversas possibilidades de código para 

esta situação de interação. De antemão, ela admite que ao visitar um determinado 

país não lançará mão impreterivelmente da respectiva língua nacional para se 

comunicar: 

“posso falar outra língua que eles saibam” (1B). 

Em outro momento, a aluna confirma que o inglês, ao contrário do que pensam as 

informantes 2B, 5B e 6B72, é apenas uma das possibilidades e, ao ser perguntada 

diretamente sobre a língua de encontro a ser utilizada por duas pessoas, se uma não 

domina a língua da outra, reitera: 

“Elas tentam falar uma língua que as duas falam” (1B). 

Em seu depoimento, a participante 3B traduz este mesmo posicionamento como 

segue: 

“Depende do que eles sabem igual. Por exemplo, se os dois sabem falar inglês, eles se 

comunicam em inglês. Mesmo que as línguas originais não sejam a mesma” (3B). 

Assim sendo, a prática comunicativa sugerida pelo intercâmbio postal em alemão com 

a turma parceira cuja L1 é eslovaco foi considerada por duas alunas como alternativa 

mais adequada para a situação-problema apresentada na entrevista. Também ali os 

interlocutores acabariam se comunicando em um código comum a ambos, uma língua 

de que ambos dispõem como L2.  

                                                             
72

 Estas três informantes apontam a língua inglesa como o meio mais eficaz para a interação na situação-
problema. A aluna 6B considera ainda a possibilidade de se empregar a linguagem gestual. 
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No entanto, vale chamar a atenção para o fato de que nem todas as participantes 

deste grupo consideraram passar por uma situação parecida ao se comunicar por e-

mail com seus parceiros eslovacos. Com efeito, somente as alunas 2B e 5B 

mencionaram a experiência, mas justamente estas compartilham da opinião de que o 

êxito da interação da situação-problema estaria garantido com o emprego da língua 

inglesa. 

 

4.4.3 Grupo C 

O grupo C se mostrou bem mais homogêneo do que os outros dois quando tiveram 

que apontar uma solução para que a comunicação entre dois estrangeiros de L1 

diferentes pudesse ocorrer. Todos os participantes deste grupo de investigação 

indicaram a língua inglesa como meio efetivo para essa intermediação: 

“Porque... inglês é uma língua que todo mundo aprende, praticamente todo mundo 

aprende.” (3C) 

“Porque é a língua mundial.” (5C)  

“Porque... inglês é a língua mais fácil, vamos supor assim, de se aprender, e é a que 

mais usam hoje em dia.” (6C) 

São claras aqui as representações que estes alunos fazem do inglês como uma língua 

que todos aprendem, como língua fácil e como língua mais falada. Em uma das 

entrevistas, o aluno justifica sua escolha lançando mão apenas do título “língua 
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mundial” sem esboçar qualquer reflexão acerca de sua pertinência. Nos demais 

depoimentos, os informantes recorrem a estes mesmos argumentos, baseados em 

generalizações. Entretanto, dois deles chegam a cogitar o uso de outra língua como 

alternativa: 

“porque inglês é uma língua meio que mundial, entendeu. A não ser que elas 

encontrarem uma língua, assim, em comum. Se as duas falarem, sei lá, espanhol. Mas 

eu acho que o mais comum de você ver, assim, é o inglês, porque é uma língua mundial 

que a maioria das pessoas sabe, a maioria dos colégios ensina.” (2C) 

“a gente vai ter uma língua opcional, a gente não vai precisar usar o inglês, assim. Nem 

o português, porque ninguém vai saber.” (4C) 

Para a informante 2C, é possível que os dois indivíduos da situação-problema 

solucionem esse impasse empregando uma (outra) língua, falada por ambos. 

Observemos que a aluna não fala de uma “outra” língua em comum, mas 

simplesmente de uma língua, ordenando o inglês sob uma categoria diferente, um 

código que não representa um povo, um país ou uma cultura específica, mas que serve 

para a comunicação transnacional e transcultural, independentemente das L1 de seus 

usuários. Portanto, assim como para os outros alunos deste grupo, o uso do inglês em 

interações deste tipo, na opinião desta informante, é padrão. 

O excerto da entrevista do aluno 4C que lemos acima é a resposta que ele dá quando 

perguntado pelo pesquisador como ele se imaginaria vivenciando a situação-problema 

com um interlocutor cuja L1 ele não domina, mas que, como ele, fala alemão como L2. 

Neste momento, ele se refere expressamente ao alemão como “língua opcional”. 
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Porém, ao declarar que, neste caso, “não vai precisar usar o inglês”, demonstra que a 

preferência recai sobre o alemão, uma vez que o uso da mesma representa que ambos 

os interlocutores pertencem a um mesmo grupo de pessoas que compartilham esse 

traço identitário. Afinal, como nos recorda Rajagopalan (2008:69), “as línguas são a 

própria expressão das identidades de quem delas se apropria”. 

 

4.4.4 Conclusões preliminares 

Na análise dos três grupos, vimos que em todos eles o inglês aparece como uma 

espécie de chave-mestra capaz de abrir o acesso e permitir a interação em todo e 

qualquer espaço, veicular toda e qualquer cultura e mediar relações com qualquer 

interlocutor, seja qual for sua origem e sua L1. Também a linguagem gestual foi 

apontada algumas vezes como possível paliativo na interação entre estrangeiros que 

não dominam um a língua do outro e, nos três grupos, houve sujeitos que sugeriram a 

verificação de uma língua em comum dentre as que cada um tem como L2 (língua de 

encontro). Ressaltamos que os alunos puderam indicar mais de uma solução possível e 

que, apesar de nos concentrarmos em três possibilidades, outras estratégias (p. ex. 

símbolos, olhares) foram mencionadas com menor representatividade entre os grupos. 

Vejamos, então, como as três sugestões mais recorrentes se distribuem nos grupos de 

investigação através do gráfico 19: 
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Gráfico 19: Soluções para a comunicação entre falantes de L1 diferentes 

 

 

 

  

 

O gráfico 19 indica que a língua de encontro se mostra uma alternativa satisfatória 

para dois alunos em cada grupo de investigação. Esse quadro pode ser um indício de 

que o fato de os participantes do grupo B praticarem essa modalidade de comunicação 

através do intercâmbio postal com os parceiros eslovacos não os leva necessariamente 

a pensar que esta seria a primeira estratégia a ser tentada por interlocutores de L1 

diferentes que desejem se comunicar um com o outro. Os informantes do grupo A, 

que participaram do intercâmbio postal com os falantes nativos, se manifestaram de 

maneira similar e consideraram também o uso de linguagem gestual e da língua 

inglesa. 

