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"Longo é o caminho ensinado pela teoria, curto e eficaz o do exemplo." 
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Resumo 

 

O presente trabalho trata da fonética e de exercícios de fonética no ensino de língua 

alemã como língua adicional. A pesquisa, cujos resultados aqui se apresentam, se direcionou, 

principalmente, ao contexto de fala de hunsrückisch, originário da imigração alemã ao Brasil 

no século XIX e no qual, até hoje, muitos ainda falam esta variedade como língua materna, 

junto ao português. Para fins de comparação, foram aplicados testes também em um contexto 

monolíngue, no qual os alunos falam apenas o português como língua materna. Na pesquisa 

empírica foram observadas e analisadas não apenas as aulas, como também os materiais 

didáticos. Em seguida, foram executas aulas-piloto, para que a teoria pudesse ser comprovada 

na prática. A metodologia empregada nas aulas-piloto foi posteriormente avaliada e, de 

acordo com as necessidades, reformulada. O objetivo, com isso, foi produzir um material 

concreto, que permita avanços e que possa produzir melhores resultados no ensino de língua 

alemã como língua adicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit geht es um die Phonetik und um phonetische Übungen im 

Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Die Untersuchung, deren Ergebnisse hier vorliegen, 

richtete sich vor allem an den hunsrückischsprachigen Kontext, der aus der deutschsprachigen 

Einwanderung im XIX Jahrhundert in Brasilien entstand, und wo viele noch heute diese 

Mundart neben dem Portugiesischen als Muttersprache sprechen. Um einen Vergleich zu 

ermöglichen, wurden die Tests jedoch ebenfalls in einem monolingualen Kontext 

durchgeführt, wo die Schüler nur das Portugiesische als Muttersprache haben. Zur 

empirischen Forschung wurden nicht nur Unterrichtsstunden sondern auch didaktische 

Materialien beobachtet und analysiert. Dann wurden Pilotstunden ausgeführt, damit man die 

Theorie im Lichte der Praxis überprüfen konnte. Die in den Pilotstunden angewandte 

Methodologie wurde zuletzt getestet und im Anschluss nach den festgestellten Bedürfnissen 

umgestaltet. Das Ziel dabei war es, ein konkretes Material zu erstellen, die Fortschritte 

ermöglicht und noch bessere Ergebnisse im DaF-Unterricht erbringen kann.  
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INTRODUÇÃO 

 

O alemão é uma das línguas mais aprendidas no Brasil, estando presente, aqui no Rio 

Grande do Sul, em muitas escolas, tanto públicas quanto privadas. O ensino dessa língua, 

contudo, tende a ser muito homogêneo de norte a sul do país, pois percebemos que, muitas 

vezes, se utilizam os mesmos livros didáticos, a mesma metodologia e a formação dos 

professores também é bem semelhante. Acreditamos, porém, que levar em conta a realidade 

do aluno e características próprias de seu contexto deveria ser um objetivo almejado no ensino 

de qualquer língua, pois faria com que o professor atentasse mais às especificidades do grupo, 

trabalhando mais diretamente as carências específicas deste.    

 

Esta pesquisa tem por objetivo examinar de que forma é trabalhada a pronúncia no 

ensino de língua alemã como língua adicional1 em ambiente escolar tanto em um contexto 

bilíngue português-hunsrückisch, quanto em contexto monolíngue. Como o objetivo do ensino 

de línguas adicionais é instrumentalizar o aluno para sua interação com o mundo de diferentes 

formas, as quatro habilidades devem estar presentes no aprendizado de línguas: a fala, a 

escrita, a compreensão oral e a leitura. Este estudo está direcionado à fonética, área que, em 

primeira análise, pode parecer constituinte apenas da habilidade de fala. No entanto, a 

consciência fonética será abordada, neste estudo, como sendo uma área que perpassa todas as 

quatro habilidades, cuja relação será apresentada no item 1.1.  

 

A motivação para este estudo surgiu a partir de observações em diferentes contextos 

de ensino de língua alemã como língua adicional. Os três anos de pesquisas no âmbito da 

iniciação científica subsidiaram boa parte dos questionamentos aqui presentes e fomentaram a 

busca por hipóteses e respostas. A inserção no projeto Aspectos lingüisticos e 

sociolingüísticos do ensino de alemão em contextos multilíngües de contato hunsrückisch-

português proporcionou o contato com comunidades bilíngues, nas quais grande parte da 

comunidade fala tanto a língua oficial brasileira quanto uma variedade com estrutura 

gramatical de base germânica. Esta língua falada na comunidade caracteriza-se como alóctone 

e é originária da imigração alemã ao Brasil na primeira metade do século XIX. A 

                                                 
1 Apesar de a maioria das fontes aqui citadas empregarem o termo língua estrangeira, será priorizado o termo 
língua adicional neste estudo. Tal escolha se deve à carga semântica que o termo "estrangeiro" carrega, levando à 
ideia de distanciamento, não pertencimento. A nomenclatura aqui adotada está amparada nos Referenciais 
Curriculares do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p.127-128).  
 



12 
 

nomenclatura hunsrückisch é empregada, entre outras, pelos próprios falantes para 

designarem a sua variedade (vide ALTENHOFEN, 1996, p. 4) e, por isso, ela aparece também 

em grande parte da teoria. 

 

Como parte do trabalho no projeto de pesquisa, estive em algumas escolas de 

contextos bilíngues de contato português-hunsrückisch, para observar diferentes aspectos. 

Essas observações e as reflexões metodológicas que surgiram a partir delas levaram-me a me 

interessar pela questão da pronúncia e, consequentemente, pelo trabalho com a fonética em 

sala de aula, pois percebi ser uma competência que muitas vezes era deixada de lado. 

 

 Paralelamente às observações em escolas que dispõem do ensino de língua alemã no 

contexto bilíngue de contato, foco do projeto de pesquisa, foi analisado, especificamente para 

este trabalho, também um contexto em que os alunos têm pouco ou nenhum contato prévio 

com a língua alemã. Fizemos isso, pois acreditamos que o cruzamento de informações obtidas 

nesses dois ambientes nos possibilitaria a comparação entre esses contextos e proporcionaria 

um panorama dos métodos didáticos empregados pelos professores e também a observação de 

aspectos sociointeracionais professor-aluno. Em ambos os contextos ficou evidente o 

despreparo ou a negligência (mesmo que inconsciente) dos docentes em relação ao emprego 

da fonética com fins didáticos, permitindo que dificuldades de pronúncia se perpetuem. Uma 

pronúncia mais adequada à língua empregada auxilia na comunicação, pois, para tanto, é 

necessário que locutor e interlocutor, falantes de línguas diferentes, se compreendam e se 

façam compreender. Garcia & Garcia, (2007, p. 1808) definem o que seriam os desvios em tal 

situação: 

 

O não domínio da percepção e da produção das nuanças fonéticas existentes entre as 
duas línguas pode implicar na ocorrência de desvios na produção/emissão ou na 
decodificação/reconstrução do significado de uma mensagem, o que resultaria numa 
falha ou, ainda, na interrupção da comunicação. 

 

As teorias de aquisição da linguagem apontam para a vantagem do estudo de uma 

língua na infância: conforme Jensen (1996 apud PIRES 2004, p. 24), o convívio com mais de 

uma língua na infância torna mais fácil para a criança ouvir as distinções entre os fonemas 

dessas línguas posteriormente. Tendo em vista tais pressupostos, os fatos constatados neste 

estudo sobre o ensino de língua alemã devem ser avaliados e refletidos, objetivando novas 

metodologias e práticas para a sala de aula. 
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Entre os motivos citados pelos professores em geral para a pequena parcela que a 

fonética ocupa em suas aulas, está o fato de, segundo eles, não existirem materiais adequados 

nesse sentido para o ensino infantil e fundamental. Pires (2004, p. 39) também constata a 

“escassez de materiais didáticos disponíveis no mercado brasileiro voltados especificamente 

para o ensino de inglês (ou de qualquer outra língua) como língua estrangeira para crianças 

que não sabem ler”. Focando a questão fonética, esta falta de materiais didáticos não se dá em 

quantidade, mas sim em qualidade, já que a forma como abordam a pronúncia geralmente é 

descontextualizada e mecânica. Se tomarmos como orientação a afirmação de Giesta (2007, p. 

46), de que as palavras são adquiridas dentro de um contexto com propósitos específicos, 

muitos dos materiais destinados à fonética em sala de aula de língua alemã, quando 

devidamente analisados, não executam de forma satisfatória sua finalidade comunicacional.  

 

 Durante as observações em ambiente escolar, no qual alunos falam tanto o português 

quanto o hunsrückisch, o uso de canções se mostrou um meio eficaz de estímulo para alunos 

de séries iniciais e ensino fundamental. A reação positiva dos alunos em atividades lúdicas 

gerou hipóteses sobre o desenvolvimento de técnicas para o trabalho com fonética utilizando 

canções, poemas e versos contextualizados. Entre vários motivos citados por Cook (2000, 

p.12) para o uso de canções e rimas como fator importante na aquisição da linguagem, estão a 

constante repetição dos mesmos textos e a grande atenção e afetividade que essas fontes 

proporcionam. O emprego do lúdico será focado neste trabalho como forma de desenvolver 

uma melhor percepção auditiva e, posteriormente, uma produção linguística oralizada mais 

efetiva por parte dos alunos de língua alemã. 

 

 As indagações oriundas das análises do ensino de língua alemã em cotejo com as 

constatações sobre aquisição da linguagem e o ensino de línguas demonstram a necessidade 

não apenas de um relato sobre o emprego da fonética em sala de aula, mas também de novas 

propostas que permitam avanços nessa área.   

  

 Três eixos norteadores guiarão a leitura de referenciais teóricos e as atividades práticas 

em sala de aula. Inicialmente, como embasamento para as práticas, serão investigadas as 

dificuldades dos alunos na produção oral em alemão-padrão encontradas no contexto bilíngue 

de contato português-hunsrückisch e em áreas sem contato direto com a língua de imigração. 

Além da questão linguística, outra questão a ser respondida neste estudo se refere à 

metodologia: é possível trabalhar fonética de forma lúdica com crianças? E, por 
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consequência, o uso de canção ou de rimas produz melhorias na pronúncia da língua-alvo 

estudada? 

 

Tais questionamentos estarão presentes na pesquisa teórica e na pesquisa empírica ao 

longo deste trabalho. O presente estudo divide-se em cinco capítulos: no primeiro capítulo, 

apresentam-se os pressupostos teóricos que retomam a evolução do ensino de língua alemã 

como língua adicional e o papel da fonética no ensino; o segundo capítulo expõe a 

metodologia empregada na pesquisa, dados iniciais e hipóteses geradas a partir deles; no 

capítulo seguinte, será abordada a fonética em sala de aula atualmente e os materiais 

disponíveis para tal finalidade; o quarto capítulo apresenta duas propostas práticas de uso da 

fonética para o ensino de língua alemã nos dois contextos distintos e o relato após cada 

prática; e por fim, tratar-se-á das dificuldades e avanços constatados nas práticas e das 

propostas para melhorias das mesmas. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentadas as referências teóricas que influenciaram o 

direcionamento deste estudo. Serão tratados desde aspectos sobre a aquisição da linguagem e 

metodologias de ensino de línguas até referências bem pontuais sobre o ensino de língua 

alemã e contexto bilíngue de contato português-hunsrückisch.  

 

1.1 O papel da fonética no ensino de língua alemã: um panorama histórico até 

os dias atuais 

 

Fonética é um conceito básico quando se trata de ensino de língua adicional 

atualmente. A habilidade de fala, foco deste estudo, é imprescindível para que se realize uma 

situação de comunicação satisfatória. Um dos objetivos do método comunicativo, amplamente 

empregado, é instrumentalizar o aluno, para que, em contato com outro falante da língua 

estudada, ele compreenda e se faça compreender. Dieling (1995, p. 60 apud NAGY, 2004, p. 

1) resume claramente o papel e a importância da fonética no ensino de línguas: 

 

Fonética não é algo adicional, um arabesco. A fonética está sempre presente, na 
audição, na fala, também na leitura e na escrita. Som e escrita são os revestimentos, 
as formas materiais de representação da fala. O revestimento precisa estar intacto, 
senão os conteúdos são distorcidos, perdidos. Isso ocorre quando o discurso não é 
mais compreendido em sua clareza fonética2.                                                                                                            

 

A importância de se desenvolver as quatro habilidades citadas pelo autor é indiscutível 

em aulas de línguas, mas nem sempre tal pressuposto se comprova na prática. Muitos 

professores seccionam as habilidades e, desta forma, não promovem um aprendizado integral 

ou com a eficácia comunicativa esperada. Conforme Fischer (2007, p. 15), o aprendizado do 

vocabulário e da gramática de uma língua não é simples, ainda mais quando se trata do 

emprego correto de ambos em uma situação comunicativa. Em uma situação de fala, somada 

a essas variantes, está a pronúncia. O objetivo da fonética em sala de aula de forma alguma 

deve focar na correção de pequenos "erros quanto ao polimento", o que o autor denomina 

"Schönheitsfehler"; deve ser priorizada a capacidade comunicativa na língua-alvo em prol do 

                                                 
2 Tradução nossa de: “Phonetik ist kein Extra, kein Schnörkel, Phonetik ist immer präsent, beim Hören, beim 
Sprechen und auch beim Lesen und Schreiben. Laut und Schrift sind die Hülle, die materielle Erscheinungsform 
der Sprache. Die Hülle muss intakt sein, sonst werden die Inhalte verzerrt, verschüttet. Das passiert, wenn die 
Rede rein phonetisch nicht mehr verstanden wird”.  
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desenvolvimento de habilidades essenciais de compreensão oral, fala, leitura e escrita 

(FISCHER, 2007, p. 15). 

 

No entanto, o emprego didático da fonética nem sempre foi refletido. Os avanços 

metodológicos alcançados surgiram substituindo ou remodelando antigos métodos de ensino. 

Os principais modelos de ensino se desenvolveram nos séculos XIX e XX, como o Método 

Gramatical, o Direto, o Audiolingual e Audiovisual, o Cognitivo, o Comunicativo, o 

Intercultural e os Métodos Alternativos. Uma breve retomada destes métodos se faz 

necessária para a análise do emprego da fonética no ensino de língua alemã ao longo das 

décadas e como se consolidou o método atualmente em uso. 

 

O Método Gramatical, empregado entre os séculos XIX e XX, era caracterizado pelo 

enfoque textual, gramatical; a autenticidade do texto não era priorizada. A oralidade não era 

tão valorizada quanto as regras gramaticais e aparecia apenas nas explicações de regras e na 

discussão de conteúdos ou dificuldades linguísticas dos textos. Além disso, a gramática, que 

seria apenas uma parcela e a sistematização do aprendizado da língua, ocupa a posição 

central. “Diálogos, desenhos, fotos ou elementos não-verbais representam um papel 

relativamente insignificante” (RÖSLER, 1994). 3 A finalidade de tal método se restringia à 

correta produção frasal e textual, por consequência, exercícios auditivos ou de uso ativo da 

língua se mantinham em segundo plano. Disso depreendemos que a fonética também não era 

importante. 

 

Em resposta ao Método Gramatical, surgiu o Método Direto ou Natural, após 1882, 

que assim se denominava pela renúncia ao uso da língua materna como intermediadora no 

aprendizado de língua adicional. O emprego da língua falada, que demandava intensivo treino 

oral, estava entre as prioridades do método. As atividades de tradução e as aulas de gramática 

formal foram reduzidas. O diálogo como atividade didática, antes insignificante, ganhava 

importância, assim como o contexto em que o vocabulário se insere. Buscava-se a relação 

direta entre a expressão na língua estudada e o objeto denominado ou a tentativa de 

caracterizar tal situação. A audição e a repetição são, segundo o método, os melhores meios 

de aprendizado. Materiais auxiliares, como imagens e gravuras se tornaram comuns nas salas 

de aula. Apesar dos avanços em alguns aspectos, a falta de materiais específicos para o 

                                                 
3 Tradução nossa de: “Dialoge, Zeichnungen, Fotos oder Nonverbales spielen nur eine relativ unbedeutende 
Rolle”.  
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emprego da fonética leva à conclusão de que pronúncia não desempenhava papel relevante 

neste método. 

 

Em caminho contrário ao método anterior, no Método Direto as regras gramaticais 

deveriam ser intuitivamente desenvolvidas e apareciam ao final da unidade de estudo, de 

forma a sistematizar o que fora aprendido. O objetivo é o conhecimento intuitivo da língua – o 

seu uso se situava em um nível menos consciente. Essa concepção de ensino considera o 

aprendizado de uma língua adicional análogo à aquisição da língua materna. Ao contrário de 

uma comparação com a língua materna do aprendiz, que ocorria no Método Gramatical, o 

Método Direto se propõe a empregar apenas a língua-alvo. O uso da linguagem informal 

cotidiana e o uso funcional da tradução eram limitados nesta metodologia. “Imitativo, 

indutivo e monolingual são as três palavras-chave que correspondem ao Método Direto” 4 

(RÖSLER, 1994, p. 102). 

 

O Método Audiolingual surgiu no final do século XIX na Europa e tomou forma, 

principalmente, após a Primeira Guerra Mundial. O aprendizado de línguas se distancia de sua 

imagem relacionada à elite e se direciona ao comércio internacional, ao crescimento e à 

facilidade das viagens internacionais, assim como aos intercâmbios científicos e culturais. 

Nos Estados Unidos, o método adquiriu importância e foi desenvolvido entre 1941 e 1943 

pela necessidade de falantes de línguas às quais os militares tinham pouco ou nenhum acesso, 

como afirmam Neuner e Hunfeld (2002, p. 45). Assim, se desenvolveram novas tendências e 

contribuições ao método original, o qual pregava o uso da língua-alvo durante as aulas, bem 

como a imitação da fala do docente, promovendo assim o aprendizado indutivo das regras da 

língua.  

