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Abstract: This article aims to revisit the discussion about the concept of authenticity in the 

teaching of foreign languages by authors of great relevance in German and English, as well as in 

Brazil, emphasizing the role of authenticity of materials. The German-speaking authors 

researched defend a conception of authenticity of materials related to text genres, which also 

covers texts adapted for teaching. The English-speaking authors, on the other hand, 

problematize the overestimation of authenticity of materials in the teaching, and interpret the 

concept of authenticity more broadly, calling authentic also the interactions between the 

learners, the context of the classroom, etc. In Brazil, there was a strong influence of the English-

speaking authors, however, research that addresses the use of authentic materials continues to be 

published. In this way, we can perceive the coexistence of different views of authenticity, 

including of materials, which may have contributed to the reduced number of authentic texts in 

textbooks of German as a foreign language. Taking into account that the authentic / non-

authentic dichotomy does not adequately cover the texts found in current textbooks, we propose 

a more gradual typology (based on BROWN and MENASCHE, 2010) for a more detailed analysis 

of these materials. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo revisitar a discussão acerca do conceito de 

autenticidade no ensino de línguas estrangeiras por autores de grande relevância em língua 

alemã e inglesa, e também nas pesquisas em âmbito nacional, enfatizando o papel da 

autenticidade de materiais. Os autores de língua alemã pesquisados defendem uma concepção 

de autenticidade de materiais ligada às marcas de gênero textual, que abrange também textos 

adaptados para o ensino.Os autores de língua inglesa, por sua vez, problematizam a valorização 

da autenticidade de materiais no ensino e interpretam o conceito de autenticidade de forma mais 

ampla, denominando autênticas também as interações entre os aprendizes, o contexto de sala de 

aula, etc., dando menos foco à questão dos materiais. No Brasil, houve forte influência dos 

autores de língua inglesa, porém, pesquisas que abordam o uso de materiais autênticos 

continuam tendo força. Desta forma, percebe-se a coexistência de diversas visões de 

autenticidade, inclusive de materiais, levando a um esvaziamento do conceito, o que pode ter 

contribuído para a redução no número de textos autênticos em livros didáticos de alemão como 

língua estrangeira. Entendendo que a dicotomia autêntico/não-autêntico não abrange 

adequadamente os textos encontrados em livros didáticos atuais, propõe-se uma tipologia mais 

gradativa (baseada em BROWN e MENASCHE, 2010) para uma análise mais detalhada desses 

materiais.  
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Introdução 

 

A questão da autenticidade no ensino de línguas emerge com força a partir do 

surgimento da abordagem comunicativa, no início da década de 1970, como uma crítica 

à artificialidade dos textos, diálogos e interações presentes nos métodos anteriores, em 

especial no método audiolingual. Com isso, os termos “autêntico” e “autenticidade” 

passam a aparecer constantemente em textos da área e em materiais didáticos (cf. 

RÖSLER, 2012: 38). Porém, apesar do uso constante, não houve consenso em relação ao 

significado do termo, e muitas definições, algumas divergentes, ainda coexistem na 

área. GILMORE (2007), ao fazer um levantamento das definições de autenticidade, 

elenca ao menos oito significados diferentes, que podem estar associados aos materiais, 

aos participantes, à situação social ou cultural e às propostas do ato comunicativo, e a 

uma combinação entre estes fatores. Essas divergências tornam o termo impreciso, 

esvaziando seu significado.  

Esse esvaziamento se deu sobretudo em relação à autenticidade de materiais, que 

passou a ser considerada de menor importância em relação à autenticidade das situações 

de sala de aula, minimizando-se as diferenças entre textos autênticos e não-autênticos e 

as consequências do uso de cada um desses materiais. Por outro lado, embora a 

importância do uso de materiais autênticos no ensino de línguas tenha sido relativizada 

em relação a outras formas de autenticidade, estes continuam a ser algo valorizado por 

alunos e professores. Assim, o termo “autêntico” continua presente na apresentação de 

coleções de livros didáticos de alemão como língua estrangeira, mas efetivamente 

poucos textos realmente autênticos são encontrados nos livros didáticos, como será 

discutido mais adiante.   