Em busca de um outro fator que possa ter influenciado os seis alunos (dois de cada 

grupo) que apontaram a língua em comum ou língua de encontro como forma de 

solucionar o problema proposto, verificamos quantos destes alunos declararam já ter 

utilizado a língua alemã para se comunicar na Alemanha: 
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Participantes 

1A 2A 1B 3B 2C 4C 

Soluções sugeridas para a situação-problema 

Uso de uma língua em comum (língua de encontro) • • • • • • 

Uso da língua inglesa     • • 

Uso da linguagem gestual   •    

Já viajou para a Alemanha  •  • • • 
Tabela 8: Soluções para a situação-problema versus experiência de uso da língua na Alemanha (grupos A, B e C) 

 

Conforme mostra a tabela 8, quatro dos seis alunos (66,7%) que cogitaram o uso de 

uma L2 em comum para a interação na situação-problema já experienciaram o uso da 

língua alemã em eventos comunicativos autênticos ao viajarem para a Alemanha. Se 

concentrarmos nosso olhar mais uma vez às colunas referentes aos dois participantes 

do grupo C e relacionarmos estes resultados com o gráfico 19, constatamos que esta 

vivência está diretamente ligada à representação que eles fazem das interações entre 

interlocutores de origens linguístico-culturais distintas. Mas observemos que a mesma 

correspondência que verificamos nas colunas referentes aos alunos do grupo C não 

ocorre sempre com os sujeitos dos outros dois grupos. Sendo assim, e tendo todos os 

participantes dos grupos A e B experimentado esta situação ao se comunicar em 

alemão com seus parceiros de intercâmbio postal – sejam eles alemães ou eslovacos, 

falantes nativos ou aprendizes –, concluímos que este fator exerce influência ainda 

maior sobre essa representação do que a viagem para um país germanófono. Ora, 

devemos lembrar que para os dois representantes do grupo C, a estratégia da língua 

de encontro corresponde meramente a uma alternativa menos usual do que o recurso 

da língua inglesa, sempre disponível. 
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Com efeito, o que mais nos chama a atenção no gráfico 19 é que todos os informantes 

deste grupo afirmaram ocorrer em inglês a interação entre falantes de L1 diferentes, 

por ser uma língua fácil, muito falada ou por ser a “língua mundial”. Ao contrário, os 

participantes dos outros dois grupos demonstram ponderar sobre a questão e a 

analisar o núcleo do problema antes de lançar mão de um posicionamento baseado 

em generalizações e no senso comum. 
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„Die Welt, mein Sohn“, erklärt im Aquarium der Vaterfisch  
seinem Filius, „ist ein großer Kasten voller Wasser!“73 

(Richard David Precht em Wer bin ich und wenn ja, wie viele?) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS 

O fato de representação social e representação linguística serem fenômenos 

intersubjetivos justifica que sejam construídas e interpretadas tendo em vista a 

presença de um outro – o interlocutor, para o evento comunicativo. Por esse motivo, 

este trabalho investiga a representação linguística do ponto de vista de aprendizes que 

vivenciam a língua em questão através da prática comunicativa em situações de 

interação específicas. Além disso, entendemos representação como um fenômeno 

discursivo, motivo pelo qual utilizamos entrevistas semi-estruturadas como principal 

instrumento para coleta de dados. Para o pesquisador, o mais importante era que o 

sujeito expusesse seus pensamentos falando livremente a respeito de aspectos ligados 

à língua aprendida, ao uso dessa e de outras línguas, à prática comunicativa, ao 

plurilinguismo e à própria identidade, ainda que novas perguntas, que não constassem 

no roteiro, tivessem que ser feitas a cada participante. Assim, a metodologia de 

inspiração etnográfica se adequou aos nossos objetivos e à condição de 

representações construídas de forma reflexiva. Foi essencial que o investigador 

conhecesse o contexto de ensino-aprendizagem e de uso da língua para que pudesse 

delimitar e descrever a comunidade em que os sujeitos se inserem e para que, para 

fins de análise, as representações pudessem ser agrupadas e redefinidas buscando 

                                                             
73

 “O mundo, meu filho”, explica o papai-peixe ao seu filhote no aquário, “é uma grande caixa cheia de 
água!” 
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evidenciar a perspectiva de cada grupo, dado o caráter coletivo das representações 

sociais e linguísticas. 

Dessa forma, trabalhamos com três turmas de aprendizes brasileiros de língua alemã 

em uma escola bilíngue. Duas das quais travaram contato, através de cartas e outros 

gêneros textuais escritos nesta língua, com parceiros estrangeiros que não dominam a 

língua portuguesa – língua materna de todos os alunos brasileiros. Um destes grupos 

de interlocutores era constituído de falantes de alemão como L1 (parceiros do grupo 

A) e outro de aprendizes de alemão como L2, de mesmo nível de proficiência que seus 

parceiros brasileiros (grupo B). A terceira turma não sofreu qualquer intervenção deste 

tipo e foi tomada, na fase de análise, como grupo controle (grupo C).  

Do ponto de vista dos alunos dos dois primeiros grupos (A e B), a experiência de 

intercâmbio postal incorporada ao programa da disciplina de língua alemã se 

confundiu com outras propostas didáticas e tarefas que objetivam a fixação de 

estruturas e vocabulário da língua ou que apenas simulam a prática da língua em uma 

situação de comunicação. Acostumado a sempre ter que assumir um personagem 

hipotético (em geral, falante nativo da língua) e se imaginar atuando em um evento 

comunicativo real (no restaurante, no supermercado, no parque de diversões etc.), o 

aprendiz chegava a manifestar a dúvida de que seu parceiro estrangeiro existisse na 

realidade. Além disso, as cartas que escrevia, com frequência, não se dirigiam a um 

interlocutor específico74, mas se assemelhavam à tradicional redação escolar cujo 

interlocutor é hipotético ou inexistente e que só é lida pelo professor com a finalidade 

                                                             
74

 A impessoalidade das cartas enviadas pelos alunos brasileiros constitui uma queixa dos alunos 
parceiros reportada pelas professoras colaboradoras através dos questionários aplicados aos 
professores, cf. item 3.2.1. 