 

A possibilidade de gravações de áudio em discos e o uso de laboratório de línguas 

respalda, especialmente, as habilidades de compreensão auditiva e pronúncia. Um dos 

princípios do método Audiolingual era a priorização da fala e da compreensão auditiva que, 

consequentemente auxiliariam na leitura e na escrita. Textos contextualizados, gramática a 

partir de situações do cotidiano e áudios autênticos, de preferência falas proferidas por 

falantes maternos, estavam entre os requisitos para o material didático. A fonética 

desempenha, portanto, um papel fundamental neste método. No entanto, os avanços não o 

                                                 
4 Tradução nossa de: “Imitativ, induktiv und einsprachig sind die drei Schlagworte, die für die direkte Methode 
stehen”. 
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segmentam do método anterior, principalmente pelo uso da memorização e da imitação de 

modelos de diálogos, sem uma abordagem efetivamente comunicativa. Portanto, o método 

pode ser considerado o sucessor midiático e tecnológico do Método Direto. 

 

Devido às frequentes atividades de substituição e de repetição, o método ficou 

conhecido como “Método Papagaio”. Lado (1967, p.67) foi o seu principal defensor:  

 

Conhecer uma língua significa ser capaz de dominar seu complexo mecanismo com 
a ajuda de muitos hábitos automáticos de reação, enquanto a atenção se volta apenas 
para o raciocínio e para algumas poucas perguntas sobre a escolha e a concordância 
de elementos isolados. Este grau de domínio da língua será alcançado 
progressivamente, através da recorrência no emprego de partes isoladas através de 
exercícios de repetição, de forma que a atenção não precise mais se direcionar para 
os procedimentos de uso da língua5. 

 

Apesar da tendência em relacionar a nomenclatura dos dois métodos, o Audivisual, 

contemporâneo ao Audilingual nos Estados Unidos, foi desenvolvido na França independente 

do método americano (NEUNER & HUNFELD, 2002, p. 64). O uso da imagem foi difundido 

nos livros didáticos, principalmente através de quadros sequenciais (film strip), que 

compunham histórias. Portanto, a imagem servia como estímulo inicial para as situações de 

fala. Além das gravuras, gravações de diálogos acompanham certos exercícios. Após a 

compreensão do vocabulário e da situação apresentada nos diálogos, o método propunha a 

fase em que o aluno deveria decorar o diálogo. Na sequência, geralmente estimulava-se a 

criação de um novo diálogo, amparado em uma estrutura frasal fixa (pattern drills) e na 

substituição do vocabulário. As relações entre o conteúdo estudado e situações reais, além de 

aspectos socioculturais da língua-alvo, foram reduzidos a segundo plano.  

 

 Muito guiado pela visão behaviorista de aquisição da linguagem, este método não 

contemplava uma abordagem comunicativa, pelo contrário, o diálogo apresentado na obra 

didática servia como exemplo e outros deveriam ser reproduzidos à sua semelhança. Da 

mesma forma como no método Audiolingual, o Audiovisual priorizava a produção oral, 

fadada à repetição das estruturas frasais fixas, assim como à memorização do conteúdo. 

                                                 
5  Tradução nossa de: “Eine Sprache zu kennen heißt, dazu in der Lage zu sein, ihren komplizierten 
Mechanismus mit Hilfe von vielen automatisch reagierenden Gewohnheiten zu beherrschen, während sich die 
Aufmerksamkeit nur dem Gedankengang und einigen wenigen Fragen der Auswahl und der Übereinstimmung 
einzelner Elemente zuwendet. Dieser Grad der Sprachbeherrschung wird allmählich erreicht, und zwar dadurch, 
daß man die Geläufigkeit in der Anwendung einzelner Teile durch wiederholtes Üben festigt, so daß sich die 
Aufmerksamkeit nicht mehr auf die mechanischen Vorgänge des Sprachgebrauch zu richten braucht.” 
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Portanto, a fonética era representada neste método apenas pelo aspecto da repetição e muito 

influenciada pela tendência behaviorista de indução do conteúdo.  

 

Conforme Rösler (1994), muito se escreveu sobre a Abordagem Cognitiva, mas ela 

praticamente não existe. A principal função dos textos sobre a Abordagem Cognitiva é tentar 

mostrar que ela é diferente do Método Audiolingual. Em essência, esta abordagem não é 

propriamente um método, mas sim um estudo linguístico e psicológico sobre a aprendizagem 

e a aquisição de línguas, assim como sobre a produção na língua-alvo, o qual estimulou o 

desenvolvimento de métodos posteriores. Nos anos oitenta, a Abordagem Cognitiva produziu 

o desenvolvimento de materiais didáticos. O objetivo destes era a habilidade da comunicação 

entre parceiros pelo emprego do conhecimento cognitivo e das habilidades criativas. Imagens 

e desenhos auxiliavam o processo de aprendizagem. O interesse dos alunos era levado em 

conta e as aulas apresentavam diferentes formas de trabalho, de exercício e de disposição das 

classes. Também o papel do professor, nesta abordagem, não deveria ser mais o de mediador, 

mas o de auxiliar de ensino.  Aplicava-se leitura, audição e compreensão a partir da 

necessidade e de textos do cotidiano – o que, por outro lado, negligenciou alguns tipos de 

texto, como a literatura. O relativo predomínio da comunicação em situações cotidianas e, 

com isso, a limitação da compreensão de textos escritos tornou o êxito dessa abordagem 

muito dependente dos objetivos das turmas e dos professores. A fonética desempenha nesse 

método exatamente uma função comunicativa contrária à dos métodos Audiolingual e 

Audiovisual, através de situações reais de fala. A Abordagem Cognitiva – e o emprego da 

fonética dentro desta abordagem – representa o momento de transição para o Método 

Comunicativo.  

 

Butzkamm (1989, p. 110 apud Rösler, 1994, p. 105) apresenta a questão comunicativa 

como um ciclo, no qual “a língua é adquirida aos poucos, mas já se pode comunicar na nova 

língua”.6 A abordagem comunicativa exige, portanto, uma atenção com o objeto de estudo, 

com o aprendizado e com a forma com que o conteúdo é ensinado. Conforme Rösler (1994), 

do ponto de vista desta abordagem, são criticados os Métodos Direto e Audiovisual pela 

exclusão das habilidades criativa e cognitiva do aprendiz, pelo forte comando dos 

acontecimentos nas aulas e pelas funções do professor e do aluno como, respectivamente, 

quem apresenta o conteúdo e quem reage ao conteúdo. A Abordagem Comunicativa não 

                                                 
6  Tradução nossa de: “Sprache wird zwar schrittweise erworben, und doch wird von Anfang an mit ihr 
kommuniziert.” 
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considera o aluno como uma tabula rasa. Pelo contrário, aproveita seus conhecimentos e 

experiências e direciona o enfoque do conteúdo aos seus objetivos de aprendizagem, 

priorizando a competência comunicativa.  

 

A questão da interação é relevante nesta abordagem, principalmente através da 

produção oral e escrita em seus diversos contextos e tipologias, inclusive com textos 

originais. Além disso, as quatro habilidades são fundamentais para a aprendizagem da língua-

alvo: falar, escrever, ler e ouvir. Todas elas devem ser trabalhadas, de preferência em todas as 

aulas. O aprendizado da língua adicional se aproxima da forma como a língua materna é 

adquirida, através da simulação de contextos reais na cultura a ser estudada, na qual o 

professor tem o papel de orientador.  

 

Por ser esta a metodologia empregada na maioria dos cursos de línguas e escolas, cabe 

questionar até que ponto a fonética é trabalhada e com que materiais. Sob o ponto de vista do 

método comunicativo, a questão da pronúncia exigiria um tratamento semelhante ao dado aos 

pontos gramaticais. O aprendizado deveria se dar pela inferência do aluno em relação às 

regularidades da língua estudada. No entanto, os exercícios de fonética nos materiais 

comercializados e/ou utilizados nos cursos que se propõem comunicativos não corroboram, na 

maioria das vezes, com sua proposta metodológica. Informações específicas sobre esses 

materiais serão abordadas no item 3.2 do capítulo 3. 

 

A partir da metade dos anos oitenta, a Abordagem Intercultural defende o aprendizado 

cognitivo e o enfoque nas habilidades básicas de leitura e escrita nas aulas de língua adicional. 

A compreensão da leitura e a compreensão oral, bem como as suas estratégias se tornam o 

foco das aulas de língua. Textos ficcionais servem tanto como base quanto como o estímulo 

para a fala entre parceiros, bem como para a comparação temática com outros textos, 

situações e condutas em situações de produção na língua. A importância da compreensão da 

existência do “outro”, de suas ideias e opiniões direciona a uma temática universal, que trata 

de questões socioculturais e rejeita o etnocentrismo. Este enfoque direciona para a 

identificação de semelhanças e diferenças, assim como da expressão linguística. Segundo 

Kramsch (1991, p. 117 apud Rösler, 1994, p. 108), a língua é vista não como um bem cultural 

cristalizado, mas sim como expressão de um entendimento em transformação de si mesmo e 

dos outros em diálogo. No entanto, esta abordagem não apresenta uma unidade homogênea ou 

sistematizada de conteúdos, de materiais, didáticas ou processos de aprendizagem. Conforme 
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Rösler (1994, p. 109), quanto mais a discussão dos aspectos interculturais no aprendizado de 

línguas adicionais se limita aos aspectos socioculturais e mostra tendências para desenvolver 

um tipo de curso fundamental de antropologia, menos se pode falar de uma abordagem 

intercultural no ensino de línguas adicionais.  

 

As últimas duas abordagens apresentam limites tênues para a diferenciação quanto aos 

textos empregados, formas de trabalho dos conteúdos, entre outros aspectos relevantes para a 

caracterização de uma metodologia ou abordagem didática. Os Métodos Alternativos são 

tampouco conceituáveis ou delimitáveis. São diversos processos de intermediação da língua 

que não desempenham quase papel nas aulas de língua alemã como língua adicional, no 

entanto podem servir como incentivo para o aprendizado. Trata-se de propostas, por exemplo, 

para aprender através de trocas de informações ou cartas/e-mail com um parceiro falante da 

língua-alvo ou outras formas interativas. Entre as principais estão Community Language 

Learning, Total Physical Response, Suggestopädie/Superlearning, Silent Way e Tandem-

Lernen. Tais propostas oferecem uma experiência não-convencional de aprendizado, que tenta 

alcançar os diferentes tipos de aprendizes de diferentes modos.  

 

Serão exemplificados apenas três desses métodos, para ilustrar do que tratam. 

Community Language Learning é direcionado a grupos de até três participantes adultos. O 

professor tem o papel de reduzir o receio dos alunos em falar/escrever na língua-alvo e 

estimulá-los à comunicação. Em cada encontro se trata de apenas uma tarefa ou assunto, 

sendo esse tempo essencial para a reflexão, aprendizado e troca de experiências entre os 

estudantes. A aula depende da iniciativa dos alunos, são eles que escolhem o objeto de estudo.  

 

Silent Way não se trata de um método, e sim de um forma de aprendizado. O professor 

se coloca em uma situação de igualdade com o aluno e, tanto os alunos devem aprender entre 

si, quanto o professor deve trabalhar junto com os alunos. Estes devem deduzir novos 

conhecimentos a partir do que já sabem. Os próprios alunos devem corrigir uns aos outros. O 

professor só auxilia no que for realmente necessário. São colados nas paredes cartazes 

coloridos, nos quais são representados os determinados sons da língua-alvo, com formações 

de sílabas ou frases. O objetivo de aprendizado está focado na evolução do aluno e não na 

correção. Para o auxílio na pronúncia, o professor se utiliza de uma linguagem de sinais. Essa 

forma de trabalhar a fonética em sala de aula permite uma grande autonomia do aluno, já que 

não se trata de repetição. No entanto, é difícil imaginar que essa forma de aprendizado possa 
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funcionar com o público infantil – objeto do presente estudo – necessitar-se-ia antes de 

algumas adequações.  

 

Por fim, Tandem-Lernen representa uma forma de organização do estudo adicional à 

aula de língua. Para isto, dois adultos, sendo um estudante de alemão, por exemplo, e outro 

parceiro que tenha alemão como língua materna se colocam à disposição para a troca de 

cartas, e-mails, videoconferências e, até mesmo, conversas ao vivo, quando possível. Nesses 

encontros são permitidas correções, que auxiliam no aprendizado da língua-alvo e objetivo 

principal é a troca de conhecimentos. 

 

O panorama dos métodos ou abordagens de ensino de língua alemã como língua 

adicional permite uma análise crítica do papel que a fonética desempenhou ao longo dos anos. 

Dentre as abordagens aqui citadas, apenas a Abordagem Cognitiva e a Comunicativa 

realmente desenvolviam no aluno as quatro habilidades (ouvir, ler, escrever, falar) de forma 

equilibrada. Somente estas e algumas formas de aprendizagem inseridas nos Métodos 

Alternativos propunham-se situações de fala, em que o aluno não teria de reproduzir o que lia 

ou ouvia, nem memorizar diálogos "prontos".  

 

Geralmente há mais Input do que Output através de fala ou escrita em cursos de 

línguas adicionais. Se o aluno não dispõe de um espaço para exercitar a fonética da língua-

alvo em sala de aula, dificilmente o fará fora desse ambiente. Não há, entretanto, um método 

ou uma abordagem perfeita; o ideal é ter um fio condutor que intercale elementos positivos de 

mais métodos, a fim de favorecer os diferentes modos de aprendizagem dos alunos. 

 

1.2 O hunsrückisch no contexto escolar  

 

  Hunsrückisch é uma língua originária do dialeto francônio-renano da região do 

Hunsrück, na Alemanha. Apesar de nem todos imigrantes inicialmente falarem tal dialeto, 

este foi assimilado pelas demais variedades dialetais, devido à sua predominância, posto que 

era falado pela maioria. Posteriormente integraram-se elementos do português pelo convívio 

na sociedade. O hunsrückisch se caracteriza como uma língua alóctone que se desenvolveu 

desvinculada de sua matriz de origem (ALTENHOFEN, 1996; SPINASSÉ, 2005). 
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  Um estudo realizado por Gärtner (2003) sobre a influência de duas línguas maternas, 

português e hunsrückisch, no aprendizado de língua alemã padrão constata que as diferenças 

entre a língua-alvo e a variedade desenvolvida pelos imigrantes seriam significativas e se 

manifestariam em quase todas as áreas linguísticas: na gramática, na sintaxe, na morfologia, 

no vocabulário, na fonética, entre outras. Essas divergências entre hunsrückisch e alemão-

padrão, segundo a autora, causam dificuldades que podem ser comparadas às de estudantes da 

língua que não têm qualquer escopo linguístico anterior ao aprendizado desse idioma em 

ambiente escolar.  

 

No entanto, se os dados obtidos em contexto escolar bilíngue de contato forem 

comparados com dados de estudantes que têm apenas o português como língua materna, 

comprovar-se-á uma vantagem comunicativa dos estudantes bilíngues em relação aos 

monolíngues, principalmente quanto à questão lexical e, com isso, maior liberdade e 

segurança para a produção de novas estruturas na fala (SPINASSÉ, 2005, p. 171). Não se trata 

aqui de uma comparação valorativa ou classificatória entre alunos bilíngues e monolíngues, 

mas uma reflexão quanto à forma como as dificuldades citadas por Gärtner são avaliadas – 

dentro de que metodologia estão classificadas tais dificuldades em relação à língua alemã 

padrão. Dentro de uma abordagem comunicativa, por exemplo, tais dados seriam 

relativizados. 

 

Na pesquisa de Gärtner foram analisados textos de alunos universitários vindos de 

contextos de imigração e falantes de hunsrückisch. Entre as dificuldades apresentadas, a 

autora destaca: "divergências ortográficas de origem fonética" (GÄRTNER, 2003, p. 103). A 

correspondência dos erros na ortografia não são claramente relacionáveis com a língua 

materna dos estudantes falantes de hunsrückisch, já que as ocorrências de divergências 

ortográficas não seguem uma padronização fixa (SPINASSÉ, 2005, p. 180). Como solução 

para as dificuldades dos estudantes acadêmicos, Gärtner sugere uma mudança na base da 

metodologia, através de uma alfabetização quando ainda crianças dos aprendizes bilíngues do 

contexto hunsrückisch-português. Desta forma alcançar-se-ia o que a autora denomina 

bilinguismo equilibrado, para promover a competência na língua escrita e oral. Tal argumento 

é procedente e verifica-se tal vantagem nos contextos pesquisados para este estudo, já que 

muitos alunos no contexto bilíngue são, atualmente, alfabetizados também na língua alemã 

padrão.  
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  As fontes consultadas sobre a interferência da língua falada no âmbito familiar na 

escola não se restringiram somente a contextos bilíngues de contato no Brasil. Bressel (1996) 

escreve sobre as dificuldades dos falantes de dialetos alemães nas escolas. O estudo apresenta 

dados sobre famílias falantes de variedades dialetais alemãs na Alemanha e sobre como é o 

desempenho de crianças advindas deste contexto. Como os alunos falantes de hunsrückisch 

falam uma variedade originária do alemão-padrão e, no caso aqui apresentado, estudam a 

língua da qual se originou a que falam, os resultados de Bressel não se distanciam tanto da 

situação no contexto de imigração brasileiro. De acordo com Bressel (1996, p. 27): 

 

Dificuldades na conversão do sistema linguístico “dialeto” para o sistema linguístico 
“alemão-padrão” se mostram aqui primeiramente na esfera da oralidade, através de 
uma pronúncia equivocada, ou seja, uma pronúncia não polida das palavras – a qual 
é associada necessariamente a uma alta cota de erros na escrita. Em função do 
sistema fonético do dialeto ser, em parte, muito diferente do alemão-padrão, os 
falantes de dialeto têm grandes problemas com a ortografia7. 
 

Tal asserção constata que as dificuldades na pronúncia vão além da produção oral. 