Por isso, este trabalho busca retomar as reflexões em torno da autenticidade, 

trazendo o foco novamente para a autenticidade de materiais e propondo uma tipologia 

para dar conta dos diferentes tipos de texto presentes nos livros didáticos atuais.  Na 

primeira parte, será feito um levantamento do conceito de autenticidade presente em 

alguns autores de língua alemã, de língua inglesa, e também em seus desdobramentos 

em pesquisas realizadas no Brasil, ressaltando as diferenças entre os significados 

propostos pelos autores e o papel dado à autenticidade de materiais.  
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Entre os autores de língua alemã, serão discutidas as obras de NEUNER, KRÜGER e 

GREWER (1981) e EDELHOFF (1985), importantes autores para a difusão da abordagem 

comunicativa no ensino da língua alemã, que trazem uma visão específica sobre a 

autenticidade de materiais, e também FAISTAUER (2005), que aborda o tema a partir de 

perspectivas atuais.Entre os autores de língua inglesa, serão analisados especialmente 

WIDDOWSON (1978), BREEN (1985) e VAN LIER (1996), os quais trataram de diferentes 

formas da questão da autenticidade. Entre os autores brasileiros, serão discutidos 

ALMEIDA FILHO (2002), obra cuja primeira versão (publicada em 1993)representa um 

marco em relação à abordagem comunicativa no Brasil. Além deste, FRANZONI (1992), 

CALTABIANO (1999), VIEIRA (2012), e ANDRADE E SILVA (2016) tratam de questões 

relacionadas à autenticidade de materiais e interações em sala de aula. 

Em seguida, a partir das conclusões apresentadas, será discutido brevemente 

como o esvaziamento do conceito de autenticidade pode ter contribuído para a 

diminuição do número de textos autênticos em livros didáticos de alemão como língua 

estrangeira. Por fim, será proposta uma forma de classificação de textos baseada em 

BROWN E MENASCHE (2010), que visa a ir além da oposição “autêntico” versus “não 

autêntico” e dar conta dos diferentes tipos de texto presentes em livros didáticos, 

possibilitando uma reflexão mais aprofundada sobre cada um deles.  

O presente artigo se baseia em uma pesquisa na área de ensino de alemão como 

língua estrangeira
2
, mas as reflexões abordadas podem ser relevantes também para 

pesquisas relacionadas ao ensino de outras línguas.    

 

1 Autores de língua alemã: autenticidade como característica 

intrínseca ao texto e às situações comunicativas 

 

Em se tratando de autenticidade no ensino de línguas estrangeiras, provavelmente o 

primeiro significado que vem à tona é o relacionado aos materiais de ensino. Essa visão 

está presente em textos de diversos autores, mas com mais força entre os autores de 

língua alemã. Em sua acepção mais corrente, um texto autêntico é um texto “original”, 

um texto não alterado ou não fabricado para fins didáticos. NEUNER, KRÜGER E GREWER 
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(1981), referências em relação à abordagem comunicativa na Alemanha, porém, 

discutem esta definição: 

Quando falamos aqui de textos e gêneros textuais, nos referimos sempre a textos 

autênticos. 'Autêntico', aqui, não é necessariamente documental. Um texto pode ou 

mesmo deve ser trabalhado e didatizado para fins de uso na sala de aula. Mas ele 

também deve – para satisfazer a reivindicação da „autenticidade‟ – indicar as marcas 

típicas de textos autênticos. (NEUNER, KRÜGER&GREWER, 1981: 25).
3
 

 

Os autores ressaltam a importância do trabalho com textos autênticos, mas não 

descartam a adaptação dos textos para fins didáticos. Um texto autêntico, para eles, não 

é um texto intocado, mas um texto que mantém as “marcas de autenticidade”, que 

segundo os autores são: “uma intenção comunicativa”, “um destinatário” e “uma 

forma”(NEUNER, KRÜGER&GREWER 1981: 25). 

EDELHOFF (1985) possui uma visão semelhante em relação aos textos autênticos. 

Ele define o texto autêntico em oposição ao texto criado para fins didáticos: “'Autêntico' 

deve denotar o contrário de 'criado', 'fabricado', 'não-real'” (EDELHOFF 1985: 5). Assim 

como os autores anteriores, ele também ressalta as características relacionadas às 

marcas de gênero textual, como público-alvo e meio de circulação. Edelhoff também 

não é contrário à adaptação linguística dos textos para fins didáticos, desde que essas 

marcas sejam mantidas – o que ele chama de “critérios de autenticidade”:  

O texto adaptado para fins didáticos deve ser manipulado somente de tal forma a manter 

nele as marcas do reconhecimento com o texto original, e com isso deve-se atentar para 

os critérios de autenticidade (EDELHOFF 1985: 24). 