186 

 

de corrigir os desvios gramaticais e avaliar a competência linguística do aluno. A 

relação impessoal com o parceiro e a categorização dessa experiência juntamente com 

as demais propostas inspiradas na abordagem comunicativa do ensino de línguas a que 

os alunos são submetidos nesse processo justificam por que o intercâmbio postal não 

foi considerado pela maioria alunos ao responderem sobre experiências de uso da 

língua alemã com falantes nativos ou com falantes de outras línguas. 

Os seis alunos selecionados para compor o grupo C representam aqueles que passam 

pelo processo de ensino-aprendizagem de alemão sem a experiência regular de uso da 

língua como meio efetivo de comunicação com o outro. A análise das representações 

deste grupo revela o que consideramos ter sido a condição dos outros dois grupos 

antes do intercâmbio postal: o aluno considera o alemão uma língua diferenciada, que 

não é usualmente aprendida e falada e, com isso, se considera, ele mesmo um caso 

especial, que se destaca da maioria. Portanto, o bilinguismo português-alemão é, para 

o aprendiz regular no contexto escolar, uma exceção à norma. Sendo assim, seu 

interlocutor potencial deve ser impreterivelmente o falante de alemão como L1, que 

se constitui em sua representação como meta distante de ser alcançada. Como 

aprendiz em nível elementar, este aluno julga que, para fazer uso da língua e poder 

interagir com a cultura-alvo, seja necessário adquirir meios linguísticos de que não 

dispõe, ao contrário do falante nativo, que possui o domínio desses meios. Para esses 

alunos, o objetivo do estudo da língua alemã se esgota na própria língua, no domínio 

de suas estruturas e léxico e na preservação desse conhecimento. Esse aprendiz 

confunde a comunidade de falantes de alemão com o país ou os países onde esta é 

língua oficial, portanto, julga ser composta exclusivamente por seus falantes nativos e 
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por aqueles agraciados com a sua aceitação ou “convite”. A busca por esse 

reconhecimento por parte do falante de alemão como L1 se destacou no depoimento 

de sujeitos pertencentes ao grupo C. Para a intermediação de interações com falantes 

de outras L1, estes consideram, no entanto, a língua inglesa como língua internacional 

por excelência. Por isso, afirmamos que o alemão não representa, para este grupo, um 

item utilitário, de valor prático e uso provável. Trata-se, na verdade, de um traço 

identitário, com valor afetivo e moral. Ao falar alemão, este aprendiz julga portar uma 

centelha da identidade alemã. 

O contato por carta com a turma parceira da região de Hannover, na Alemanha, fez 

com que a representação que os alunos do grupo A faziam anteriormente sobre o 

falante nativo pudessem ser revistas e reformuladas. No entanto, apesar de se mostrar 

mais acessível, o distanciamento ideológico que o separava do aprendiz é reafirmado à 

medida que este percebe que lhe falta o domínio necessário dos meios linguísticos que 

lhe permita modalizar seu discurso e reagir ao input do seu interlocutor de forma tão 

espontânea quanto este o faz. Esta impressão de desequilibro de forças é somada à 

impecável correção ortográfica e gramatical dos textos recebidos que, na verdade, é 

garantida pela professora de alemão como L1, que as corrige criteriosamente antes de 

enviá-las aos parceiros brasileiros. O resultado é novamente a representação de um 

falante nativo tão ideal e exemplar quanto anteriormente, mas dessa vez verossímil. 

Em vista disso, os alunos representados pelo grupo A não apresentam identificação 

com a cultura-alvo e não se representam como membros da mesma comunidade que 

seus parceiros de intercâmbio postal. Seus depoimentos acusam, pelo contrário, uma 

demarcação clara entre a identidade e a cultura do aprendiz e a do outro, alemão. 
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Assim como os participantes do grupo C, o aluno desse grupo pensa que o fato de 

aprender e falar alemão o destaca da maioria, pois se trata de uma língua falada por 

poucas pessoas fora dos países germanófonos. Como as representações feitas dos 

habitantes destes territórios são as de indivíduos monolíngues, esses aprendizes se 

sentem privilegiados em poder se comunicar com eles e ter acesso à sua cultura. 

No processo de aprendizagem de alemão, os sujeitos dos grupos A e C dirigem seu 

olhar para o falante nativo, encarando-o não só como representante de sua cultura, 

mas como modelo a ser seguido no desenvolvimento da competência na língua-alvo. 

Enquanto estas e outras turmas de aprendizes de alemão ao redor do mundo também 

aprendem a língua visando poder se comunicar com o falante nativo e (conquistar a 

licença destes para) interagir com a sua cultura, aqueles que a utilizam, durante o 

processo de aquisição, em trocas comunicativas com outros aprendizes de origens 

linguístico-culturais diferentes enxergam outras possibilidades de ganhos culturais e 

constroem outras representações acerca da língua-alvo, do falante nativo e de si 

mesmos enquanto sujeitos bilíngues. Esse fator caracterizou o grupo B e, por conta 

disso, os participantes deste grupo manifestaram representações diversas das do 

grupo que manteve correspondência com os alunos alemães. As principais diferenças 

consistem na manifestação da auto-estima do aprendiz e na abordagem do falante 

nativo em seus depoimentos.  Em comparação com as entrevistas dos outros dois 

grupos, o falante nativo quase não é abordado no discurso dos informantes do grupo 

B. Entendemos que a possibilidade de interação em alemão com culturas não-

germanófonas (alemão como língua de encontro) sem a participação do falante nativo 

nesta troca justifique essa evidência e resulte que o falante nativo não seja visto mais 
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como modelo de proficiência ou mesmo como meta do aprendizado da língua. Por 

outro lado, o aprendiz que vivencia o uso regular do alemão para a comunicação com 

outras culturas se sente participante de uma comunidade internacional de falantes da 

língua-alvo, independentemente do consentimento do falante nativo. 