Esta análise não leva em consideração, no entanto, o fato de a variedade hunsrückisch não 

dispor de uma ortografia regularmente empregada, afinal, se manifesta acima de tudo na 

oralidade. Portanto, não há como vincular divergências ortográficas com o fato de os alunos 

bilíngues terem como língua materna o hunsrückisch. Os resultados quanto às divergências na 

fala podem sim ser relacionados à língua materna dos alunos nos dois contextos, o bilíngue 

português-hunsrückisch e o contexto em que os alunos não têm contato prévio com a língua-

alvo, relação apresentada no item 2.2.3.  

 

Spinassé (2005), em seu estudo acerca de dois contextos de ensino de língua alemã 

como língua adicional constata, a partir de observações em uma escola no Rio de Janeiro e 

duas no Rio Grande do Sul, que “a pronúncia e prosódia dos alunos do Sul na língua-alvo 

aproximam-se mais à almejada estrutura sem sotaques da língua-alvo padrão”8.  Além disso, a 

pesquisadora cita vantagens como criatividade e segurança, o que favorece que estes alunos 

desenvolvam estratégias de comunicação e as empreguem. Por outro lado, os alunos da escola 

                                                 
7 Tradução nossa de: "Umsetzungsschwierigkeiten vom Sprachsystem >Dialet< zum Sprachsystem 
>Standarddeutsch< zeigen sich hier zwar in erster Linie auf dem Gebiet der Mündlichkeit durch eine falsche, 
d.h. nicht lautreine Aussprache der Wörter, doch ist damit zwangsläufig auch eine hohe Fehlerquote im 
Schriftlichen verbunden. Aufgrund des zum Teil sehr verschiedenartigen Lautsystems von Dialekt und 
Standardsprache haben Dialektsprecher verstärkt Probleme mit der Orthographie." 
8  Tradução nossa de:  “Die Ausprache und Prosodie der Schüler aus dem Süden in der Zielsprache ähneln mehr 
der erwünschten akzentfreien Struktur der zu lernenden Hochsprache”. 
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no Rio de Janeiro se valem de estratégias para contornar ou evitar certas estruturas, 

resultando, por vezes, em dificuldades de compreensão pelo seu interlocutor.  

 

Além das estratégias de comunicação empregadas pelos alunos em ambos os 

contextos, a pesquisa relata interferências fonéticas resultantes da análise dos dois contextos, 

que foram fundamentais para embasar a escolha dos materiais para as práticas de ensino no 

item 3.6 apresentadas. Serão apresentadas aqui as principais características levantadas pela 

pesquisadora que influenciaram os resultados deste estudo: 

 

- O caso da nasalização [ã] ao invés de [a], apresenta o percentual de 100% no caso de 

alunos do Rio de Janeiro, exatamente o contrário do que ocorreu no Sul. A língua materna dos 

alunos falantes de hunsrückisch permite esta diferenciação, levando a resultados positivos na 

pronúncia do alemão-padrão – o que os alunos sem conhecimentos de hunsrückisch 

dificilmente percebem ou atentam.  

 

- Ao contrário do caso anterior, a produção de [u] ou [i] ao invés de [y], bem como [o] 

ou [e] ao invés de [ø], não é tão frequente na produção oral dos alunos do Rio de Janeiro 

quanto na dos aprendizes em contexto bilíngue português-hunsrückisch. A grande diferença 

reside no fato de estudantes cariocas, em caso de dificuldade na produção de [y] e/ou de [ø], 

produzirem, respectivamente [u] e [o]; e alunos de contextos bilíngues do Rio Grande do Sul 

produzirem [i] e [e], respectivamente. Como tais fonemas estão presentes na produção oral do 

hunsrückisch, conclui a pesquisadora, esta influência se caracteriza como uma interferência da 

língua materna.  

 

- A produção do s também apresenta divergências em relação à língua-alvo nos casos 

em que o /s/ acompanha o fonema [t] ou [p]. A pronúncia em alemão-padrão seria [ʃ]. Apesar 

de cariocas apresentarem este som em coda nas palavras do português, não foi produzido na 

língua-alvo em posição inicial de sílaba (onset). A pesquisadora constata que, por haver tal 

combinação de sons no hunsrückisch, sua produção não apresenta dificuldades pelos falantes, 

os quais realizaram-na sem problemas. 

 

No presente estudo há mais um contexto a ser estudado, o de falantes maternos de 

português oriundos do Rio Grande do Sul sem conhecimentos de hunsrückisch. Neste caso 

não há a produção de [ʃ] ao final de sílabas. Pelo contrário, no dialeto do Rio Grande do Sul a 
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produção de /s/ antes de [t] ou [p] se representa como [s] e no final de sílabas é produzida 

também como [z], no caso de contato com uma vogal. 

 

Como último caso a ser observado, o fenômeno [ç] não existe no português e, por isso, 

é pronunciado, na maioria das vezes, como [ʃ], o que pode gerar uma diferenciação semântica 

por serem um par mínimo na língua alemã. A produção consciente de tais fonemas é 

satisfatória no contexto bilíngue, apresenta, no entanto, dificuldades para os estudantes de 

alemão da escola em Porto Alegre.  

 

As particularidades da produção oral no contexto bilíngue acima apresentadas foram 

fundamentais para guiar as observações e o trabalho em sala de aula aqui desenvolvido. Além 

disso, as comparações com o português permitiram também reflexões sobre as dificuldades e 

facilidades dos alunos fora do contexto bilíngue português-hunsrückisch. Além de um 

embasamento teórico sobre o objeto da pesquisa, foi revisada a fundamentação teórica que 

orientou os últimos anos de pesquisa no âmbito da iniciação científica sobre o aprendizado de 

línguas adicionais por crianças e também o bilinguismo. A fundamentação teórica a seguir 

apresentada se insere no campo da aquisição da linguagem e bilinguismo.  

 

1.3 A importância do aprendizado de línguas desde a infância 

 

As recentes pesquisas sobre aquisição da linguagem apontam para as vantagens de 

crianças bilíngues em relação à cognição e ao aprendizado de forma geral (cf. ABUTELABI 

& GREEN, 2008). Há cerca de 30 anos havia a crença de que o bilinguismo seria prejudicial 

ao desenvolvimento cognitivo e que o monolinguismo seria o ideal.  Cruz-Ferreira (2006) 

defende que o monolinguismo e o bilinguismo são apenas tipos diferentes de uso da 

linguagem. O que torna o bilíngue tão proficiente em uma língua como na outra é a questão 

da necessidade de usar as línguas: “bilíngues e monolíngues falam exatamente o número de 

línguas que eles precisam falar, eles adquirem essas línguas exatamente pelos mesmos 

motivos” 9 (CRUZ-FERREIRA, 2006, p. 18).  

 

Entre os principais fatores sociais que sustentam as vantagens do aprendizado de 

línguas estão a possibilidade de acesso a outras culturas e ao conhecimento, a capacidade de 

                                                 
9 Tradução nossa de: “bilinguals and monolinguals alike speak exactly the number of languages that they need to 
speak, they acquire these languages for exactly the same reasons” . 
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comunicação e a melhor qualificação ao entrar no mercado de trabalho. Neste estudo, dentro 

do contexto bilíngue, existem também casos de alunos que têm apenas uma língua materna – 

o português – e que estudam alemão-padrão desde os três anos. Ou seja, pela informação 

obtida na escola, praticamente todos os 19 alunos da turma em contexto bilíngue estuda há um 

ano e meio a língua-alvo. No contexto de Porto Alegre foram observados alunos entre dez e 

doze anos que, neste mesmo ano - há cerca de dois meses, tiveram o primeiro contato com a 

língua alemã padrão. Informações detalhadas sobre as turmas pesquisadas serão dadas no item 

2.2.3. A diferença quanto à idade com que os alunos têm acesso à língua de forma alguma 

será julgada neste estudo. A prioridade aqui é buscar a melhoria dos métodos e dos meios 

didáticos para que todos tenham um acesso mais bem-sucedido à língua-alvo.  

 

A vantagem no aprendizado de línguas adicionais por crianças que, além de aprendê-

las oralmente são alfabetizadas nesta língua-alvo, é defendida por Cummins (2000). O 

aprendizado de línguas ainda na infância permite que os estudantes contrastem as estruturas 

das línguas e infiram suas próprias sistematizações. Como no início da vida a criança é capaz 

de perceber uma grande variedade de contrastes fonéticos e, com o tempo de exposição a uma 

língua especifica, altera a capacidade de distinguir contrastes fonéticos que não pertençam a 

esta língua (PIRES, 2004), algumas teoria apontam para a diminuição da aquisição linguística 

após os seis anos de idade (NEWPORT, 1996, apud PIRES, 2004).  

 

Os resultados das pesquisas na área de aquisição da linguagem apontam para uma 

vantagem em aprender uma língua desde cedo, ou o mais cedo possível. “No cérebro de uma 

criança ainda não ocorre a laterização dos hemisférios, que ocorrerá apenas na puberdade. 

Nessa fase infantil, os dois hemisférios cerebrais estão mais interligados, correspondendo ao 

período máximo de aprendizagem” (LAGÔAS, 2007, p. 20). São estes pressupostos que 

fundamentam a necessidade de uma didática apropriada a crianças, que as motive e estimule 

de acordo com suas capacidades cognitivas. Crianças não aprendem como adultos e não 

devem ser submetidas a uma didática idealizada para adultos. Conforme Garlin (2008, p. 45): 

"Com canções se aprende mais e mais facilmente, principalmente os usos complexos da 

língua. A isso adiciona-se o elemento "movimento corporal", que influencia de forma 

positiva, por exemplo, no desenvolvimento linguístico e geral da criança"10. 

                                                 
10 Tradução nossa de: “Mit Liedern lernt sich vieles leichter, insbesondere komplexere sprachliche Wendungen 
schleifen sich gut ein. Hinzu kommt das Element der Bewegung, das sich positiv auf die sprachliche und gesamte 
Entwicklung der Kinder auswirkt." 
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Materiais didáticos específicos podem estimular essa vantagem na assimilação ainda 

quando criança de uma grande quantidade de contrastes fonéticos, os quais dificilmente ou só 

com muito mais esforço seriam assimiláveis por adolescentes ou adultos.  
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CAPÍTULO 2 – A FONÉTICA DA LÍNGUA ALEMÃ EM SALA DE AULA 

 

 Para o presente estudo foi efetuada uma busca por materiais sobre a didática da língua 

alemã em sala de aula, assim como por livros didáticos com enfoque na pronúncia dos 

aprendizes. Alguns trechos serão aqui descritos e avaliados. O material didático utilizado nas 

aulas de língua adicional no contexto sem contato com o hunsrückisch também foi analisado, 

de forma a caracterizá-lo e questioná-lo quanto à sua eficácia. No contexto bilíngue não havia 

um material didático específico para as aulas da turma de Educação Infantil. 

 

2.1 Como a fonética se estabeleceu historicamente no ensino de língua alemã 

 

O papel da pronúncia no ensino de línguas é considerado, atualmente um componente 

a ser desenvolvido juntamente com a produção e compreensão orais para uma comunicação 

satisfatória na língua-alvo. Entretanto, durante as décadas de 70 e 80, a fonética não estava 

entre as prioridades nas aulas de língua alemã. O enfoque na habilidade comunicativa, em 

prol de uma fluência sem interrupções, deixou de lado as correções de pronúncia. Os avanços 

na área da fonética, auxiliares para a compreensão auditiva – através da capacidade de 

distinção dos fonemas – e para a habilidade de “se fazer entender” foram deixados de lado até 

os anos 90. 

 

Dieling e Hirschfeld (2000, p. 20) consideram como ideal que o aluno tenha acesso a 

diversas fontes de áudios, ou mesmo contato com falantes nativos da língua-alvo, para que 

perceba as nuanças ou idioletos. Não há “a” pronúncia correta da língua alemã, conforme as 

autoras, mas sim as pronúncias possíveis. Cada região e cada sujeito tem sua própria maneira 

de falar e essa característica deve ser apresentada aos alunos pelo professor de línguas.  

 

Atualmente, a maioria das obras didáticas cede algum espaço para a fonética, por 

menor que seja. Portanto, o docente desempenha um papel importante na escolha de materiais 

adicionais adequados às necessidades dos seus alunos. Nos próximos itens, serão apresentadas 

e avaliadas obras específicas para a habilidade oral, assim como livros didáticos nos quais há 

uma parte destinada à fonética explicita ou implicitamente.  

 

Os critérios empregados na avaliação seguiram as orientações de Dieling e Hirschfeld 

(2000, p. 83). As autoras questionam a existência ou não de um adendo de fonética, ou então, 
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a possibilidade de os exercícios estarem integrados à obra didática – no caso de livros que 

abordam língua e cultura de forma geral. Quanto ao formato da obra, deve ser observada a 

existência de livro impresso ou mídia auxiliar, como CDs ou DVDs. Dieling e Hischfeld 

apresentam como outro fator importante na análise das obras a existência de uma abordagem 

fonética da língua-alvo, e se esta é trabalhada de forma sistemática ou apenas através de 

determinados aspectos fonéticos. Questionam também se há ocorrência de linguagem 

informal e se o estilo de fala dos áudios é neutro ou se ocorrem variações fonéticas (regionais, 

situacionais, emocionais). Outros fatores, como as relações entre sons e letras serem ou não 

sistematicamente apresentadas ou de se tratarem de exercícios de entonação ou apenas de 

pronúncia, também são aspectos que, segundo as autoras, devem ser levados em consideração 

em uma análise de fonética em materiais didáticos. Dieling e Hirschfeld põem em questão 

também a existência ou não de um livro do professor. Uma abordagem cognitiva (através de 

explicações, regras) ou apenas repetição também é questionada, assim como se os exercícios 

são criativos (relacionados com o léxico e a gramática) ou apenas de repetição. O fato de o 

Alfabeto Fonético Internacional ser ou não empregado é outro foco de análise das autoras.  

 

Nem todas as perguntas levantadas por Dieling e Hirschfeld serão respondidas no item 

seguinte, no entanto, elas foram a base para a análise que se segue.  

 

2.2 A fonética em materiais didáticos de língua alemã 

 

 Os materiais aqui apresentados foram coletados em bibliotecas de Porto Alegre, com o 

objetivo de, ao mesmo tempo, averiguar a quais materiais didáticos de fonética os professores 

de língua alemã teriam acesso. Inicialmente serão apresentados materiais direcionados ao 

público adulto e, após, ao público infantil. Todos foram elaborados para professores ou 

estudantes de alemão como língua adicional ou segunda língua – ou seja, foram 

desenvolvidos tanto para países em que a língua alemã não tem caráter oficial (língua 

adicional) quanto para o contexto de língua alemã padrão como língua oficial (segunda 

língua)11.  

 

Serão analisados aqui os livros Sprechen Hören Sprechen e Hören & Sprechen A1, 

específicos para o desenvolvimento da habilidade oral por alunos alfabetizados. Der Grüne 

                                                 
11 As definições de língua adicional ou estrangeira, assim como a de segunda língua são aqui citadas de acordo 
com a concepção de Spinassé (2006). 
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Max 1 é destinado a alunos entre 9 e 10 anos e aborda língua e cultura sem referências diretas 

à fonética. Já o livro do professor Meine Freunde und ich e o método KIKUS (Kinder in 

Kulturen und Sprachen) – que compreende não apenas o livro do professor como também 

material de áudio, apostilas para os alunos e jogos – são voltados para a idade pré-escolar. 

 

 O livro de exercícios Sprechen Hören Sprechen (2008), acompanhado de quatro CDs, 

é apresentado pela autora como resultado da prática em sala de aula e foi elaborado para a 

prática tanto individual quanto grupal. Conforme a autora, “a língua alemã padrão (leigamente 

chamada de “alto-alemão”), é apenas um conceito puramente teórico, pois cada falante da 

língua alemã tem seu próprio sistema de produção de sons”.12 O sistema fonético 

internacional (IPA) não é utilizado pela autora, pois, conforme a mesma, dificultaria o 

trabalho com o livro pelos estudantes. No entanto, da página 12 à 18 há uma sistematização 

com a correspondência dos símbolos por ela adotados e os do Alfabeto Fonético 

Internacional, além de exemplos de palavras e uma ilustração do movimento da língua na 

produção de determinado som. São apresentadas as vogais, as consoantes, os ditongos e os 

encontros consonantais.  

  

 Como exemplo, o tópico de número 28 do livro (vide Figura 1) aborda a pronúncia do 

encontro consonantal /ng/. Inicialmente, há uma explicação introdutória sobre a articulação do 

som: “A língua se projeta no palato, como ocorre com g. O fluxo de ar sair pelo nariz.” 13 Em 

seguida, a autora apresenta um pequeno quadro indicando como ocorre a pronúncia 

caracterizada como errônea – “ng wird wie n und g ausgesprochen” (ng é pronunciado como 

n e g) – e dá uma dica em relação à pronúncia considerada correta, ou seja, “ng ist ein Laut” 

(ng é um som): “Bewusst üben!” (exercitar conscientemente!). Os exercícios que se seguem 

são de audição e repetição. Geralmente são utilizadas para as repetições palavras e, 

progressivamente, orações. Após alguns tópicos de gramática é inserido um texto para treino 

com temática aleatória, ou seja, não há uma unidade temática em cada lição e o texto não 

contempla especificamente os conteúdos trabalhados no tópico. A leitura desse texto, de 

acordo com a autora, deve ser feito teatralmente, e o aprendiz deve se colocar no papel de 

cada um dos interlocutores. Esse exercício já integra questões de prosódia, que são tratadas 

em um capítulo separado no livro.  

                                                 
12 Tradução nossa de: “Die deutsche Standardaussprache (laienhaft auch “Hochdeutsch” genannt) ist nur rein 
theoretisches Konzept, denn jeder Sprecher der deutschen Sprache hat ein für ihn typisches Lautsystem.”  
13 Tradução nossa de: “Die Zunge ligt am Gaumen an, wie bei g. Die Luft strömt durch die Nase aus.” 
 