Esse novo olhar é uma consequência da implementação, em sala de aula de alemão 

como L2, do conceito Das Bild der Anderen (HAGEN, KNUDSEN, PETERS, 2006). O 

intercâmbio postal com aprendizes falantes de outras L1, diferentes da língua-alvo, 

cria um espaço neutro para o diálogo intercultural (KRAMSCH, 2009; ZARATE, LEVY, 

KRAMSCH, 2008) e faz com que o aluno ganhe uma nova referência para a prática da 

língua e se torne, ele mesmo, também uma referência para o seu interlocutor. Fazendo 

uma analogia com o funcionamento do Sistema Solar, é como se o Sol se tornasse um 

grande planeta e cada planeta, inclusive os menores, passasse a emitir a própria luz e a 

se beneficiar da luz emitida pelo outro – um modelo mais democrático e do que a 

dependência direta de uma única fonte de transmissão de mão única (representação 

do grupo A) e mais interativa do que a condição individualmente auto-suficiente de 

“micro-sol” portador de uma centelha de luz do original, que o sujeito do grupo C, em 

suas representações, se atribui. 

A análise das entrevistas revelou que algumas atitudes estão presentes nas 

representações de todos os grupos de investigação. A primeira que merece destaque é 

que o falante de alemão como L1 é quase sempre idealizado, embora de maneira 

diferenciada em cada um dos grupos. A troca comunicativa regular com o falante 

nativo o torna uma referência mais concreta no caso do grupo A, mas nos casos em 

que o aprendiz não tem a oportunidade desse contato (grupos B e C), predomina a 
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representação de um falante que tem o domínio sobre a estrutura da sua língua e o 

controle do acesso à sua cultura. Apesar disso, para aqueles que utilizam o alemão 

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

para que a troca comunicativa na língua-alvo seja bem-sucedida. Concluímos, 

portanto, que, no tempo em que se levou a cabo o projeto de intercâmbio postal, o 

mito da natividade (RAJAGOPALAN, 1997) não pôde ser superado nem através da 

interação direta com o falante de alemão como L1, nem pelo surgimento de novas 

referências e de conteúdos alheios à cultura-alvo. 

Outro ponto em comum no discurso dos três grupos de informantes foi a 

representação da escola como “sede” da língua alemã, ao lado da Alemanha, e da 

língua alemã como língua da Alemanha e da escola. No processo pedagógico, o livro 

didático e os limites físicos e conceituais da sala de aula oferecem ao aluno de alemão 

como L2 representações da realidade veiculadas através de situações de comunicação 

simuladas e por textos orais e escritos elaborados artificialmente visando unicamente 

o aprendizado do código e o desenvolvimento de competências linguísticas. A 

intencionalidade dos mesmos não é verdadeiramente comunicativa, assim como boa 

parte do que os alunos produzem por escrito nas aulas de alemão. De acordo com a 

observação empírica, para o puro exercício de gêneros textuais como carta pessoal e 

cartão postal, que demandam a pressuposição de um destinatário para a mensagem, o 

aluno cria automaticamente um interlocutor fictício, via de regra alemão, para o qual 

inventa um nome, mas que não possui identidade, gostos, hábitos, interesses ou 

sequer está inserido em um meio social. Ao transformar este interlocutor hipotético 

em uma personalidade individual e autêntica, que provoca e que reage a estímulos, 
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também a língua aprendida se torna palpável, ganha um contorno mais nítido, cores 

vivas e movimento. O aprendiz percebe que ela é viva e plural como a sua própria L1 e 

tem a chance de se apropriar dela em favor da expressão dos próprios pensamentos. 

Se a mesma puder ser posta em prática na comunicação com aprendizes inseridos em 

outros contextos linguístico-culturais, o aluno obterá uma dimensão mais expandida 

do alcance da L2 e se reconhecerá como usuário competente da língua-alvo, 

independentemente do seu nível de proficiência. Além disso, se o professor, nesta 

situação, abrir mão do papel de corretor gramatical, privilegiar o conteúdo sobre a 

forma e atuar valorizando o ato comunicativo e a troca intercultural, o aluno passa a 

fazer a representação da língua-alvo como um instrumento disponível e eficaz para a 

expressão de sua identidade e de sua própria cultura. 

Neste trabalho, a L2 é a língua alemã. Julgamos, porém, que as reflexões apresentadas 

são pertinentes e, com as devidas adaptações, aplicáveis à aprendizagem de qualquer 

outra língua. Ressaltamos, no entanto, que a proposta da língua de encontro constitui 

na aproximação de diferentes realidades linguístico-culturais em um espaço neutro e 

democrático propiciado pela combinação de afinidades e pela sensação de 

pertencimento a uma comunidade cujos membros compartilham traços culturais e 

identitários que são incorporados através da aquisição da L2. Dessa forma, esse 

conceito não pressupõe que a língua-alvo da aprendizagem seja esvaziada da cultura-

alvo e tampouco que seja vista como uma língua global ou internacional – não se 

assemelha, portanto, ao fenômeno World English, que Rajagopalan (2005) caracteriza 

como “espaço de contestação, de reivindicação dos direitos da periferia, de 

subversão” (p. 155). 



192 

 

Trabalhos futuros podem se ocupar em estender a abrangência desse estudo a um 

número maior de turmas e informantes – relacionando-o, inclusive, ao desempenho 

alcançado pelos grupos A, B e C em exames de proficiência – a fim de obter um quadro 

mais preciso dos efeitos da comunicação intercultural através de alemão como língua 

de encontro nas representações dos aprendizes. Consideramos também relevante 

investigar e discutir a prática propriamente dita da língua alemã como third place ou 

língua de encontro, assim como desenvolver medidas de aprimoramento da 

metodologia Das Bild der Anderen. 

Esperamos que, a partir das demandas apontadas pelo Quadro Europeu de Referência 

para o Ensino de Línguas (TRIM, COSTE, NORTH, SHEILS, 2001a) e por Castellotti e 

Moore (2002), este trabalho motive novas iniciativas de investigação que visem o 

desenvolvimento de alternativas interculturais para o ensino de línguas que 

representem de fato a quebra de restrições nacionais, culturais e identitárias na 

formação de cidadãos plurilíngues críticos e tolerantes. 
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Questionário de perfil sociolinguístico 

 

1   Identificação 

Sexo: 

 

Idade: 

 

 

Turma: 

 

 

Nacionalidade:  

 Masculino 
 

  até 9 anos 

 12 anos 
 

  5C1 

 6C1 

 Alemã 

 Feminino 
 

 10 anos 

 13 anos ou mais 

 

 5C2 

 6C2 

 Brasileira 

 

 

 11 anos 

 

 

 5C3 

 6C3 

 Outra:_________ 

 

 

2   Domínio Linguístico 

2.1 Língua(s) considerada(s) como materna: 

 Alemão 

 Inglês 

 Espanhol 

 Português 

 Francês 

2.2 Língua(s) utilizada(s) no ambiente familiar (com os pais, irmãos, avós, 

empregados, etc.): 

 Alemão 

 Francês 

 Inglês 

 Português 

 Outras:________________ 
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2.3 Língua(s) utilizada(s) com vizinhos, colegas de play, igreja, clube, etc.: 

 Alemão 

 Francês 

 Inglês 

 Português 

 Outras:______________ 

 

2.4 Língua(s) utilizada(s) na escola: 

 com colegas 

 Alemão 

 Francês 

 Inglês 

 Português 

 Outras:________________ 

 com professores 

 Alemão 

 Francês 

 Inglês 

 Português 

 Outras:________________ 

 com funcionários 

 Alemão 

 Francês 

 Inglês 

 Português 

 Outras:________________ 

 

3 Caracterização dos Pais 

 
          PAI           MÃE 

Idade 
 25 a 35 anos 

 36 a 45 anos 

 46 a 55 anos 

 Mais de 56 anos 

 25 a 35 anos 

 36 a 45 anos 

 46 a 55 anos 

 Mais de 56 anos 



205 

 

   

Nacionalidade 
 Alemã 

 Brasileira 

 Outras: _______________ 

 Alemã 

 Brasileira 

 Outras: _______________ 

 

4 Educação Bilíngue 

Por que está estudando em uma escola bilíngue?  
(Pode ser escolhida MAIS DE UMA opção) 

 Os pais são estrangeiros 

 Sou estrangeiro 

 Aquisição de outra(s) língua(s) 

 Melhor ensino 

 Próximo de casa 

 Mensalidade mais barata 

 Perspectiva de imigração 

 Desejo de terminar os estudos em outro país 

 Indicação de conhecidos 

 Estudou no exterior anteriormente 

 Algum parente estuda ou já estudou nesta escola 

 Algum parente é estrangeiro 

 Os pais trabalham em empresas estrangeiras 

 Os pais trabalham na escola 

 Outros: ____________________________________________________ 
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Fragebogen für Deutschlehrkräfte 

 

SCHULSYSTEM 

Beschreibe kurz das Schulsystem in deinem Land (wie lange dauert die Grundschule? 

die Sekundarstufen? wie sind die Übergänge? wie geht es nach der Schule weiter?...) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

SCHULE 

 

Name: ________________________________________________________________ 

Ort: __________________________________________________________________ 

Homepage: ____________________________________________________________ 

 

1. Anzahl von SchülerInnen: ________________________________________________ 

2. Anzahl von Lehrkräften: _________________________________________________ 

3. Anzahl von Lehrkräften für Deutsch: ______________________________________ 

 

4. Anzahl von Schüler pro Lerngruppe: _______________________________________ 

5. Anzahl von Lerngruppen pro Klassenstufe: _________________________________ 

 

6. In meiner Schule wird Deutsch angeboten als  

(   ) Pflichtfach  (   ) Wahlfach  (   ) Freifach 

 

7. In meiner Schule lernt man Deutsch als  

(   ) Erstsprache   (   ) Zweitsprache   (   ) Fremdsprache 

Wenn mehr als eine Option, beschreiben Sie die Verteilung in die Schulzweige bzw. im 

Lehrplan: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8. Wie viele Wochenstunden Deutsch werden in jeder Klassenstufe verteilt? 

Klasse 1: _______  Klasse 2: _______  Klasse 3: _______ 

Klasse 4: _______  Klasse 5: _______  Klasse 6: _______ 

Klasse 7: _______  Klasse 8: _______  Klasse 9: _______ 

Klasse 10: _______  Klasse 11: _______  Klasse 12: _______ 

 

9. Wie sind die Deutschstunden in der Regel verteilt? 

(   ) überwiegend Einzelstunden (   ) überwiegend Doppelstunden 

 

10. Werden an Ihrer Schule Deutsch-AGs angeboten? Mit welchen Zwecken? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Werden an Ihrer Schule die Schüler in verschiedene Lerngruppen verteilt je nach 

Leistungsstärke in Deutsch? Wie viele Gruppen? Welche Kriterien werden 

berücksichtigt? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Welche andere(n) Sprache(n) werden an Ihrer Schule unterrichtet? Ab welcher 

Klassenstufe? Wie viele Wochenstunden? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13. Gibt es an Ihrer Schule Klassenfahrten ins Ausland (auch wenn nicht in ein 

deutschprachiges Land)? Wohin? In welchen Klassenstufen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

14. Nimmt die Schule an anderen internationalen Schul(austauschs)projekten teil? 

Welchen? Mit welchen Ländern? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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LEHRER      Alter: _______________ 
 

 

1 Sprachen:  

 

1.1 Was ist/sind Ihre Muttersprache/n? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

1.2 Welche anderen Sprachen beherrschen Sie ab Niveau B2? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.3 Welche anderen Sprachen können Sie bis auf Niveau B1? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.4 In welchen kommunikativen Zusammenhängen verwenden Sie jede von den 

obengenannten Sprachen? 

Familie: ________________________________________________________________ 

Arbeit: _________________________________________________________________ 

Freunde o. Ä.: ___________________________________________________________ 

Andere Bereiche (bitte nennen): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Allgemeine Praxis 

 

2.1 Wie viele Schüler sind in der am Briefwechsel teilnehmenden Klasse? __________ 

 

2.2 In welcher Klassenstufe... 

a) haben Ihre Schüler diesen Briefaustausch angefangen? ________________________ 

b) haben Ihre Schüler zum ersten Mal Briefe bzw. E-Mails mit einer Partnerklasse im 

Ausland ausgetauscht? ______________ mit einer Klasse aus ____________________ 

c) sind Ihre Schüler jetzt? _________________________________________________ 

 

2.3 Was ist das Sprachniveau Ihrer Schüler in Deutsch? 

 A1  A2  B1   B2  C1  C2 bzw. Muttersprachler  
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2.4 Welche Muttersprachen haben Ihre Schüler? Welche anderen Sprachen 

beherrschen Sie? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.5 Wie viele Ihrer Schüler... 