32 
 

 

 Uma das características marcantes do livro é o fato de a prosódia se localizar ao final, 

após todos os exercícios. A prosódia, ao contrário do que ocorre, poderia estar presente em 

cada tópico, através de textos com entonação bem marcada. O exercício de pronúncia apenas 

com palavras e poucas orações não inserem o alunos em situações comunicativas. O método 

empregado nos exercícios assemelha-se ao método Audiolingual e não há ilustrações.  

 

 
Figura 1 – Tópico 28 do livro Sprechen Hören Sprechen (MIDDLEMAN, 2008, p. 80 – 81) 

  

 Outro livro específico para a habilidade de fala, Hören & Sprechen A1 se apresenta 

como um caderno de exercícios para o aprendizado autônomo. O diferencial, em relação ao 

livro anteriormente analisado, é o que a autora considera como “textos e diálogos autênticos” 

(“die authentischen Texte und Dialoge”, KNIRSCH, 2010, p. 5). Além disso, o livro é repleto 

de gravuras ilustrativas das situações apresentadas em cada lição.  

 

 Apesar de um layout moderno e de exercícios diversificados, o livro apenas apresenta 

uma nova forma de exercícios de repetição. A lição B, referente ao alfabeto, aos números 

cardinais, datas, horários e dias da semana, por exemplo, inicia-se com um áudio que 

acompanha um exercício de repetição das letras. Em seguida, dois exercícios focam na 

compreensão oral e novamente surge um exercício de repetição. Os demais exercícios 

propostos na lição seguem sempre o mesmo estilo. Não há qualquer ocorrência de texto/áudio 

autêntico ambientado em alguma situação real do cotidiano. Os diálogos foram claramente 
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desenvolvidos para a lição e seguem geralmente o mesmo tipo frasal: sujeito, verbo, advérbio 

de tempo e de lugar.   

 

 
Figura 2 – Lição B do livro Hören & Sprechen (KNIRSCH, 2010 p. 19) 

 

 As obras analisadas, destinadas ao público adulto, apresentam exercícios de fonética 

descontextualizados e exercícios sistemáticos de repetição. As ocorrências textuais são 

sempre de textos didáticos, criados especificamente para complementar a lição. Entre os 

propósitos do livro Hören & Sprechen está a preparação do aluno para uma possível viagem à 

Alemanha. No entanto, os exercícios são mecânicos e, em nenhum momento, há emprego de 

uma linguagem informal ou de textos autênticos. 

 

Nas duas obras verifica-se a falta de elementos empregados em diálogos reais, como 

partículas de entonação, por exemplo. Tais exercícios poderiam alcançar seus objetivos, caso 

apresentassem sons habituais de locais frequentados por turistas, como aeroportos, estações de 

trem, ou mesmo na rua. Em um primeiro momento, pode parecer que sons desse tipo 

atrapalhem o áudio, por isso, talvez, a opção por um áudio tão “limpo” nessa obra. Entretanto, 
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isso não condiz com uma situação real de fala, na qual existiriam interferências. Além disso, 

uma gravação de áudio com alguns ruídos que contextualizem certas situações do cotidiano, 

como por exemplo, sons de veículos como representação de um diálogo em ambiente aberto 

ou público, demandariam mais atenção do ouvinte, sem que todas as informações fossem 

postas à sua frente através do livro-texto. 

 

 Como o presente estudo aborda a elaboração de exercícios de fonética especificamente 

para crianças, passemos agora à análise das obras destinadas aos alunos de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental que conseguimos encontrar em Porto Alegre, bem como dos materiais 

elaborados para auxiliar o professor desses aprendizes. O objetivo é procurar nessas obras 

como a fonética é tratada – se é que aparece de forma específica. 

 

 O livro Der Grüne Max 1 (2007) foi concebido para alunos entre 9 e 10 anos e aborda 

conteúdos do nível A1 (conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas).14 

O livro apresenta um layout diferenciado, que se assemelha a revistas infantis, com imagens 

que interagem com as atividades.  

 

Um aspecto raramente encontrado em um livro didático de ensino de língua alemã é o 

multilinguismo. Na primeira lição dessa obra, contudo, os autores apresentam um exercício 

chamado Detetive das Línguas (Sprachdetektiv), no qual o aluno visualiza quatro línguas 

diferentes, inclusive uma em alfabeto cirílico, e deve decifrar de que língua se trata. Além de 

atividades para a sensibilização quanto às diferentes línguas, o livro parte de pré-

conhecimentos do aluno, como marcas conhecidas, imagens e internacionalismos, conforme 

ilustração abaixo. 

 

                                                 
14 O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas é um modelo para a descrição e categorização do uso 
ou ensino das línguas. Informações disponíveis em: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 
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Figura 3 – Capítulo 1 do livro Der Grüne Max 1 (KRULAK-KEMPISTY, REITZIG, ENDT, 2007, p. 16 e 20) 

 

 O trabalho com internacionalismos desenvolve a consciência linguística dos alunos 

através da metalinguagem. Bizarro e Fraga (2004, p. 57) propõem a educação intercultural, a 

competência plurilíngue e a competência pluricultural como novos desafios para a formação 

de professores de línguas adicionais. Citando Peres (1999, p. 49 apud BIZARRO & FRAGA, 

2004, p. 58/59), os autores argumentam que 

 

se trata de construir uma sociedade aberta, consciente do choque de culturas, mas 
igualmente receptiva ao exercício da crítica e da postura ética, na defesa de 
princípios e valores humanos que respeitem a alteridade. Neste sentido, a 
experiência do encontro com o outro faz parte da condição humana. Só 
conseguiremos ver a diferença a partir de nossa própria identidade (...). Urge, então 
ousar sermos nós através do outros, descobrindo-nos na mesmidade. 
 

 Portanto, o livro Der Grüne Max 1 apresenta qualidades não apenas no formato dos 

conteúdos trabalhados linguisticamente, como também no que tange a aspectos sociais e 

culturais. Não consta no livro nenhum trecho destinado especificamente à fonética: a 

habilidade de fala é trabalhada integrada à temática, que se vale de elementos lúdicos em 

quase todas as páginas, através de canções, versos e poesias.  
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Não há qualquer explicação dos autores quanto ao emprego da fonética no livro, o que 

deixaria em dúvida se essa omissão foi intencional ou se a metodologia empregada não 

contempla tal aspecto. Pela análise dos exercícios propostos, porém, vemos que a metodologia 

empregada contempla sim a fonética e propõe exercícios orais que, disfarçadamente, 

promovem o exercício da pronúncia. Ou seja, a omissão de explicações sobre pronúncia 

seriam intencionais, permitindo que os alunos infiram as regras a partir da prática. O livro 

traz, por exemplo, poemas que demandam uma pronúncia rimada. Caso as palavras não sejam 

pronunciadas de acordo com as regras de fonética, não haverá rima e será perceptível para o 

aluno. Na lição sobre as estações do ano consta o seguinte poema: 

 

Wintergedicht 

 

Du liebe Zeit! 

Es schneit, es schneit! 

Die Flocken fliegen  

und bleiben liegen.  

Ach, bitte sehr: 

noch mehr, noch mehr!  

 

 Este poema, de autoria desconhecida, pela repetição dos ditongos /ei/ e /ie/, 

pronunciados respectivamente como [εɪ] e [i:], leva à consciência linguística de tais 

ocorrências, bem como de [ɐ] final, como no advérbio de intensidade “mehr” (mais).  

 

 Meine Freunde und ich (2005) é um outro livro didático desenvolvido para professores 

de língua alemã para crianças. Na introdução e no prefácio são abordados temas como língua 

materna, segunda língua e língua estrangeira/adicional, assim como consciência linguística, 

desenvolvimento oral, entre outros temas, todos fundamentados com fontes especializadas 

nesses assuntos. As autoras constatam a mesma perspectiva teórica neste trabalho 

apresentada:  

 
Crianças desenvolvem um especial deleite por piadas/trocadilhos e formas ritimadas 
da língua: canções, rimas, trava-línguas, canções que exigem movimentos corporais 
ou movimentos com os dedos desempenham – como a pesquisa já demonstrou 
(Hurrelmann, 2003) – uma função importante para o desenvolvimento linguístico de 
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crianças e para o seu posterior desenvolvimento como leitores.” (KNIFFKA et al, 
2005, p. 6)15 

 
 Os capítulos do livro são divididos por temáticas como “corpo e sentidos”, “comer e 

beber”, “animais”, entre outros. No início do livro há uma tabela com informações para o 

professor sobre aspectos didáticos e metodológicos. No capítulo 5 da segunda unidade, por 

exemplo, o tema “estações do ano” é tratado. Para tanto, o objetivo de comunicação visado 

nesse capítulo é falar, através de meios simples, sobre as estações do ano. O vocabulário 

compreende palavras abrangentes como “a primavera”, “o verão”, “o outono”, “o inverno”, 

além de outras mais específicas “a neve”, “as flores”, etc. São disponibilizadas para cópia 

imagens referentes a tal vocabulário: expressões como “está quente” e “está frio” são 

propostas como objetivos de aprendizado linguístico.  

 

Em todas as lições há o item chamado “Aussprache/phonologische Bewusstheit” 

(consciência de pronúncia/ consciência fonética). No caso da lição sobre estações do ano, é 

priorizada a articulação de /v/ e sua diferenciação em relação ao /b/. Para trabalhar esta 

diferença, é proposta uma brincadeira. As crianças devem estar em uma fileira; o professor 

anuncia que fará uma brincadeira: falará algumas palavras para a turma. Quando os alunos 

ouvirem palavras com /v/ como “Wind” [vint] (vento) – e para isto o professor levantará uma 

imagem do vento – os alunos deverão dar um passo à frente; quando não for o caso, 

permanecerão no lugar. Palavras como “Bruder” (irmão), “Wind”, “ Papa” (pai), “Buch” 

(livro), “Wetter” (tempo), “Baby” (bebê), “Winter” (inverno), entre outras, são sugeridas no 

livro.  

 

Uma segunda brincadeira é proposta para melhorar a articulação de /v/: as cadeiras são 

posicionadas em um círculo e é feita uma dança das cadeiras, ou seja, em cada rodada uma 

cadeira é retirada do círculo, de forma que haja sempre uma a menos em relação ao número 

de jogadores. Ao invés de utilizar uma canção em áudio, as crianças devem cantar “Wa, we, 

wi, wo, wu – und aus bist du!” e, no momento em que terminar a canção, devem sentar-se. 

 

Por se valer de exercícios que não exigem a escrita e por trabalhar a fonética de forma 

lúdica, esse livro demonstra qualidade na abordagem metodológica direcionada a crianças não 

                                                 
15 Tradução nossa de: “Eine besondere Freude entwickeln Kinder auch an Sprachwitzen und rhythmisierten 
Formen von Sprache: Lieder, Abzählreime, Zungenbrecher, sprachbegleitente Fingerspiele oder 
Bewegungsspiele haben – wie die Forschung zeigt (Hurrelmann 2003) – eine wichtige Funktion für die kindliche 
sprachentwicklung und für die spätere Entwicklung zum Leser.” 
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alfabetizadas ou em fase de alfabetização. A fundamentação teórica que permeia toda a 

concepção didática também são fatores determinantes para uma análise positiva da obra.  

 

 
Figura 4 – Segunda unidade do livro Meine Freunde und ich (KNIFFKA et al, 2005, p. 43) 

  

 Em 1998 iniciou-se, em München, na Alemanha, um programa com o intuito de 

auxiliar na integração social e cultural de crianças bilíngues, na sua maioria, descendentes de 

imigrantes. As professoras desempenharam não apenas o papel de docentes, mas também o de 

pesquisadoras, desenvolvendo um programa em cima de reflexões e experiências práticas. 

Atualmente chamado de KIKUS (Kinder in Kulturen und Sprachen), o método é comandado 

pela professora Edgardis Garlin. Entre os materiais desenvolvidos para as práticas em sala de 

aula estão CDs, apostilas – com os quais as crianças possam trabalhar em casa –, jogos 

educativos, além de materiais específicos para orientação dos professores. O KIKUS se 

destina a crianças entre três e dez anos de idade. Todos os materiais envolvem o lúdico em 

sala de aula e têm como objetivo a comunicação oral.  

 

Entre os avanços apontados pelas docentes, relatam-se o aumento da autoconfiança dos 

alunos, uma maior integração na sociedade, além da melhora em focos específicos de aula de 
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idiomas, como fonética, vocabulário, modelos de comportamento, consciência metalinguística 

enquanto bilíngues – ou seja, um desenvolvimento linguístico geral. Os resultados 

encontrados comprovam uma maior participação das crianças e um aumento do vocabulário 

em relação aos diversos temas tratados nas aulas, além da capacidade de os próprios alunos 

poderem falar de si mesmos, progressivamente.  

 

De forma lúdica, mas não dissociado de objetivos e sistematização, o curso é composto 

de temas presentes no cotidiano das crianças, como família, roupas, comidas, festas, animais, 

moradia. O vocabulário, a gramática, assim como o comportamento adequado em 

determinadas situações linguísticas e sociais são trabalhados com a ajuda de objetos, jogos, 

canções, rimas e imagens em cartinhas. 

 

O estímulo da língua estrangeira através de brincadeiras já em idade pré-escolar 
(Jardim de Infância) só pode ser vantajoso, para qualquer criança. Isso vale, em 
igual medida, tanto para o fomento da língua alemã quanto para outras línguas 
estrangeiras. (GARLIN, 2008, p. 12)”.16 

 
 

O trabalho com canções, coreografias e jogos ativa os diversos sentidos das crianças, o 

que favorece o aprendizado da língua. Este é, portanto, um método que gera resultados 

satisfatórios na melhoria da pronúncia dos aprendizes de língua, contanto que seja 

adequadamente empregado. 

 

2.3 A fonética da língua alemã em materiais didáticos em uso 

 

Na escola localizada no contexto bilíngue não há um material específico para as aulas 

de língua alemã; o planejamento das aulas não envolve livro didático. A escolha de materiais 

para cada unidade de conteúdos é feita pela professora e por uma professora coordenadora. 

Todas as semanas há uma reunião para a escolha de materiais auxiliares e planejamento das 

aulas. São selecionados materiais de fontes diversas, principalmente canções e modelos de 

gravuras para colorir.  

 

                                                 
16 Tradução nossa de: “Spielerische fremdsprachliche Förderung bereits im Kindergartenalter kann jedem Kind 
nur von Vorteil sein. Dies gilt für die Sprachförderung Deutsch wie für andere Fremdsprachen in gleichem 
Maβe.”  
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Por outro lado, no contexto monolíngue, é utilizado o livro didático Magnet A1 

regularmente. Nesse livro há três lições iniciais preparatórias, que introduzem o aluno no 

aprendizado da língua alemã, chamadas de 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4 (vide figura 5). Essas lições são 

divididas por assuntos: saudações, despedidas, números, objetos, cores, alfabeto, cidades e 

países. No momento das observações, a turma estava estudando os números. Como a 

incompatibilidade de horários não permitiu que a pesquisadora observasse o restante das aulas 

referentes ao conteúdo, não foi vista a abordagem da professora quanto à fonética, nem 

mesmo se ela foi abordada.  

 

 
Figura 5 – Sumário do livro Magnet A1 (KÖRNER, 2010, p. 3) 

  

É possível visualizar, na figura de número 6, as propostas de exercícios de fonética 

referentes às lições 0.1 e 0.2 do livro. A metodologia é basicamente fundamentada na 

repetição. A atividade não é totalmente descontextualizada, já que a lição aborda saudações e, 

no trecho da fonética, solicita-se que o aluno se apresente ao colega. 

 

 

 
Figura 6 – Trecho referente à fonética no livro Magnet A1 (KÖRNER, 2010, p. 11 e 15) 



41 
 

 

No exercício de fonética referente aos numerais verifica-se exatamente a mesma 

estrutura: o aluno deve ouvir, repetir e contar até 100, selecionando apenas números em que o 

encontro consonantal /ch/ esteja presente, dividindo a tarefa com os colegas. 

 

 Em comparação às duas primeiras obras mencionadas no item anterior, Sprechen 

Hören Sprechen e Hören & Sprechen A1, o livro Magnet A1 demonstra a mesma estrutura de 

exercícios de fonética. Se for levado em consideração que essas lições são o primeiro contato 

com a língua para os alunos da escola, exercícios desta natureza (sistemáticos e de repetição) 

podem levar à desmotivação dos alunos. O livro Der grüne Max 1 apresenta os conteúdos de 

fonética de forma integrada às lições. Para tanto, não são necessárias repetições mecânicas, 

mas relações entre as palavras, o que leva à consciência fonética e fonológica. A nosso ver, 

esta seria uma opção que, a longo prazo, poderia ter um resultado mais favorável na turma 

estudada. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo serão apresentados os locais em que este estudo foi realizado, assim 

como a metodologia empregada para obtenção de dados quantitativos e qualitativos. Esses 

dados, juntamente com as observações em sala de aula subsidiaram as aulas-piloto 

apresentadas no capítulo 4. 

 

 3.1 Os locais de pesquisa 

 

  Este estudo foi realizado em duas escolas em contextos diferentes de ensino de língua 

alemã. A escola localizada na região de Nova Petrópolis dista cerca de 108 km de Porto 

Alegre e foi fundada por imigrantes alemães na região em 1860. Tratava-se, inicialmente, de 

uma área escolar que associava igreja, escola e a casa do professor, e que, posteriormente, se 

transformou na atual escola. Na localidade, predominantemente rural, concomitantemente 

com o português, se fala hunsrückisch. Por estar inserida nesse contexto bilíngue, foi 

selecionada como objeto de estudo a turma de Educação Infantil B, na qual estudam 19 alunos 

com idades entre 5 e 6 anos. Os alunos iniciaram o aprendizado de língua alemã padrão há um 

ano e meio. Destes, 5 são falantes maternos de hunsrückisch e os demais, em sua maioria, têm 

convívio com a variedade no contexto familiar ou social.  