_____ stammen aus Familien, in denen beide Eltern Deutsch als Erstsprache haben. 

_____ stammen aus Familien, in denen nur die Mutter Deutsch als Erstsprache hat. 

_____ stammen aus Familien, in denen nur der Vater Deutsch als Erstsprache hat. 

_____ stammen aus Familien, in denen beide Eltern andere Erstsprachen haben. 

_____ sind nicht in einem deutschsprachigen Land aufgewachsen.  

 

2.6 Wie lange sind Sie als Lehrkraft für Deutsch tätig? 

 Insgesamt: __________________________________________________________ 

In dieser Schule: ______________________________________________________ 

 

2.7 Welche Nebenfächer unterrichten Sie? ___________________________________ 

 

 

 

 

3. Stand und Didaktik des Deutschen; Lehrmittel und -methoden 

 

 

3.1 Welche didaktischen Mittel bzw. Lehrmethoden werden im Deutschunterricht 

angewendet? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3.2 Ihrer Meinung nach, in wie fern eignen sich diese vorhandenen Mittel/Methoden 

der Realität und dem Bedarf Ihrer Schule bzw. Ihrer Schüler? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.3 Nach welchen Kriterien orientiert sich die Beurteilung der sprachlichen Leistung 

Ihrer Schüler? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.4 Wie wichtig schätzen Sie den Erwerb von der deutschen Sprache in Ihrer Schule? 

 sehr wichtig bzw. prioritär 

 wichtig 

 nicht unbedingt wichtig  

 

 

 

 

4. Briefpartnerschaft 

 

4.1 Woher kommt Ihre Partnerklasse? 

_______________________________________________________________________ 

 

4.2 Haben Sie den/die Partnerlehrer direkt anschreiben können? Wie oft haben Sie von 

ihm/ihr E-Mails bekommen, z. B. zur Vereinbarung der nächsten Schritte? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.3 Wie viele Brief- bzw. E-Mail-Runden liefen zwischen den Partnerklassen? 

 ab 6   5   4    3   2   1 
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4.4 Wie lange dauerte durchschnittlich, bis Ihre Schüler den nächsten Brief an die 

Partner schrieben? 

 

 1 bis 2 Wochen   3 bis 4 Wochen   zwischen 1 und 1½ Monat   

 knapp 2 Monate   länger als 2 Monate  

 sehr unregelmäßig. Bitte erklären: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.4 Wie lange dauerte durchschnittlich, bis Ihre Schüler die Antworten ihrer Partner 

bekamen? 

 

 1 bis 2 Wochen   3 bis 4 Wochen   zwischen 1 und 1½ Monat   

 knapp 2 Monate   länger als 2 Monate  

 sehr unregelmäßig. Bitte erklären: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.5 Was für Textsorten bzw. Projektergebnisse wurden ausgetauscht? 

 

 E-Mails durch persönliche Anschriften (Yahoo, Gmail, Hotmail o.Ä.) der Schüler 

 Bei MS Word (o.Ä.) verarbeitete Briefe   

 handschriftliche Briefe  

 Rätselbriefe (Aus welchem Land kommen wir? o.Ä.) 

 Foto-Rätsel (Wer ist wer? o.Ä.) 

 Persönliche Fotos   

 Klassenfotos  

 Tondateien (gesprochene Vorstellungen o.Ä.) 

 Musik 

 Videos 

 Zeichnungen bzw. Bilder 

 Comics 

 Gedichte 

 Erzählungen 

 

 Märchen 

 Reportagen bzw. Artikel 

 Kochrezepte 

 Postkarten 

 Grußkarten 

 Produkte von Klassenprojekten: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Andere Textsorten: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.6 Haben Sie irgendeinen Instant-Messenger ausprobiert? Welchen? 

_______________________________________________________________________ 
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4.7 In wie fern haben Sie das Schreiben der Briefe gesteuert? 

 

 Sie haben mit Ihren Schülern Bausteine bzw. ein Modell an der Tafel geschrieben, 

das sie mit den eigenen Daten ausfüllen sollten. 

 Sie haben Thema, Textaufbau, gebrauchten Wortschatz und sprachliche Strukturen 

bestimmt, ggf. den Schülern Bausteine oder Muster vorgeschrieben, wonach sich ihr 

Schreiben richten sollten. 

 Sie haben das Thema vorgeschrieben, die notwendigen Vokabeln und Strukturen 

haben Sie davor eingeführt bzw. wiederholt und üben lassen, obwohl jeder Schüler 

seinen eigenen Brief frei ausdenken durfte.    

 Sie haben ein Thema vorgeschlagen und jeder Schüler hat seinen eigenen Brief frei 

ausdenken dürfen. 

 Das Thema lag an dem zu beantwortenden Brief und jeder Schüler durfte in seinem 

Brief erzählen, was er für wichtig hielt oder ihm in dem Augenblick einfiel.   

 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.8 Wie oft haben Sie Vorlagen aus dem „Kochbuch“ angewendet? Haben alle Schüler 

die gebraucht? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.9 Haben Sie die Texte korrigiert? 

 

 Nur wenn der Schüler es wünschte. 

 Ja, bei allen Schülern. 

 Sie haben die Texte nicht oder kaum korrigiert. 

 

 Nur in der Anwesendheit des Schülers. 

 Manchmal in der Anwesendheit des Schülers, manchmal aber nachträglich. 

 Immer nachdem Sie alle Texte eingesammelt haben und bevor Sie sie abschicken. 

 Sie haben die Texte nicht oder kaum korrigiert. 

    

 Die Schüler bekamen nachher eine korrigierte Version ihrer Texte. 

 Die Schüler erfuhren nicht, was Sie in ihren Texten korrigiert haben. 

 Die Schüler korrigierten ihre Texte gegenseitig. 

 Die Texte wurden nicht oder kaum korrigiert. 
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 Sie korrigierten alle sprachliche und inhaltliche Fehler. 

 Sie korrigierten nur sprachliche Fehler. 

 Sie korrigierten nur inhaltliche Fehler. 

 Sie korrigierten nur, wenn etwas im Text nicht verständlich war. 

 Sie haben die Texte nicht korrigiert. 

 

4.10 Schätzen Sie, dass Ihre Schüler während des Briefwechsels eine steigende 

Motivation zu Deutsch zeigen? Welche offenbaren Aspekte weisen darauf hin?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.11 In welchen Situationen waren Ihre Schüler enttäuscht oder demotiviert im 

Rahmen des Briefwechsels? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.12 Welche von Ihnen vorgenommenen Ziele wurden Ihrer Meinung nach nicht 

erreicht? Welche Anpassungen wären nötig, um diese Ziele zu erreichen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.13 Haben Ihre Schüler irgendwann bezweifelt, dass es die Partner in der Realität 

wirklich gab? Musste das Thema irgendwann besprochen werden? Wie haben Sie es 

„beweist“, dass es keine Fantasie war und nicht Sie die Briefe verfälscht haben sollten? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.14 Wurden sprachliche bzw. interkulturelle Kompentenzen der Schüler im Rahmen 

des Briefwechsels evaluiert? Durch welche Kriterien? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Vielen Dank!! 
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Questionário para professores (tradução) 

 

SISTEMA ESCOLAR 

Descreva brevemente o sistema escola do seu país (quanto tempo dura o nível 

primário? o Ensino Fundamental e o Ensino Médio? como ocorrem as transições? que 

alternativas os alunos têm para seguir após a conclusão da Educação Básica?...)  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

ESCOLA 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Cidade: _______________________________________________________________ 

Homepage: ____________________________________________________________ 

 

1. Número de alunos: _____________________________________________________ 

2. Número de docentes: ___________________________________________________ 

3. Número de docentes de alemão: __________________________________________ 

 

4. Número de alunos por turma: ____________________________________________ 

5. Número de turmas por série: _____________________________________________ 

 

6. Na minha escola, alemão é oferecido como  

(   ) disciplina obrigatória (   ) disciplina eletiva (   ) disciplina opcional 

 

7. Na minha escola, os alunos aprendem alemão como 

(   ) primeira língua    (   ) segunda língua   (   ) língua estrangeira 

Se há mais de uma modalidade, descreva sua distribuição nos segmentos da escola 

e/ou no currículo escolar: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8. Quantas horas-aula semanais de alemão tem cada uma das séries? 

1ª série: _______  2ª série: _______  3ª série: _______ 

4ª série: _______  5ª série _______  6ª série: _______ 

7ª série: _______  8ª série: _______  9ª série: _______ 

10ª série: _______  11ª série: _______  12ª série: _______ 

 

9. Como distribuídas as aulas de alemão na grade horária das turmas? 

(   ) quase sempre em tempos simples (   ) quase sempre em aulas duplas 

 

10. Na sua escola são oferecidas atividades extracurriculares? Com quais objetivos? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Na sua escola, as turmas são divididas conforme o rendimento dos alunos em 

alemão? Em quantos grupos? De acordo com quais critérios? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Que outras línguas são oferecidas na sua escola? A partir de quais séries? Qual a 

carga horária? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

13. São realizadas, na sua escola, excursões para outros países (não necessariamente 

um país de língua alemã)? Quais destinos? Em quais séries? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

14. A escola participa de outros projetos internacionais de parceria ou de intercâmbio 

escolar? Quais? Com quais países? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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PROFESSOR : ______________   Idade: _______________ 
 

 

1 Línguas:  

 

1.1 Qual(Quais) a(s) sua(s) língua(s) materna(s)? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

1.2 Que outras línguas você domina a partir do nível B2? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.3 Que outras línguas você domina até o nível B1? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.4 Em que contextos comunicativos você emprega as línguas enumeradas acima? 

Família: ________________________________________________________________ 

Trabalho: ______________________________________________________________ 

Amigos etc.: ____________________________________________________________ 

Outros (especifique): _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Prática geral 

 

2.1 Quantos alunos freqüentam a turma que participou do intercâmbio postal? ______ 

 

2.2 Em que série... 

a) seus alunos começaram o intercâmbio postal? ______________________________ 

b) seus alunos trocaram cartas ou e-mails pela primeira vez com uma turma de outro 

país? Em ______________, com uma turma de ____________________ 

c) seus alunos estão agora? ________________________________________ 

 

2.3 Qual o nível de proficiência seus alunos em alemão? 

 A1  A2  B1   B2  C1  C2 ou língua materna  

 

 



217 

 

2.4 Quais línguas maternas têm os seus alunos? Que outras línguas eles dominam? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.5 Quantos dos seus alunos... 

_____ vêm de famílias em que ambos os pais falam alemão como língua materna. 

_____ vêm de famílias em que somente a mãe fala alemão como língua materna. 

_____ vêm de famílias em que somente o pai fala alemão como língua materna. 

_____ vêm de famílias em que nenhum dos pais falam alemão como língua materna. 

_____ não cresceram em um país de língua alemã. 

 

2.6 Há quanto tempo você trabalha como professora de alemão? 

 Ao todo: __________________________________________________________ 

Nesta escola: ______________________________________________________ 

 

2.7 Quais outras disciplinas você também leciona? ____________________________ 

 

 

 

 

3. Status e didática da língua alemã; recursos pedagógicos e metodologia 

 

 

3.1 Quais recursos didáticos e metodológicos são utilizados na aula de alemão? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3.2 Na sua opinião, em que medida os recursos disponíveis correspondem à realidade 

e à demanda de sua escola/dos seus alunos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.3 Quais critérios norteiam a avaliação do desempenho e da competência lingüística 

dos seus alunos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.4 Que importância é atribuída, na sua escola, à aprendizagem da língua alemã? 

 muito importante / prioritária 

 importante 

 não muito importante  

 

 

 

 

 

4. Intercâmbio postal 

 

4.1 De onde vem a sua turma parceira? 

_______________________________________________________________________ 

 

4.2 Você pôde entrar em contato diretamente com a professora parceira? Com que 

freqüência você trocavam e-mails entre si, por exemplo, para combinar os próximos 

passos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.3 Quantas rodadas de cartas/e-mails foram organizadas entre as turmas? 

 mais de 6   5   4    3   2   1 
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4.4 Quanto tempo levava, em média, desde o recebimento das cartas dos parceiros até 

o envio das próximas cartas? 