  

  Ao contrário da escola no entorno de Nova Petrópolis, a outra escola aqui tratada está 

localizada em Porto Alegre, e não há, no momento, alunos falantes de hunsrückisch, conforme 

informações obtidas através dos professores. A proposta pedagógica da escola apresenta uma 

abertura para a renovação e inovação metodológica, alicerçadas em pesquisas acadêmicas. Por 

esta razão, a escola foi selecionada para as observações e práticas aqui propostas. Nesta escola 

foi tomada como objeto de estudo a turma de quarto ano do Ensino Fundamental, composta 

por 8 alunos, com idades entre 10 e 12 anos, que não têm  contato com a variedade 

hunsrückisch.  

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

  Durante o trabalho de pesquisa em colaboração ao projeto Aspectos lingüisticos e 

sociolingüísticos do ensino de alemão em contextos multilíngües de contato hunsrückisch-

português foram aplicados, inicialmente, questionários para uma análise ampla do contexto de 
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ensino em comunidades bilíngues português-hunsrückisch. Além de questionários, 

realizaram-se saídas de campo em diferentes momentos, objetivando observar as práticas dos 

professores em sala de aula. Os resultados encontrados influenciaram diretamente o enfoque 

escolhido neste trabalho e também os locais onde as práticas se realizaram.  

  

  Para viabilizar o trabalho prático (relatado no item 3.6) nos dois contextos, foram 

necessárias observações em sala de aula e interação com os professores. Tal imersão é 

necessária para que a prática idealizada neste trabalho não se torne descontextualizada do 

ambiente em que o aluno está inserido, dos assuntos abordados em sala de aula e do nível de 

proficiência dos alunos em língua alemã. No momento das observações foram analisadas 

questões pontuais, como pronúncia dos alunos, influência da língua materna e até mesmo a 

influência de outras línguas adicionais, que também poderiam influenciar na pronúncia da 

língua-alvo. Além das questões pontuais relativas à fonética, foi observada a interação 

professor-aluno, já que, além de contextos diferentes, as turmas tinham faixas etárias 

diferentes. Também foi analisado o fato de se ter o emprego ou não da fonética em sala de 

aula e de que forma os alunos reagiam a estas atividades.  

 

3.2.1 Metodologia de coleta dos dados 

 

 Para o embasamento empírico deste trabalho foram feitos, inicialmente, levantamentos 

em ambiente escolar em localidades de contato da língua portuguesa com o hunsrückisch. Em 

sua primeira etapa, a pesquisa tinha caráter quantitativo, pela necessidade de dados sobre as 

escolas e os alunos. Esses resultados permitiram saídas de campo e coleta de dados pontuais 

para um diagnóstico do ensino de língua alemã nas localidades bilíngues de contato.  

  

 Entretanto, a metodologia de pesquisa aqui empregada se vale também de dados 

qualitativos, principalmente no que se refere à análise de divergências entre a pronúncia na 

variedade linguística das comunidades pesquisadas e na língua alemã ensinada na escola. Tais 

dados foram obtidos através de observações em regiões bilíngues português-hunsrückisch. 

Como contraponto, observou-se também uma escola na qual os alunos de língua alemã que 

não têm contato com o hunsrückisch. A análise dos resultados dessas observações e reflexão 

acerca dos pressupostos teóricos viabilizou a proposição de duas aulas-piloto, uma em cada 

contexto de ensino. As observações em sala de aula foram decisivas também quanto ao 

conteúdo a ser abordado nas aulas-piloto em cada turma.  
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 3.2.2 Questionários 

 

 A primeira ferramenta de coleta de dados quantitativos se constituiu em um 

questionário (vide anexo) destinado a alunos dos diversos anos escolares, assim como aos 

professores de língua alemã. Nesse questionário constavam questões que permitiam às 

pesquisadoras delinear um panorama da escola, localizada em Nova Petrópolis. Algumas 

perguntas buscavam, além de dados básicos sobre quantidade de alunos falantes de 

hunsrückisch, também sinais de preconceito linguístico ou desprestígio da variedade local. Os 

resultados desta saída de campo permitiram uma análise mais aprofundada do que antes era 

citado na fundamentação teórica consultada. Antes de apresentar os dados, é importante 

ressaltar que os participantes desses questionários não foram inteirados da linha de pesquisa 

aqui presente: os questionários foram apresentados como parte integrante dos estudos 

acadêmicos para formação de professores de língua alemã. Portanto, os participantes não 

estavam expostos ou tencionados a nenhum julgamento de valor. No questionário optamos 

por denominar hunsrückisch como “alemão”, pois é a maneira como muitas famílias chamam 

a língua que falam.  

 

 No momento da entrega dos questionários, o mesmo foi entregue também a cada uma 

das três professoras da escola. Todas afirmaram falar “alemão” no ambiente familiar. Esta 

informação foi constatada em todas as localidades pesquisadas no entorno de Nova Petrópolis, 

ou seja, 100% das professoras entrevistadas falam hunsrückisch no cotidiano – todas como 

língua materna.  

  

 Os questionários respondidos pelos alunos do Ensino Fundamental foram analisados e 

geraram a seguinte tabela: 

 

Dados do Ensino Fundamental Sim Não 
Você fala alemão em casa? 23 66 

Tem alguém na sua família que fala ou falava alemão? 67 22 

Você acha que é importante aprender alemão na escola? 72 17 
Você acha as aulas de alemão fáceis? 47 42 

Antes de estudar na escola você já tinha conhecimentos de alemão? 53 36 
Tabela 1: Ensino Fundamental – 89 participantes 
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 Como se pode inferir a partir da tabela, 25,8% dos participantes afirmaram falar 

“alemão” no âmbito familiar. 75,2% alega ter algum falante de “alemão” na família, o que os 

torna conscientes quanto ao fato de existir uma língua, no contexto em que vivem, semelhante 

à língua-alvo estudada. No entanto, não é possível afirmar neste estudo se estes alunos são 

passivos em relação ao hunsrückisch. Além disso, 59,5% dos entrevistados disseram ter 

conhecimentos de alemão anteriores aos obtidos na escola, o que demonstra que mesmo não 

sendo falantes ativos de hunsrückisch, a variedade está presente no meio social em que vivem.  

 

 Os dados que apontam que praticamente a metade dos alunos considera o aprendizado 

da língua alemã fácil foram analisados caso a caso. Foi constatado que todos os alunos 

falantes de “alemão” no cotidiano familiar consideravam as aulas de alemão-padrão fáceis. 

Esse resultado se opõe ao argumento de Gärtner (2003) sobre significativas diferenças entre a 

língua-alvo e a variedade desenvolvida pelos imigrantes, que, segundo a autora, se 

manifestam em quase todas as áreas linguísticas: na gramática, na sintaxe, na morfologia, no 

vocabulário, na fonética, entre outras. Se os alunos afirmam ter facilidade nas aulas de língua 

alemã, provavelmente estas diferenças em relação ao hunsrückisch não resultam em erros que 

comprometam o desempenho dos alunos. 

 

 Na tabela sobre o Ensino Médio verifica-se que 58,8% dos alunos falam “alemão” em 

casa. Além disso, 97% afirmaram ter algum falante de “alemão” na família. Novamente foi 

constatado que 100% dos falantes de “alemão” no âmbito familiar dizem ter facilidade para o 

estudo do alemão-padrão oferecido na escola. 88,2% dos alunos afirmaram possuir 

conhecimentos de alemão anteriores aos obtidos na escola, o que demonstra mais uma vez que 

a variedade está presente no meio social em que vivem.  

 

Dados do Ensino Médio Sim Não 

Você fala alemão em casa? 20 14 

Tem alguém na sua família que fala ou falava alemão? 33 1 

Você acha que é importante aprender alemão na escola? 33 1 

Você acha as aulas de alemão fáceis? 20 14 

Antes de estudar na escola você já tinha conhecimentos de alemão? 30 4 
Tabela 2: Ensino Médio – 34 participantes 
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 A partir da tabela 3 é possível concluir que apenas 34,5% dos alunos da escola em 

Nova Petrópolis falam “alemão” no cotidiano. Esse percentual é a média entre estudantes do 

Ensino Fundamental e Médio, e percebe-se que ele é reduzido devido ao fato de que muitos 

dos alunos do Ensino Fundamental não têm o hábito de falar “alemão” com as suas famílias. 

Quanto a esta redução sugere Altenhofen (2004, p. 84):  

 

A substituição da língua de imigrantes pelo português dá-se lentamente, por meio 
não de leis, mas dos mecanismos sociais que ganham impulso com o 
desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, o processo acentuado de 
urbanização e, conseqüentemente, a penetração maior do português através de 
elementos exógenos. Esse processo segue até hoje, em ritmo cada vez mais 
acelerado. 

 

Dados dos alunos de língua alemã Ens. Fundamental/Médio Sim Não 

Você fala alemão em casa? 43 80 

Tem alguém na sua família que fala ou falava alemão? 100 23 

Você acha que é importante aprender alemão na escola? 105 18 

Você acha as aulas de alemão fáceis? 67 56 

Antes de estudar na escola você já tinha conhecimentos de alemão? 83 40 
Tabela 3: Informações obtidas nos questionários referentes a todos os alunos - 123 participantes 

 

 O fato de que há uma substituição do hunsrückisch pelo português foi fundamental 

para uma avaliação do contexto de ensino objeto desta pesquisa e redirecionou a pesquisa a 

outras localidades na região, objetivando a busca por localidades com uma quantidade maior 

de falantes de hunsrückisch.  

  

 Ainda quanto ao questionário comparativo, pode-se verificar que 81,3% dos 

estudantes afirmam ter parentesco com falantes de “alemão” e 85,3% consideram importante 

o aprendizado de língua alemã na escola. Esses dados geram estranheza em relação à 

quantidade de alunos falantes de hunsrückisch no âmbito familiar. Em entrevistas com as 

professoras, tal dado foi levantado e discutido. Conforme elas, os pais dos alunos não têm 

interesse em ensinar hunsrückisch aos seus filhos, devido ao desprestígio linguístico e à 

crença de que esta é uma língua que dificulta o aprendizado tanto do português quanto do 

alemão-padrão. Portanto, quanto mais jovens os alunos, menor é o número de falantes de 

hunsrückisch. No entanto, as vantagens para a carreira profissional e bolsas de estudo são 

metas que estimulam os alunos a aprender alemão na escola.  
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 Além de questões quantitativas, algumas questões foram feitas com o intuito de obter 

um recorte momentâneo das atitudes linguísticas por parte dos professores em relação aos 

alunos falantes de hunsrückisch. Entre outras, estava a questão: “Você acha que o fato de 

alguns alunos falarem alemão em casa atrapalha ou facilita o aprendizado?”. As opiniões dos 

professores foram unânimes. A primeira professora afirmou: “Facilita pelo fato de eles terem 

um amplo conhecimento vocabular”. Conforme a segunda professora: “Toda língua 

estrangeira abre horizontes, logo facilita. Além disso, ela é uma oportunidade a mais para o 

conhecimento, é história”. E, por fim, a terceira professora escreveu: “Quem tem 

conhecimentos ou é falante de dialeto tem vantagens na aprendizagem da língua alemã”.  

 

 Como é possível inferir a partir dos dados coletados, na região urbana de Nova 

Petrópolis não há grande quantidade de falantes de hunsrückisch. A maioria dos alunos, por 

viver em um contexto social com grande influência da imigração germânica, afirma apenas 

compreender a variedade de forma passiva, se considerando incapaz de produzir enunciados 

em hunsrückisch. Após questionamentos às professoras, concluiu-se que a coleta de dados 

empíricos sobre o aprendizado da língua alemã por alunos já falantes de hunsrückisch não 

seria tão produtiva na área central de Nova Petrópolis, pela escassez de alunos bilíngues. Não 

está em questão aqui se os resultados desta pesquisa deveriam ser ou não aplicados em escolas 

com pouca incidência de alunos bilíngues português-hunsrückisch e sim a necessidade de 

obter o máximo de participantes bilíngues para gerar resultados significativos que validassem 

as práticas. 

 

 3.2.3 Observações em sala de aula  

 

 As observações em sala de aula foram parte da pesquisa empírica que fundamentou, 

junto com os pressupostos teóricos as práticas posteriormente relatadas. Nessas observações 

em Nova Petrópolis, pode-se perceber que a busca por dados referentes a falantes ativos de 

hunsrückisch em idade escolar não seria tão produtiva quanto em localidades distantes do 

centro urbano. Por este motivo, as observações que se seguiram ocorreram em localidades 

rurais da região. O objetivo dessas saídas de campo foi uma investigação detalhada e 

qualitativa, buscando atitudes e posturas dos alunos e dos professores em turmas nas quais 

ocorria o primeiro dia de aulas de língua alemã padrão na escola. Através de comentários de 

professores dessas escolas, a pesquisadora foi aconselhada a visitar uma escola em uma 
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localidade ainda mais afastada, na qual foi constatada a maior porcentagem de alunos falantes 

de hunsrückisch. 

 

 3.2.3.1 Contexto bilíngue de contato português-hunsrückisch 

 

 A partir dos levantamentos de cunho estatístico obtidos na escola localizada na área 

central de Nova Petrópolis, foi realizada uma segunda visita à escola para verificar, na prática, 

os dados obtidos nos questionários. Foram observadas turmas de língua alemã de diferentes 

anos durante dois dias.   

 

 Nessa escola foram feitas duas visitas em momentos distintos. Inicialmente foi 

observado todo o contexto de sala de aula e postura dos alunos e professores. O diagnóstico 

obtido permitiu a confirmação de suposições sobre a fonética em sala de aula de língua alemã 

e sobre a metodologia de ensino, assim como a formulação de hipóteses e questionamentos 

presentes neste estudo. A dificuldade de acesso à escola, contudo, impossibilitou que nela se 

aplicassem as atividades práticas aqui propostas. Novamente, com o auxílio dos professores, 

foi possível selecionar uma outra escola,  localizada em outra localidade de Nova Petrópolis 

para a continuidade das atividades de pesquisa.  

 

 A escolha da turma a ser observada e também na qual se aplicaria a aula-piloto não foi 

aleatória. Nos primeiros contatos com a professora de alemão da Educação Infantil foi 

combinado que o trabalho da pesquisadora se destinaria aos alunos entre três e quatro anos. 

No entanto, após uma atividade extra-classe com dentistas sobre escovação de dentes, os 

alunos mais jovens não reagiram de forma ativa. Portanto, após o contato da professora 

relatando o ocorrido, foi escolhida a turma B, de cinco e seis anos, para tal finalidade. 

 

 As aulas da Educação Infantil iniciam-se com a formação de filas pelos alunos, logo 

após o intervalo. A professora os acompanha à sala de aula e pede que lavem as mãos (dentro 

da sala de aula). Após todos se acalmarem, o que leva em torno de cinco minutos, os alunos se 

sentam em três círculos – como as classes têm formato de trapézio, é possível juntá-las, 

criando círculos. Assim, os 19 alunos distribuem-se.  

 

 Na aula observada, a professora inicia a aula apresentando a pesquisadora. Ela avisa 

aos alunos que eles tinham uma visita, o que já havia sido comunicado na aula anterior. Ela 
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pede que todos cumprimentem a visita, a qual ela denomina “professora”. Em seguida, a 

professora titular começa a aula cantando canções já conhecidas pelos alunos, como “Ich bin 

ich, du bist du, ich bin (Name), wer bist du?”.17 Ao invés de dizer seu próprio nome, a 

professora fala “Benny”, nome do urso que acompanha a turma, chamado também de mascote 

da turma. Os alunos, ao verem Benny, se aproximam e tentam abraçá-lo.  

 

 Após a canção, a professora pede que todos se apresentem para a “professora 

visitante”. Os alunos demonstram grande empatia e alguns saem da atividade para comentar 

assuntos paralelos com a pesquisadora. A atitude dos alunos demonstrou que estavam à 

vontade para a observação e também para a prática. A segunda canção a ser cantada pela 

turma é “Guten Morgen, Guten Morgen, wie geht’s dir? Wie geht’s dir? Danke, gut und dir? 

Danke gut und dir? Wunderbar! Wunderbar!”.18 Nessa canção são feitos gestos que 

acompanham o significado das frases. Os alunos cantam cerca de três vezes, dando a mão ao 

colega e trocando de duplas.  

  

 Em um terceiro momento, a professora retira de uma sacola duas colheres de madeira 

revestidas como se fossem avós e pergunta quem são eles. Os alunos respondem em 

português “vovó e vovô”. A professora pergunta como se diz vovó e vovô em alemão. Apenas 

alguns respondem. Após, ela os denomina de “Opa” e “Oma”, respectivamente avô e avó. 

Alguns alunos comentam que chamam seus avós assim. Em seguida, a professora retira de 

uma sacola um chapéu e pergunta “quem na família usa chapéu?” As respostas são diversas: 

“Opa”, “ ich” (eu) e “Vater” (pai). A professora elogia o aluno que cita “Vater” e novamente 

retira um objeto da sacola. Ao levantar um avental, quase todos dizem “Mutter” (mãe). 

Sucessivamente, ela retira da sacola um carrinho para representar a figura do irmão, uma 

boneca, para retratar a irmã, e por fim, mostra um saquinho e mantém suspense, perguntando 

o que é. As respostas são diversas e os alunos demonstram grande interesse em saber o que há 

no pacote. Ela mostra uma chupeta de bebê e a reação dos alunos é surpreendente: eles 

demonstram “teatralmente” distanciamento do objeto, provavelmente reproduzindo a opinião 

dos pais ou da escola de que crianças com 5 anos não devam mais utilizar chupetas. O 

momento é de descontração.  

 

                                                 
17 “Eu sou eu, tu és tu, eu sou (Nome), quem és tu?” 
18 “Bom dia, bom dia, com estás? Como estás? Obrigado, vou bem e tu? Obrigado, vou bem e tu? Maravilhoso! 
Maravilhoso!” 
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 Em seguida a professora diz que vai contar um versinho para eles. Ergue sua mão 

esquerda espalmada e com a direita simboliza a apresentação da esquerda. O verso consiste 

em apresentar a família. “Ich habe eine schöne Familie”19. Ao erguer cada dedo, representa 

um membro da família: “Die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester” e, ao mostrar o 

dedo mínimo, o dobra e o embala como um bebê com a mão direita dizendo “das kleine 

Baby” (o pequeno bebê). Quanto à pronúncia produzida pela professora ao proferir o verso, 

constatam-se imediatamente traços de hunsrückisch. Ao invés dos artigos definidos 

masculinos “der”, presentes no verso e pronunciados em língua alemã [´dɛɐ] ela os 

pronunciava [´de]. Outra divergência se dava no substantivo “menina”, pronunciado em 

alemão-padrão como [´mɛ:tçen] e realizado pela professora como [´me:tçɐ]. Os alunos 

adoram a gesticulação e repetem quase simultaneamente, repetindo a pronúncia da professora. 

Ela repete duas vezes, uma para que eles consigam acompanhar e a segunda, com diferentes 

tons de voz, o que torna o verso divertido para os alunos.  

 

 Após as repetições, ela desenha olhos e boca em cada um dos seus dedos da mão 

esquerda e mostra à turma. Ela avisa que desenhará nas mãos deles “rostos” como fez na dela. 

Apenas dois alunos se negam a fazer a atividade. Um dos alunos demonstrava não querer 

participar desde o início da aula, reclamando de tudo. O outro aluno não aceita a brincadeira 

provavelmente pela dificuldade em falar sobre a sua mãe, falecida há poucos meses, conforme 

informou a professora. Após feitos os desenhos, os alunos erguem suas mãos para repetir o 

versinho com a professora. Por fim, a professora propõe cantar a canção sobre a família 

“Vater, Mutter, Bruder und Schwester, Opa und Oma, meine Familie. Onkel, Tante, alle sind 

da” 20, provavelmente aprendida em outro momento, já que todos cantam com empolgação. 

 

 3.2.3.2 Contexto sem contato com a variedade hunsrückisch 

 

 Na escola em Porto Alegre, foi observada uma turma de quarto ano. A faixa etária dos 

alunos compreendia dez a doze anos, sendo que, dos oito alunos, dois eram repetentes. A 

escola oferece quatro períodos de línguas adicionais, escolhidas pelos alunos. Para tanto, no 

início do ano letivo são apresentadas aos alunos as línguas alemã, inglesa, espanhola e 

francesa através de aspectos culturais e estes podem optar por uma delas. Esta informação é 

relevante para a análise dos conteúdos abordados e da capacidade dos alunos de se expressar 

                                                 
19 “Eu tenho uma bela família” e segue “a mãe, o pai, o irmão, a irmã”. 
20 “Pai, mãe, irmão e irmã, avô e avó, minha família. Tio, tia, todos estão aqui.” 
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na língua alemã, já que para a turma observada as aulas iniciaram-se em abril e as 

observações ocorreram no mês de maio. As aulas ocorriam às segundas e quintas-feiras com 

duração de uma hora e vinte minutos cada.  

 

 Apesar do pouco contato com a língua estudada, os alunos da turma de 4º ano 

demonstraram grande interesse nas aulas. A professora iniciava as aulas sempre falando em 

alemão, cumprimentando-os e distribuindo comandos básicos, como por exemplo, fechar a 

porta, abrir a janela, sentar-se, entre outros. Dessa forma, os alunos, aos poucos, se 

acostumaram com tais comandos e já os compreendiam. As aulas seguiam o que o livro 

didático Magnet A1 propunha e, no momento da observação, a turma estava estudando os 

números. Foi possível acompanhar desde o momento em que aprenderam as unidades, 

dezenas, centenas, até mil. Os alunos ouviam inicialmente os números através da professora, 

os exercitavam em duplas, e depois ouviam áudios correspondentes do livro didático.  

 

 Após a terceira aula observada, na qual a professora já havia explicado como se liam 

os preços, ainda era possível perceber certas dificuldades de pronúncia dos números. Até 

então, para corrigir os alunos quando estes pronunciavam algum número de forma “errada”, a 

professora repetia o número com a pronúncia adequada logo após o aluno pronunciá-lo 

inadequadamente. Tal metodologia ajudou, em parte. No entanto, na maioria dos casos, as 

dificuldades persistiam. A principal dificuldade dos alunos era a pronúncia do número três, 

pronunciado em alemão como [´dʁaɪ] e pronunciado por eles como [´draɪ], com /r/ retroflexo, 

provavelmente pela influência da pronúncia do inglês.  

 

 Outro fato relevante observado foi a dificuldade dos alunos ao ler e pronunciar o que 

liam. Liam, por exemplo, neun (nove em alemão) e pronunciavam [´neun], ao invés de 

[´nɔyn]. Esta divergência fonética ocorria não apenas com o número nove, mas também com 

o número cinco (fünf em alemão), pronunciado em língua alemã [´fynf] e por eles como 

[´funf]. Tal circunstância apresentou um novo fato não previsto pela pesquisadora. O motivo 

da disparidade entre leitura e reprodução oral estava exatamente no fato de os alunos lerem 

inicialmente e pronunciarem os números após a leitura. Durante as atividades orais nas aulas 

anteriores, esses mesmos alunos com a citada dificuldade pronunciavam [´nɔɪn], tal qual a 

professora ou o áudio do material didático – quando ainda não dispunham de fonte escrita. 
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 A pronúncia do ditongo /eu/ na fala não se apresentou como uma dificuldade para a 

turma. No entanto, no momento das atividades com leitura oral, percebeu-se dificuldade na 

relação entre o ditongo /eu/, pronunciado como [eu] pelos alunos. Para estes, a grafia das 

palavras com esse ditongo não representava o mesmo som existente no número nove [´nɔɪn], 

ou seja, não relacionavam som e escrita. 

  

   3.3 Dados obtidos e hipóteses 

 

  Serão apresentados aqui os dados que se mostraram relevantes para a abordagem 

proposta neste estudo. Foi constatado que, no contexto bilíngue português-hunsrückisch, os 

alunos não produzem as vogais arredondadas /ä/ [ɛ:], ö [ø:]/[œ] e ü [y:]/[ʏ].  Por outro lado, o 

encontro consonantal /ch/ [ç], dificilmente produzido por aprendizes iniciantes da língua 

alemã, é pronunciado com facilidade pelos alunos bilíngues. Existem outras vantagens destes 

quanto à pronúncia de ditongos e encontros consonantais. O fato de que muitas famílias no 

contexto bilíngue apresentam sobrenomes de origem alemã, que ainda são pronunciados com 

grande similaridade à língua de origem, tende a favorecer a existência de uma consciência 

fonética da língua alemã. A pronúncia de [ʃ] na primeira sílaba do sobrenome Schneider e a 

pronúncia [ç] no número oito (acht) são claramente distintas para os alunos bilíngues. Essa 

diferença, presente em outros vocábulos, não foi percebida pelos alunos monolíngues em 

Porto Alegre durante as observações.  

 

No contexto monolíngue, foram observadas dificuldades na produção de [ʁ], devido à 

interferência de conhecimentos prévios do inglês como língua adicional. Além disso, havia 

dificuldade na decodificação do que liam, de acordo com a pronúncia na língua-alvo. Os 

alunos não associavam o ditongo /eu/ à pronúncia [ɔy], já assimilada por eles oralmente. 

Como ponto favorável nesse contexto monolíngue, cita-se a facilidade no aprendizado de 

novos vocábulos com fonemas, a princípio, jamais pronunciados. No caso da vogal 

arredondada ü [y:]/[ʏ], como no caso do substantivo “porta”, em alemão Tür, os alunos talvez 

não apresentem inicialmente facilidade para sua produção, mas após algum tempo de uso em 

sala de aula a assimilem e a empreguem em enunciados com facilidade. Não foi este o foco 

deste estudo, mas um acompanhamento sistemático permitiria uma análise aprofundada da 

ocorrência ou não das vogais arredondadas tanto no contexto bilíngue quanto no monolíngue. 

Como no contexto bilíngue a palavra “porta” está presente no repertório lexical diário dos 

falantes com a pronúncia [´tiɐ], haveria, em tese, uma dificuldade na pronúncia em língua 
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alemã por causa da assimilação da pronúncia sem a vogal arredondada em hunsrückisch. Não 

seria propriamente um caso de dificuldade na articulação do som, mas de fossilização de 

certos vocábulos, que atrapalharia na produção de alguns fonemas. Os dados gerados a partir 

das observações em sala de aula levaram a duas hipóteses: 

 

1. No contexto bilíngue e não alfabetizado, as vogais arredondadas poderiam ser 

assimiladas pelos alunos quando expostos a um Input adequado e por exercícios 

práticos não de repetição puramente, mas sim por brincadeiras. 

 

2. No segundo contexto, de alunos alfabetizados, a pronúncia adequada seria promovida 

por uma atividade de treino oral, que auxiliaria no desenvolvimento de uma 

consciência linguística. Apenas ao final da atividade, os alunos teriam acesso à fonte 

escrita, para comparação. 

 

 Vigotski (1998) defende o uso de palavras em contexto interacional como o principal 

meio para o desenvolvimento social e cognitivo da criança, e para a aquisição da competência 

comunicativa em línguas, já que os seus significados são construídos pelos interlocutores na 

interação face a face. Essa premissa foi levada em conta para a escolha da canção como 

ferramenta didática para o trabalho da fonética em sala de aula. Em ambos os contextos, a 

forma lúdica escolhida para alcançar tais objetivos foi a canção. Conforme Barbosa (2011), 

não se deve confundir o significado de música e canção. Este último é um gênero composto 

pela combinação entre música e letra. A canção foi aqui escolhida por seu caráter interativo e 

envolvente. Canções são facilmente difundidas, independente de seu idioma. Além deste 

aspecto, que remete ao emocional, as canções não exigem, em primeira instância, a 

compreensão linguística, ao contrário de poemas (BARBOSA, 2011, p. 12). 

 

Conforme Cook (2000, p. 16) os versos fornecem à criança um modelo a imitar e uma 

oportunidade de melhorar o controle sobre a vocalização através da prática. O autor afirma 

também que, em todas as sociedades, adultos usam algum tipo de verso com crianças 

pequenas e estas respondem entusiasmadamente a eles. Há evidências de que crianças prestam 

mais atenção a versos do que a outros tipos de linguagem (GLENN & CUNNINGHAM, 1983 

apud COOK 2000, p.17). Ainda conforme Cook, a aquisição da linguagem não seria modular, 

através do desenvolvimento de componentes gramaticais e fonológicos isolados, mas sim 

dependeria da interação com o desenvolvimento físico, social e pessoal da criança. Por esse 
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enfoque teórico foi escolhida a canção, associada a coreografias e brincadeiras, para a 

abordagem das divergências fonéticas constatadas nas observações. 
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CAPÍTULO 4 – PROPOSTA PRÁTICA EM SALA DE AULA 

 

Neste capítulo será apresentado o processo de busca por materiais adequados às 

práticas de ensino e as atividades desenvolvidas em cada contexto. A escolha dos materiais foi 

direcionada ao objeto deste estudo, ou seja, exercícios lúdicos de fonética em sala de aula para 

crianças. Dessa forma, não foi possível contemplar todos os aspectos que compõem aulas de 

línguas adicionais, como a cultura, a história, os costumes em geral, de forma transdisciplinar. 

No entanto, o emprego da fonética em sala de aula, a nosso ver, deve relacionar esses aspectos 

proporcionando um aprendizado amplo da língua-alvo. Os materiais e as propostas que aqui 

se apresentam foram encaixados na sequência didática dos docentes e em uma carga horária 

reduzida, assim, não puderam se desenvolver em todo o seu potencial. 

 

4.1 Seleção dos materiais auxiliares 

 

As escolha dos materiais didáticos para as aulas-piloto iniciou-se por CDs de áudio. 

Foram coletadas 163 canções e, a partir destas, foi feita uma seleção das que se aproximavam 

do propósito da pesquisa. Os critérios de escolha se direcionaram ao aspecto fonético, à 

duração e à dificuldade/facilidade em relação ao vocabulário e à estrutura gramatical, levando 

em consideração o nível linguístico em língua alemã de cada turma, além da adequação ou 

complementaridade ao tema trabalhado pela professora titular.  

 

Ao final da seleção, foram escolhidas as canções Bruder Jakob e Drei Japanesen. A 

primeira, apesar de originalmente versar sobre um "irmão" no sentido religioso do termo, foi 

resignificada de forma a contemplar o par "irmão" e "irmã", o que consta já em bibliografia de 

experiências didáticas (MADER‐RADZIEJEWSKA, 2011). Esta canção foi escolhida para 

retomar o tema "família", que estava sendo abordado no momento das observações em sala de 

aula na turma de Educação Infantil no contexto bilíngue, pois apresentava a ocorrência de 

vogais arredondadas não produzidas pela turma.  

 

A segunda canção, Drei Japanesen21, foi escolhida para a turma monolíngue tanto pela 

facilidade do conteúdo quanto pelos aspectos relacionados à pronúncia. A canção repete 

sempre os mesmos quatro versos modificando, em cada repetição, as vogais por outra 

                                                 
21 A versão Drei Japanesen (DIE freche Liederfibel, 2005) foi a versão encontrada em CD de áudio para a 
canção Drei Chinesen mit dem Kontrabass, que é mais conhecida. 
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determinada vogal ou por um ditongo. Dessa forma, apenas na primeira vez em que é cantada, 

a canção realmente faz sentido, nas demais trata-se de um jogo de pronúncia.  

 

No caso do contexto bilíngue, por se tratar de alunos no início da fase de 

alfabetização, foi priorizado o uso de materiais práticos, como bonecos e os trajes dos 

bonecos, feitos em borracha maleável. Os materiais foram entregues já recortados para os 

alunos, para que eles montassem seus próprios bonecos, já que o tempo da aula não seria 

suficiente para que eles mesmos o fizessem. Para esta turma foi escolhida a canção Bruder 

Jakob, sem, no entanto, a utilização do áudio, o que permitiu a variação da letra e a inclusão 

de elementos que deram à canção um caráter de brincadeira.  

 

Bruder Jakob 

Bruder Jakob, Bruder Jakob, 

Schläfst du noch? Schläfst du noch? 

Hörst du nicht die Glocken? 

Hörst du nicht die Glocken? 

Ding dang dong, ding dang dong. 

 

Existem diversas propostas de aulas práticas com a canção Bruder Jakob. A maioria se 

configura como experiências didáticas de professores de alemão como língua adicional. 

Lagôas (2007, p.20) salienta a “acuidade auditiva superior e a maior flexibilidade muscular do 

aparelho articulatório nos sons das crianças, o que explica esse fenômeno da superioridade 

infantil no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira” e propõe uma atividade com 

a canção Bruder Jakob, de forma teatral. Conforme a autora, a atividade estimularia o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo das crianças. A origem da canção Bruder Jakob é 

desconhecida. Há versões em mais de 40 línguas, como francês, inglês, grego, latim, coreano, 

vietnamita e português. A versão em português apresenta variações com os nomes Jorge ou 

João, mas não é muito difundida.  

  

A canção escolhida para a turma monolíngue, Drei Japanesen (vide anexo p. 76), não 

tem uma origem definida. Construída de forma a chamar atenção para as vogais e ditongos na 

pronúncia das palavras, ela é utilizada tanto em aulas de língua alemã como língua materna 

quanto em aulas de alemão como língua adicional. É considerada uma forma de exercício 

lúdico de articulação das vogais e conscientização dos sons para o aprendizado da escrita.  
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A grande vantagem desta canção é a sua brevidade, simplicidade e repetição. Como os 

alunos desta turma tinham contato com a língua alemã havia um mês, não seria possível 

trabalhar com uma canção muito vasta em vocabulário. Na aula-piloto, a letra foi inicialmente 

cantada e, com a evolução dos alunos durante a aula, apresentada com áudio do CD. As 

autoras do livro Lass uns lesen, no qual consta a canção com a variante Drei Chinesen mit 

dem Kontrabas, afirmam:  

 

Muitos estudos pesquisaram o que facilita o aprendizado da leitura e da escrita por 
crianças quando estas ingressam na escola. Assim, sabe-se que a compreensão para 
construção e para a forma da língua e, especialmente, o reconhecimento dos sons e 
das letras auxiliam as crianças a aprender a ler e a escrever com êxito. (RÜCKERT, 
KUNZE, SCHULTE-KÖRNE, 2010, p. 2)22. 

 

4.2 Aplicação da proposta prática 

 

A aplicação das propostas práticas destinadas a cada contexto se deu em diferentes 

momentos. Inicialmente foi aplicada a prática na capital, após duas observações por semana, 

durante duas semanas. Já na escola na região de Nova Petrópolis, não foi possível o 

acompanhamento da mesma quantidade de horas-aula, tanto pela incompatibilidade dos 

horários como também pela dificuldade de deslocamento. Apenas uma observação foi 

possível na turma estudada. Portanto, o contato com a professora da turma foi essencial para o 

acompanhamento do conteúdo e para analisar as reações da turma às atividades, já que quem 

aplicaria as aulas-piloto seria a pesquisadora.  

 

4.2.1 Contexto bilíngue  

 

A atividade foi realizada na turma de Educação Infantil B, com 19 alunos, de faixa 

etária entre 5 a 6 anos. À pedido da professora, foi retomado com a atividade, o vocabulário 

referente à família.  

 

                                                 
22 Tradução nossa de:  “Viele Studien haben untersucht, was Kinder das Lesen- und Schreibenlernen erleichtert, 
wenn sie in die Schule kommen. Daher weiβ man, dass ein Verständnis für Aufbau und Form der Sprache und 
insbesondere das Erkennen von Lauten und Buchstaben den Kindern helfen, erfolgreich lesen und schreiben zu 
lernen.”  
 