 

 de 1 a 2 semanas   de 3 a 4 semanas   de 5 a 7 semanas   

 quase 2 meses   mais do que 2 meses  

 variava muito. Especifique: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.4 Quanto tempo levava, em média, do envio das cartas até o recebimento das 

respostas? 

 

 de 1 a 2 semanas   de 3 a 4 semanas   de 5 a 7 semanas   

 quase 2 meses   mais do que 2 meses  

 variava muito. Especifique: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.5 Que gêneros textuais e trabalhos foram trocados? 

  

 E-mails através de endereços eletrônicos pessoais (Yahoo, Hotmail etc.) dos alunos 

 Cartas escritas digitalmente, com processadores de texto (MS Word etc.)  

 Cartas manuscritas  

 Cartas-enigma (De que país nós somos? etc.) 

 Foto-enigma (Quem é quem? etc.) 

 Fotos pessoais   

 Fotos da turma  

 Arquivos de som (apresentações orais etc.) 

 Música 

 Vídeos 

 Desenhos 

 Histórias em quadrinhos 

 Poemas 

 Narrativas 

 

 Contos 

 Reportagens ou artigos 

 Receitas 

 Cartões postais 

 Cartões de felicitações 

 Produkte von Klassenprojekten: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Andere Textsorten: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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4.6 As turmas se comunicaram em tempo real através de algum aplicativo Instant-

Messenger? Qual? 

_______________________________________________________________________ 

 

4.7 Em que medida você controlou a escrita das cartas? 

 

 Você escrevia no quadro exemplos de estruturas frasais que os alunos tiveram que 

completar com seus próprios dados. 

 Você determinava o tema, a estrutura do texto, o vocabulário e as estruturas 

gramaticais a ser empregados e ,em alguns casos, indicava o uso de estruturas frasais 

pelos quais o aluno deveria se guiar ao escrever. 

 Você prescrevia o tema, introduziu e revisou o vocabulário e as estruturas 

lingüísticas necessárias, embora cada aluno tenha podido escrever livremente. 

 Você sugeria um tema e cada aluno podia escrever livremente. 

 O tema dependia do conteúdo da carta recebida e cada aluno podia abordar em sua 

resposta o que achasse importante ou o que, naquele momento, lhe vinha à cabeça. 

 _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.8 Com que freqüência as folhas de apoio do Kochbuch foram utilizadas? Todos os 

alunos fizeram uso deste recurso? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.9 Você corrigia os textos? 

 

 Somente quando o aluno desejava. 

 Sim, de todos os alunos. 

 Você (praticamente) não corrigia os textos. 

 

 Somente na presença do aluno. 

 Às vezes na presença do aluno, mas às vezes posteriormente. 

 Sempre após haver recolhido todos os textos e antes de enviá-los. 

 Você (praticamente) não corrigia os textos. 

    

 Os alunos recebiam, posteriormente, seus textos de volta corrigidos. 

 Os alunos não tinham acesso às correções no seu texto. 

 Os alunos corrigiam os textos uns dos outros. 

 Os texto (praticamente) não eram corrigidos.  



221 

 

 Você corrigia todos os erros de conteúdo e de gramática. 

 Você corrigia somente os erros gramaticais. 

 Você corrigia somente os erros de conteúdo. 

 Você corrigia somente se alguma parte do texto não estava compreensível. 

 Você não corrigiu os textos. 

 

4.10 Você calcula que os seus alunos, durante o intercâmbio postal, tiveram um 

aumento de sua motivação para a aprendizagem de alemão? Que aspectos 

observáveis apontam nessa direção?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.11 Em quais situações os seus alunos se mostraram decepcionados ou desmotivados 

no transcorrer do projeto? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.12 Quais dos objetivos que você se propôs no início não foram alcançados, na sua 

opinião? Que adaptações seriam necessárias para o alcance destes objetivos? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.13 Os seus alunos duvidaram, em algum momento, que os parceiros existissem na 

realidade? O assunto teve que ser discutido em algum momento? De que forma você 

“provou” que não se tratava de fantasia e que não era você quem simulava cartas 

recebidas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.14 Competências lingüísticas ou interculturais dos alunos foram avaliadas no âmbito 

do intercâmbio postal? Através de quais critérios? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado!! 
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Roteiro para entrevista com alunos 

1. Quando alguém te pergunta que línguas você fala, o que você responde? Em que 

ordem? 

 

2. O que determina essa ordem? 

 

3. Você acha importante aprender a falar línguas estrangeiras? Por quê? 

 

4. Qual a diferença entre entender e falar uma língua estrangeira? 

 

5. Qual a diferença entre quem fala só português e inglês e quem fala também alemão? 

 

6. Quando você começou a aprender alemão? 

 

7. Quando você considera que começou a conseguir se comunicar em alemão? 

 

8. O que você considera que seja comunicação? Quando é que uma pessoa se comunica? 

 

9. Você conhece pessoas com quem você só se comunica em alemão (na escola e fora 

dela)? Quando é que você se comunica em alemão (na escola e fora dela)? 

 

10. Como é que acontece essa comunicação? Através de que meios? 

 

11. Por que essa comunicação acontece em alemão? 

 

12. Na sua opinião, o que é que determina se duas pessoas vão se comunicar em 

português, em alemão ou em inglês? 

 

13. Como você se sente (se sentiria) quando se comunica (se pudesse se comunicar) com 

um alemão em alemão? Fale sobre essa interação. 

 

14. Como você se sente (se sentiria) quando se comunica (se pudesse se comunicar) em 

alemão com alguém de qualquer outra nacionalidade, que não sabe falar português e 

cuja primeira língua você também não sabe falar? Fale sobre essa interação. 

 

15. O que você acha que estará fazendo daqui a dez anos? Como você imagina que vai ser a 

sua relação com a língua alemã? 

 

16. Você desejaria que seus filhos aprendessem alemão na escola, como você? Por quê? 
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