58 
 

1. Apresentação e saudação. A pesquisadora propõe, em alemão, cantar “Guten 

Morgen”. Como é uma canção conhecida pelos alunos, todos sabem a sequência dos gestos. A 

ideia é partir de uma canção com a qual eles se sintam confortáveis e confiantes para iniciar as 

atividades. Canta-se: "Guten Morgen, guten morgen, wie geht´s dir? Wie geht's dir? Danke, 

gut. Und dir? Danke, gut. Und dir? Wunderbar! Wunderbar!". Ao repetir a canção, todos 

devem trocar de dupla no momento da saudação ao colega. 

 

2. Forma-se um círculo, todos sentados no chão. A pesquisadora explica aos alunos 

que já se apresentou e que agora é o momento de eles se apresentarem e questiona se eles 

conhecem a canção Ich bin ich und du bist du. Canta-se a canção, já conhecida pela turma. 

Em seguida, a pesquisadora mostra uma bola de pano e avisa em alemão que é uma bola 

mágica: “Das ist der magische Ball”, e continua em português: “quem a recebe diz seu 

nome”. A pesquisadora se apresenta em alemão: “ich bin Clarissa” (“eu sou a Clarissa”), e 

em seguida passa a bola para a outra pesquisadora participante na atividade, como exemplo. 

Assim, a atividade segue adiante até todos se apresentarem. 

 

3. Para retomar o vocabulário trabalhado na aula anterior, a pesquisadora questiona se 

os alunos se lembram como se diz "menino" e "menina" em alemão. Após a resposta positiva 

dos alunos, pergunta-se quem, na turma, é “menina” e quem é “menino”, em alemão. A 

pesquisadora ergue o boneco, repetindo “Junge” e ergue a boneca dizendo “Mädchen” e 

explica que cada um poderá construir seu próprio boneco e para isso todos devem voltar às 

mesas.  

 

4. No momento em que todos se sentam, a pesquisadora apresenta a estrutura dos 

bonecos: “Das ist der Körper”. Indicando as peças de roupa do boneco, mostra: “Das Hemd, 

die Hose und das Kleid” ("a camisa, a calça e o vestido”). Cada um escolhe o que vai colar no 

menino ou na menina. A pesquisadora auxilia na montagem, falando em alemão na maior 

parte do tempo e lembrando os alunos de desenhar: “der Mund, die Ohren, die Nase, die 

Augen” (a boca, as orelhas, o nariz, os olhos). Após todos terminarem seus bonecos, a 

professora visitante apresenta sua boneca com tom de voz agudo: “Ich bin Anna”, e com tom 

grave: “Ich bin Jakob”; e continua: “der Bruder und die Schwester”. A pesquisadora 

questiona: “Qual deles é o irmão? Anna oder Jakob?”, levantando cada um e faz a mesma 

pergunta em relação à irmã. 
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5. Após retomar os vocábulos “Bruder” e “Schwester”, a pesquisadora pergunta se 

todos se lembram do versinho sobre a família, aprendido na última aula. Para auxiliar, o fala 

em voz alta lentamente para que, aos poucos, todos acompanhem: “Ich habe eine schöne 

Familie: die Mutter, der Vater, der Bruder, die Schwester und das kleine Baby”. Da mesma 

forma como foi trabalhado na aula passada, cada integrante da família é representado por um 

dedo da mão esquerda e apontado por um dedo da mão direita. Nesta aula os dedos não foram 

pintados; na aula anterior a atividade tomou muito tempo e, na aula-piloto, inviabilizaria o 

trabalho planejado.  O verso é repetido para que todos tenham condições de acompanhar.  

 

6. Em português, a pesquisadora questiona: “Vocês conhecem a canção do Bruder 

Jakob?”. A resposta esperada neste momento é negativa. “Tudo que eu disser, vocês 

repetem.” Lentamente os versos são introduzidos, um por um, sendo retomados por repetição 

e gestos. “Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch?”, com gestos que 

simulam “dormir”. Após este trecho, “Hörst du nicht die Glocken?”, acompanhado pelo sinal 

de “ouvir”, e, por fim, canta-se “Ding dang dong. Ding dang dong”, imitando-se com a mão o 

movimento do sino. 

 

7. Ao final do primeiro ensaio, a pesquisadora pergunta se os alunos sabem o que são 

“Glocken” e se há sinos perto da escola. Canta-se novamente para fixação. Nesta etapa da 

aula, a pesquisadora anuncia que existirá mais uma personagem na canção, que se chama 

"Schwester Anna". Para tanto, a letra sofrerá alterações, substituindo-se "Bruder Jakob" por 

"Schwester Anna". Em seguida, cantam apenas os meninos, que devem levantar seu boneco 

no momento em que for citado o nome dele. Logo em seguida, as meninas é que devem 

levantar sua boneca no momento em que, na canção, “Schwester Anna” for citada. 

 

8. Canta-se novamente, mas, desta vez, cada um dos grupos deverá levantar o 

respectivo boneco dependendo de qual personagem se apresenta na canção. Como as classes 

da turma são dispostas em três círculos, ao final, cada um desses grupos deverá cantar uma 

das partes do som dos sinos: grupo 1- “Ding”, grupo 2 – “Dang”, grupo 3 – “Dong”. A partir 

desse momento não há mais pausa entre o final da canção e o início da seguinte, mas a cada 

vez que se inicia, a pesquisadora avisa em voz alta: “Nur die Mädchen!” (apenas as meninas!) 

ou “Nur die Jungen!” (apenas os meninos!). 
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9. Ao final da aula, a pesquisadora pergunta se todos conhecem a brincadeira do “Vivo 

ou Morto”. Avisa, no entanto, que ao invés disto, dirá “Jungen” e “Mädchen”. Para tanto, toda 

vez em que chamar por um ou outro, meninos ou meninas deverão se levantar, 

respectivamente. 

 

4.2.2 Contexto monolíngue 

 

Será apresentada, a seguir, a sequência didática em Porto Alegre, realizada em uma 

turma do 4º ano do Ensino Fundamental, composta por 8 alunos na faixa etária de 10 a12 

anos. Conforme orientação da professora titular, os alunos deveriam fazer uma breve revisão 

dos números cardinais em alemão, pois alguns alunos não haviam apreendido plenamente o 

conteúdo.  

 

1. A pesquisadora se apresenta à turma e saúda a todos em alemão. Logo em 

seguida, dirige o comando aos alunos, ilustrando-o com mímica: “Wir machen einen Kreis” 

(façamos um círculo). Todos se posicionam no círculo, inclusive a pesquisadora, que também 

tomará parte da atividade. A descrição da atividade continua em alemão: “Wir zählen: eins, 

zwei, drei... bis zwanzig” (contamos: um, dois, três... até vinte), e a parte mais complexa é 

descrita em português “quando chegarmos no número seis e no dezesseis, quem estiver na vez 

dirá Hatschi!”. Após a primeira rodada, joga-se novamente com a expressão Hatschi no local 

dos números quatro e quatorze. O objetivo dessa atividade é promover a cooperação entre os 

alunos, para que um auxilie ao outro nos momentos de dificuldade. Além disso, é um 

momento em que os próprios alunos corrigem uns aos outros quanto à pronúncia. Os alunos 

dessa turma sempre entram em sala de aula dispersos, após a pausa do almoço, e essa 

atividade serviu também para focarem sua atenção, de forma lúdica.  

 

2. A pesquisadora propõe uma atividade com canção: “Wir singen heute ein Lied” 

(cantaremos hoje uma canção), e fala o título: Drei Japanesen. Conforme os versos são dados, 

sempre é questionado aos alunos o que pode significar tal frase. Cada frase é pronunciada 

com melodia. Isso é feito até o final da estrofe, linha por linha. 

 

“Drei Japanesen mit dem Kontrabass 

Saßen auf der Straße und erzählten sich was. 

Da kam der Polizist: Ja, was ist denn das? 
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Drei Japanesen mit dem Kontrabass.” 

  

Somente após os alunos dominarem a letra da canção, esta é apresentado em áudio.  

 

3. A cada estrofe que se segue, as vogais da canção são substituídas por outras vogais 

ou por ditongos. Ou seja, a segunda estrofe será regida pela letra “a”:  

 

Dra Japanasan mat dam Kantrabass 

Saßan af dar Straßa and arzahltan sach was. 

(...) 

 

A cada nova estrofe, a turma treina a nova versão (com uma específica vogal) antes de 

cantar com o áudio correspondente. Depois de se esgotarem as vogais, estas são substituídas 

pelos ditongos /ou/, /ei/ e /eu/.  

 

4. Além das alterações das vogais, que constam no áudio utilizado, a pesquisadora 

alterou a letra da canção, modificando o número três (drei) por dois (zwei) e por nove (neun) 

na penúltima e na última estrofe, respectivamente. A alteração na letra da canção, com a 

adição de números foi feita com o intuito de tornar consciente, por exemplo, a relação entre o 

ditongo eu, pronunciado diversas vezes na canção, mas sem qualquer significado na canção, e 

o número nove escrito, pois se constatou uma dificuldade nesse sentido nas observações. 

 

A letra da canção, que inicialmente tem sentido em alemão, perde-o totalmente no 

momento em que as substituições das vogais por outras vogais e ditongos é feita. É o que 

Dieling & Hirschfeld (2000, p. 76) consideram como uma canção non-sense. Durante as 

aulas, os alunos pronunciavam o ditongo [aɪ] ao falar o número “dois” (zwei), assim como o 

ditongo [ɔɪ] ao falar o número “nove” (neun). No entanto, no momento em que liam em voz 

alta outros vocábulos com esses mesmos ditongos, não os produziam adequadamente.  Para 

que a canção servisse como uma relação entre o exercício lúdico e situações autênticas de 

fala, foi feita esta relação entre /ei/ e “zwei” e /eu/ e “neun”. O objetivo foi tornar consciente a 

relação entre algo que eles já conheciam, os números, e a grafia do que eles estavam 

cantando, já que, a partir desse momento, os alunos recebem a canção escrita. 

 

5. Ao final da aula é cantada a canção inteira acompanhada do áudio, que tem 

uma velocidade de fala mais acelerados do que a fala dos alunos. O objetivo não é levá-los a 
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pronunciar exatamente no tempo da canção todas as estrofes, o objetivo é torná-los 

conscientes de certos sons na língua alemã.  
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CAPÍTULO 5 – Análise dos resultados 

 

 Serão abordadas, neste capítulo, as dificuldades encontradas nas aulas-piloto, bem 

como as hipóteses para tais ocorrências. Serão apontados também avanços e pontos positivos. 

Por fim, serão apresentadas sugestões para as lacunas relatadas nas aulas práticas. 

 

Três aspectos centrais serão aqui avaliados quanto às dificuldades e aos avanços: a 

escolha dos materiais utilizados nas aulas, a sequência dos conteúdos e o retorno dos alunos 

quanto à metodologia, ou seja, se houve ou não melhorias na pronúncia em alemão-padrão. 

 

5.1 Dificuldades 

  

A maior dificuldade encontrada neste estudo, assim como ocorre em estágios 

preparatórios para a profissão de professor, foi o desenvolvimento de um projeto em curto 

espaço de tempo e com uma turma que está acostumada à metodologia e à didática de outro 

professor. Portanto, o trabalho desenvolvido pelo pesquisador se dá em um ambiente real de 

ensino, mas desprovido de certos aspectos que só são alcançados pelo docente titular da 

turma. No contexto bilíngue de ensino, esta dificuldade se apresentou de forma prática, no 

momento do planejamento das atividades: quanto tempo os alunos levariam para concluir a 

confecção dos bonecos? Neste caso, a motricidade e habilidade da turma em relação a tarefas 

práticas representava um grande papel na distribuição do tempo da aula.  

 

No segundo contexto, em que os alunos têm o dobro da idade da turma do contexto 

bilíngue, a maior dificuldade encontrada foi na escolha da canção, que deveria ser coerente 

com a faixa etária e com os propósitos da pesquisa. A dispersão da turma também 

desempenhou um papel na atividade prática. O tempo necessário para as duas atividades 

propostas foi mais longo do que o previsto, o que não ocorreu no caso dos alunos da 

Educação Infantil. A atividade com bonecos atrasou, devido à capacidade motora dos alunos, 

mas não atrapalhou o planejamento. Não surgiram dificuldades decorrentes da escolha dos 

materiais auxiliares em nenhuma das duas aulas piloto.  

 

Em relação à fonética, os alunos de Porto Alegre apresentaram grande dificuldade na 

pronúncia do verbo erzählten (contavam), [εɒ´tsε:ltǝn], desde o início da atividade oral com a 

canção Drei Japanesen. O maior obstáculo foi a pronúncia de /z/ com som do encontro 
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consonantal /ts/. A pronúncia de [´dʁaɪ], como [´draɪ], se manteve durante a brincadeira com 

números, mas foi sendo aperfeiçoada com a repetição na canção.  

 

No contexto bilíngue, o versinho “Ich habe eine schöne Familie: die Mutter, der 

Vater, der Bruder, die Schwester und das kleine Baby” apresentava divergências quanto à 

produção de /ö/ (a qual também aparecia na canção Bruder Jakob) e dos pronomes pessoais 

definidos masculinos “der” . Para observar se havia ainda indícios de tais divergências, foram 

feitas mais de três repetições. A intenção não era repetir exaustivamente para que os alunos se 

dessem conta, mas sim tornar a declamação do versinho automática a ponto de a pesquisadora 

poder se calar, ou seja, não declamar mais junto com os alunos. Assim, seria possível perceber 

a alteração na forma de pronúncia destes de forma geral. Os resultados seriam mais precisos 

se os alunos pudessem ser ouvidos individualmente.  

 

A divergência quanto ao substantivo “menina”, pronunciado em alemão-padrão como 

[´mɛ:tçen] e produzido pelos alunos no contexto bilíngue como [´me:tçɐ] pôde ser avaliada na 

brincadeira de Jungen/Mädchen. Nem todos alunos atingiram os resultados esperados, com 

divergências ora no início da palavra, ora no final. Com uma atividade de longa duração tais 

dificuldades seriam provavelmente melhoradas, pois já constatamos uma assimilação 

paulatina.  

 

5.2 Avanços 

  

 Os resultados satisfatórios nas aulas-piloto se deram de diversas formas. Uma dessas 

ocorrências não se refere exatamente a um avanço, mas a uma estratégia didática empregada, 

que favoreceu o trabalho em sala de aula. Nos dois contextos foram analisadas questões 

linguísticas na área da fonética. No entanto, o planejamento das aulas-piloto envolveu 

também o aspecto motivacional, que foi amparado em dois conceitos de Antunes (2012), o 

que o autor destaca como “ideias-âncora” (op. cit., p. 34) e a concepção de “proposta 

desafiadora”. O primeiro termo representa palavras ou indagações que ativam a atenção da 

criança através de alguma referência que sirva de destaque no conteúdo abordado. 

Geralmente, este destaque é feito com algum termo que se encaixe no contexto do aluno. A 

ligação entre o conteúdo exposto e o cotidiano discente não deve envolver “a criação de 

truques de mágica” (op. cit., p. 35), pelo contrário, é algo que sensibiliza o aluno. No 

momento em que a pesquisadora perguntou aos alunos do contexto bilíngue se estes 
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entendiam o que eram “Glocken” (sinos), o termo remeteu à experiência diária dos alunos em 

ouvir o sino tocar, já que a Igreja não dista muito da escola. Outra forma de “substituir a 

rotina desgastante com uma proposta desafiadora” (op. cit., p. 25) se apresentou nesta 

pesquisa no momento do jogo “Hatschi”, com os alunos monolíngues.   

 

 A estratégias empregadas nas atividades para cativar a atenção dos alunos estavam 

diretamente relacionadas com o interesse em motivar o grupo. Tanto pela “ideia âncora” 

como pelo desafio, foi possível observar uma maior concentração e motivação por parte dos 

aprendizes. Este retorno foi essencial e os manteve participativos e, consequentemente abertos 

para a aprendizagem. 

 

 A escolha do material auxiliar nas aulas-piloto, como canções e bonecos ou folha com 

a canção escrita não trouxeram dificuldades aos alunos. A escolha das canções, tanto pelo 

aspecto motivacional e adequado à faixa etária foi satisfatória. As canções não compreendiam 

todas as características necessárias buscadas para as aulas-teste, mas foi possível colher 

algumas amostras que demonstraram o avanço dos alunos na pronúncia de certos fonemas, 

que serão apresentados na sequência.  

 

Em ambos os contextos verificou-se uma significativa melhora dos alunos em relação 

às dificuldades de pronúncia apresentadas nas observações. Os alunos de Porto Alegre 

conseguiram pronunciar o verbo erzählten (contavam) - [εɒ´tsε:ltǝn] – mas sempre com uma 

defasagem no tempo de fala. O maior obstáculo foi a pronúncia de /z/ como o encontro 

consonantal /ts/. A pronúncia de [´dʁaɪ], como [´draɪ] foi substituída sem dificuldades. Após 

cantar a primeira estrofe da canção, não foi mais produzido.  

 

Para avaliar a produção ou não do som, foram chamados alguns alunos para 

desempenhar o papel de regentes da turma. A iniciativa partiu dos próprios alunos, que 

perguntaram se poderiam reger a turma, como se fosse um coral. Dessa forma, foi possível 

dar voz individualmente a cada um. Nesses casos isolados ainda ocorria, vez ou outra, a 

pronúncia de [´dʁaɪ] como [´draɪ], mas esta foi corrigida pelos próprios colegas: a 

pesquisadora não fez qualquer comentário sobre essa divergência. 

 

 A substituição de [ø] por [e] na turma bilíngue já não ocorria mais ao final da aula-

piloto. Como foi citado no item anterior, a repetição, tanto do versinho quanto da canção, 
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como forma de automatização, sem mais a interferência da pesquisadora, permitiu obter 

resultados quanto a esse aspecto. Além disso, os artigos definidos masculinos “der”, presentes 

no verso e pronunciados em língua alemã [´dɛɐ] também foram alcançados.  

 

Na turma de Educação Infantil, foi observada a pronúncia de /ö/, novamente no 

momento da canção Bruder Jakob. A pronúncia [ø] foi produzida desde o início pela turma, 

com exceção de poucos casos. Como a canção foi repetida diversas vezes e os alunos 

observavam constantemente a pesquisadora para verificar a coreografia, observavam também 

a articulação das palavras e imitavam os movimentos dos lábios na produção dos sons. Desta 

forma, a produção dos sons pelos alunos não foi resultado de correções vindas da 

pesquisadora, mas de forma natural pelo jogo, pela participação dos alunos na canção e na 

coreografia. 

 

 Os dados resultantes das aulas-piloto demonstraram que o uso de canções tanto na 

Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental pode ser produtivo no trabalho da fonética 

em sala de aula. Existem certas características que devem ser levadas em conta na escolha do 

material, como o nível linguístico da turma, um material condizente com a idade dos alunos, 

além de uma metodologia adequada. A percepção do professor quanto a estas especificidades 

da turma é resultado do seu comprometimento e profissionalismo o que, conforme Moyles 

(2002, p.13 apud ROEDER, 2008),  

 

no contexto escolar, [isso] significa professores capazes de compreender onde as 
crianças “estão” em sua aprendizagem e desenvolvimento geral, o que, por sua vez, 
dá aos educandos o ponto de partida para promover novas aprendizagens nos 
domínios cognitivo e afetivo.  

 

 A (ludo)fonética, se bem elaborada, pode proporcionar aos alunos um meio real de 

aprendizagem, que os estimule no aprendizado da pronúncia da língua-alvo e promova uma 

consciência linguística. 

 

  No caso da aula-piloto para alunos alfabetizados, apesar de não ser possível uma 

amostragem substancial devido ao curto espaço de tempo das atividades práticas, os 

resultados apontaram para uma vantagem em abordar o conteúdo primeiro oralmente. A 

entrega do material escrito apenas após a assimilação da pronúncia pelos alunos facilitaria o 

aprendizado. A ordem com que são apresentadas as atividades aos alunos representa um papel 
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muito importante no aprendizado. Exercícios de fonética, inicialmente orais e posteriormente 

escritos ou lidos, mostraram-se mais proveitosos do que em ordem contrária. No caso dos 

alunos não alfabetizados do contexto bilíngue verificou-se, conforme foi tratado 

anteriormente neste trabalho, que, através de um Input adequado e que atraia a atenção dos 

alunos, como canções, versos e poemas, é possível atingir resultados satisfatórios com o 

trabalho de fonética em sala de aula.  

 

5.3 Hipóteses sobre falhas e acertos na prática 

 

A questão do distanciamento entre pesquisador e participantes da pesquisa poderia ser 

solucionada, ou minimamente reduzida, caso o próprio pesquisador acompanhasse por mais 

tempo a turma pesquisada. Dessa forma, provavelmente, surtiriam resultados mais precisos. 

Outra opção seria orientar o docente titular para a aplicação de testes e práticas na turma, 

através de reuniões regulares. De qualquer forma, esta segunda opção permitiria a 

manutenção de certos hábitos do docente, que também poderiam comprometer os resultados 

do estudo, caso a metodologia não fosse empregada na sequência exata e com os comandos 

exatos propostos para a aula-piloto. 

 

Quanto aos acertos obtidos, é possível concluir que as dificuldades dos alunos nos dois 

contextos se mostraram mais como uma questão de Input e não de interferência da língua 

materna dos aprendizes. Um trabalho realmente eficaz demandaria, no entanto, mais tempo de 

aulas-piloto e acompanhamento longitudinal, que exibisse o aprendizado ou não dos aspectos 

aqui trabalhados pelos alunos.  

 

5.4 Alterações para uma futura proposta prática 

 

Nas duas aulas-piloto desenvolvidas neste estudo foram obtidos resultados favoráveis. 

O planejamento dessas aulas levou aos resultados esperados na prática e permitiu que as 

questões norteadoras deste estudo fossem respondidas; apenas dois detalhes merecem 

destaque para futuras práticas em sala de aula.                                                                                                                                                                                                 

 

Os resultados individuais dos alunos, em ambos os contextos não puderam ser 

analisados. Para a verificação quanto à produção dos sons por cada aluno, seria necessária 

uma atividade em que fosse promovida a fala individual, como através de jogos. Jogos de 
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memória, por exemplo, em que os alunos devem levar as cartinha e pronunciar em voz alta o 

que se apresenta na imagem são opções simples e que permitiriam uma avaliação não apenas 

do grupo, como também de cada um na turma. 

 

Outro fator determinante para a motivação dos alunos é a escolha do áudio da canção. 

No caso de Drei Japanesen, alguns alunos reclamaram da rapidez com que a letra da canção 

era pronunciada, o que não permitia que todos acompanhassem da mesma forma. A voz na 

canção atrapalhou o rendimento dos alunos em alguns momentos. Uma solução para esse fato 

seria cantá-la simplesmente, ou então obter apenas a melodia ou música a ela correspondente. 

Assim, a canção poderia ser treinada em um primeiro momento e cantada apenas com 

acompanhamento da melodia. Em um segundo momento, a canção completa poderia ser 

apresentada aos alunos.  

 

O emprego de canções como exercício de fonética mostrou a viabilidade de 

exercícios lúdicos para o aperfeiçoamento da pronúncia em aulas de língua alemã como 

língua adicional. Canções, versos, e rimas, assim como brincadeiras se mostram produtivos 

para tal finalidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fonética em sala de aula já fora subestimada durante algumas décadas. Atualmente 

sua importância é reconhecida e continuamente estudada. Uma pronúncia adequada e 

compreensível é importante para uma situação comunicativa favorável. Não se defende aqui 

que professores de língua alemã devam pronunciar palavras e entonar frases como falantes 

maternos da língua, uma vez que isso nem mesmo é possível. Como foi visto no primeiro 

capítulo, mesmo nos países falantes de língua alemã, há diversos dialetos regionais. Não há 

uma pronúncia exata ou correta. As diferentes pronúncias devem ser levadas em consideração 

no ensino de línguas como parte da abordagem de aspectos socioculturais.  

 

Não foi possível tratar neste estudo questões de prosódia, que complementariam a 

abordagem fonética. Uma pesquisa com esse foco é necessária, tendo em vista a análise das 

obras didáticas no capítulo 2 e na demanda de uma análise mais profunda de materiais 

didáticos.  

 

Na análise dos materiais didáticos, foi possível inferir quais apresentam elementos que 

favorecem o aprendizado e quais não cumpriam plenamente ao que se propunham. O que se 

conclui, quanto às divergências, está ligado diretamente à metodologia do autor. O emprego 

desses materiais em sala de aula exige a supervisão do professor, que os deverá selecionar de 

acordo com as necessidades e características de sua turma. 

 

Em diversos momentos desta pesquisa, dados que teoricamente remeteriam a uma 

pronúncia divergente à língua alemã por traços do hunsrückisch ou do português se 

mostraram como um déficit metodológico ou como ausência de tratamento. Os casos de 

dificuldade de leitura na turma de Porto Alegre poderiam ser resolvidos apenas com a troca da 

sequência escrita-fala por fala-escrita. Na aula-piloto foi possível perceber que os alunos têm 

maior capacidade de leitura quando expostos à escrita no momento certo. 

 

O resultado deste trabalho indicou a possibilidade de trabalhar exercícios de fonética 

de forma lúdica com crianças. Os resultados não se restringem ao público infantil. A escolha 

de uma atividade com canção ou rimas pode produzir melhorias na pronúncia de adultos 

também. Levando-se em conta contextos reais de aquisição de línguas, é possível concluir que 
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exercícios baseados apenas na leitura e na imitação de sons não exercem tanto efeito quando 

exercícios lúdicos, que envolvem o aprendizado afetivo e cognitivo dos alunos.  

 

Pretendemos continuar nos ocupando com esse tema no âmbito da pesquisa, 

resolvendo, inclusive, as pequenas lacunas deixadas neste estudo. Já foram apresentados aqui 

resultados que demonstram uma tendência positiva em relação à pronúncia dos alunos após o 

trabalho com canções e brincadeiras em sala de aula. Futuramente poderão ser empregados 

outros materiais, como poesias, por exemplo. Além disso, o emprego do lúdico em sala de 

aula não se restringe à fonética, portanto outras áreas, como a morfologia e a estrutura 

sintática poderiam se valer dessa estratégia para alcançar melhores resultados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABUTELABI, Jubin; GREEN, David. Control Mechanisms in Bilingual Language 
Production: Neural Evidence from Language Switching Studies. Language and cognitive 
processes, v.23, nº 4, p.557-582, 2008. 
 
ALTENHOFEN, Cléo Vilson. Hunsrückisch in Rio Grande do Sul: Ein Beitrag zur 
Beschreibung einer deutschbrasilianischen Dialektvarietät im Kontakt mit dem 
Portugiesischen.  Stuttgart: Steiner, 1996.  
 
BARBOSA, Nicole Cunha. Língua e canção: proposta de tarefa com canção no ensino de 
português como língua adicional. 2011. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto de 
Letras, UFRGS, Porto Alegre, 2011.  
 
BESSEL, Dirk. Schulschwierigkeiten von Dialektsprechern: Normenkonflikte auf Seiten 
Dialekt sprechender Schüler Hausarbeit. Düsseldorf: Grin, 1996. 
 
BIZZARRO, Rosa; BRAGA, Fátima. A educação intercultural, competência plurilíngue e a 
competência pluricultural: novos desafios para a formação de professores de Língua 
Estrangeira. Universidade do Porto: 2004. Disponível em: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4373.pdf Acesso em 05 Jul. 2012. 
 
COOK, Guy. Language Play, Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
 
CUMMINS, J. Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. 
Clevedon: Multilingual Matters, 2000. 
 
CRUZ-FERREIRA, Madalena.  Three is a Crowd? Acquiring Portuguese in a Trilingual  
Environment. Multilingual Matters LTD, 2006. 
 
DIE freche Liederfibel. Düsseldorf: Patmos Verlaghaus, 2005. 1 CD, Faixa 20.  
 
DIELING, Helga; HIRSCHFELD, Ursula. Phonetik lehren und lernen. München: Goethe-
Institut, 2000. 
 
FISCHER, Andreas. Deutsch lernen mit Rhythmus: der Sprechrhythmus als Basis einer 
integrierten Phonetik im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert-Verlag, 
2007.  
 
GARCIA, Mariele Mancebo; GARCIA, Teresinha Preis. Percepção e produção oral: fatores 
intrínsecos para uma boa comunicação em francês língua estrangeira. In: CELLI – Colóquio 
de estudos linguísticos e literários 3, 2007, Maringá.  Anais... Maringá, 2009, p. 1808-1818. 
 
GARLIN, Edgardis. Die KIKUS-Methode: Ein Leitfaden. Hueber Verlag, Ismaning 
Deutschland, 2008. 
 
GÄRTNER, Angelika. Aprendizagem do alemão padrão por estudantes teuto-brasileiros. In: 
DACUNHA, J. L.; GÄRTNER, A. (orgs). Imigração alemã no Rio Grande do Sul:história, 
linguagem e educação. Santa Maria: Ed. UFSM, 2003. p. 101-131. 



72 
 

 
GIESTA, Letícia Caporlíngua. Livro didático dedicado ao ensino de língua estrangeira na 
educação infantil: Noções de ensino e aquisição de vocabulário. Dissertação de mestrado. 
Porto Alegre: UFRGS, 2007. 
 
KNIFFKA, Gabriele; BENATI, Rosella; SIEBER, Traudel; SIEBERT-OTT, Gesa. Meine 
Freunde und ich:  Deutsch als Zweitsprache für Kinder mit Kopiervorlagen und Audio-CD. 
Lehrerhandbuch, Volume 1. München: Langenscheidt, 2005. 
 
KNIRSCH, Monja. Hören und sprechen: Deutsch üben. München: Hueber Verlag, 2010. 
 
KRULAK-KEMPISTY, Elzbieta; REITZIG, Lidia; ENDT, Ernst. Der Grüne Max: Deutsch 
als Fremdsprache für die Primarstufe, Lehrbuch 1. München: Langenscheidt, 2007.  
 
LADO, Robert. Moderner Sprachunterricht. Eine Einführung auf wissenschaftlicher 
Grundlage. München: Hueber, 1967.  

 
LAGÔAS, Wanderlane. Alemão na Educação Infantil: estratégias de aprendizagem. In: 
ABRAPA Projekt: revista dos professores de alemão no Brasil. Julho 2007 nº 45. Disponível 
em: http://www.abrapa.org.br/pdf/45-2007.pdf.  Acesso em 27 jun.2012. 
 
MADER-RADZIEJEWSKA, Dorota. Bruder Jakob im DaF-Unterricht. [S.l.]: Hueber, 2011.  
Disponível em: http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/Bruder-Jakob-DaF.pdf. Acesso 
em 25 Abr. 2012.  
 
MIDDLEMAN, Doris. Sprechen Hören Sprechen: Übungen zur deutschen Aussprache. 
München: Hueber, 2008. 
 
NAGY, Viktor. Phonetik im Fremdsprachenunterricht: Integrationsmöglichkeiten 
phonetischer Lerninhalte im DaF-Unterricht am Beispiel vom Lehrwerk START! Werkstatt, 3 
(2004), 7-38. Disponível em: http://werkstatt.unideb.hu/alte_materialien/nagyviktor.pdf. 
Acesso em 21 Jun. 2012. 
 
NEUNER, Gerhardt; HUNFELD, Hans. Methoden des fremdsprachlichen 
Deutschunterrichts. Berlin: Langenscheidt, 2002. 
 
PIRES, Simone Silva. “Ensino de inglês na Educação Infantil”, in SARMENTO, Simone; 
MÜLLER [Orgs.]. O ensino do inglês como língua estrangeira: estudos e reflexões. Porto 
Alegre: APIRS, 2004, p. 19-42. 
 
RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Educação. Departamento Pedagógico.  
Referenciais curriculares do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Secretaria da  
Educação, 2009. Disponível em: http://www.educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_vol1.pdf . 
Acesso em: 4 jul. 2012. 
 
RÖSLER, Dietmar. Deutch als Fremdsprache. Stuttgart: J. B. Metzler, 1994.  
 
RÜCKERT, Ellen; KUNZE, Sara; SCHULTE-KÖRNE, Gerd. Lass uns lesen: ein Eltern-
Kind-Training zur Vorbereitung auf das Lesen- und Schreibenlernen . Disponível em: 
http://www.winklerverlag.com/verlag/v1262x/v1262-00.pdf . Acesso em 20 jun. 2012. 



73 
 

 
SPINASSÉ, Karen Pupp. Deutsch als Fremdsprache in Brasilien. Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2005. 
 
SPINASSÉ, Karen Pupp. Os conceitos Língua Materna, Segunda Língua e Língua Estrangeira 
e os falantes de línguas minoritárias no Sul do Brasil. In: Revista Contingentia, Vol. 1, No 1, 
2006, p. 1-10.  
 
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1998. 
 
WEINREICH, Uriel. Languages in contact: findings and problems. 7. ed. Paris: Mouton, 
1974. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

1. Questionário quantitativo e qualitativo – Ensino Médio. 
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2. Questionário quantitativo e qualitativo – Ensino Fundamental. 
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3. Questionário quantitativo e qualitativo – EJA. 
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4. Questionário quantitativo e qualitativo – professores. 
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5. Canção Drei Japanesen. 

 

Drei Japanesen  

 
Drei Japanesen mit dem Kontrabass 
Saßen auf der Straße und erzählten sich was. 
Da kam der Polizist: Ja, was ist denn das? 
Drei Japanesen mit dem Kontrabass 
 
Dra Japanasan mat dam Kantrabass 
Saßan af dar Straßa and arzahltan sach was.   
Da kam da Palazast: Ja, was ast dann das? 
Dra  Japanasan mat dam Kantrabass. 
 
Dre Jepenesen met dem Kentrebess 
Seßen ef der Streße end erzehlten sech wes.   
De kem de Pelezest: Je, wes est denn des? 
Dre Jepenesen met dem Kentrebess. 
 
Dri Jipinisin mit dim Kintribiss 
Sißin if dir Strißi ind irzihltin sich wis.    
Di kim di Pilizist: Ji, wis ist dinn dis? 
Dri  Jipinisin mit dim Kintribiss. 
 
Dro Joponoson mot dom Kontroboss 
Soßon of dor Stroßo ond orzohlton soch wos.   
Do kom do Polozost: Jo, wos ost donn dos? 
Dro  Joponoson mot dom Kontroboss. 
 
Dru Jupunusun mut dum Kuntrubuss 
Sußun uf dur Strußu und urzuhltun such wus.   
Du kum du Puluzust: Ju, wus ust dunn dus? 
Dru  Jupunusun mut dum Kuntrubuss. 
 
Drou Joupounousoun mout doum Kountroubouss 
Soußoun ouf dour Stroußou ound ourzouhltoun souch wous. 
Dou koum dou Poulouzoust: Jou, wous oust dounn dous? 
Drou  Joupounousoun mout doum Kountroubouss. 
 
Zwei Jeipeineisein meit deim Keintreibeiss 
Seißein eif deir Streißei eind eirzeihltein seich weis. 
Dei keim dei Peileizeist: Jei, weis eist deinn deis? 
Zwei Jeipeineisein meit deim Keintreibeiss. 
 
Neun Jeupeuneuseun meut deum Keuntreubeuss 
Seußeun euf deur Streußeu eund eurzeuhlteun seuch weus. 
Deu keum deu Peuleuzeust: Jeu, weus eust deunn deus? 
Neun  Jeupeuneuseun meut deum Keuntreubeuss. 