 

Para os autores citados, portanto, a relevância do uso de textos autênticos no ensino de 

línguas está no trabalho com elementos que caracterizam o gênero textual (os aspectos 

formais, o destinatário, a função comunicativa, etc.), e na capacidade do aluno de 

reconhecer as convenções deste gênero em determinada língua ou cultura. Nessas 

acepções, porém, não se considera o trabalho com a própria densidade linguística dos 

textos (em relação à gramática ou ao vocabulário) – ao contrário, segundo os autores os 

textos podem (ou devem) ser adaptados a fim de se adequarem ao nível dos alunos.  

Além disso, na escolha das marcas e critérios de autenticidade, os autores 

parecem dar um peso maior à forma do gênero do que ao conteúdo do texto, o qual 

parece ser considerado menos relevante. Essa visão permanece, e pode ser reiterada pela 

                                                           
3
 Traduções das citações do alemão e do inglês feitas pela autora do artigo. 



5 

Andrade e Silva, M. K. - Autenticidade de materiais 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n.31, julho-ago.2017, p.1-29 

publicação Profile Deutsch (GLABONIATET AL., 2005), que visa ser uma especificação 

do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas para o ensino de alemão 

como língua estrangeira, orientada para professores, diretores e produtores de materiais. 

Nela, há uma lista de gêneros textuais com suas características típicas voltada para os 

diferentes níveis do Quadro, e alguns dos gêneros textuais são descritos com base na 

estrutura, gramática e questões relacionadas à forma, mas pouca atenção é dada ao 

conteúdo veiculado pelo texto, à temática ou a questões culturais.  

A autenticidade de materiais, porém, não é a única acepção do termo encontrada 

entre os autores de língua alemã. EDELHOFF (1985) também apresenta uma outra 

vertente, menos discutida na Alemanha, mas abordada frequentemente pelos autores de 

língua inglesa: a da “autenticidade da situação comunicativa”. Edelhoff afirma que 

considerar autênticos apenas os materiais seria uma redução do termo. Ele propõe então 

duas formas de autenticidade, uma relacionada aos materiais (Authentizität der 

Materialien) e outra às situações comunicativas (Authentizität der Situation): “O fator 

decisivo sempre é se a situação de aprendizagem – desencadeada pelo texto – é 

autêntica, isto é, se existem possibilidades de os aprendizes agirem comunicativamente 

por si mesmos” (EDELHOFF1985: 27). Uma “situação comunicativa autêntica” é, para o 

autor, a possibilidade de os alunos agirem comunicativamente, ou seja, de se 

comunicarem de forma a agir e expressar seus sentimentos e opiniões. A “situação 

comunicativa autêntica” se opõe, portanto, ao modelo de aula proposto no método 

audiolingual, no qual a comunicação é controlada pelo professor e material, com 

diálogos pré-fabricados e repetições de estruturas gramaticais que visam à 

automatização da forma, e não à comunicação entre aprendizes e com o professor.  

O texto autêntico, para Edelhoff, desempenha um papel de desencadeador de 

situações autênticas, desde que esse texto tenha sido selecionado e adaptado de acordo 

com os interesses e necessidades dos aprendizes (Schülerorientierung). Ele ressalva, 

porém, que o texto sozinho não garante uma situação comunicativa autêntica: “Depende 

muito mais do que o professor e seus alunos fazem a partir dele [o texto autêntico]” 

(EDELHOFF, 1985: 29).  

Ambas as definições de autenticidade (autenticidade de materiais e de situações 

comunicativas) têm em comum o fato de a autenticidade ser uma característica 

intrínseca do texto ou da situação social. Uma perspectiva semelhante do conceito 
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continua presente em pesquisas mais recentes na área de alemão como língua 

estrangeira.  

RenateFaistauer, em seu artigo para a edição de 2005 da revista austríaca ÖDaF-

Mitteilungen, trata do tema da autenticidade como um dos quatro princípios 

orientadores do ensino de línguas – juntamente como o plurilinguismo, a autonomia e a 

cooperação. A autora relaciona o princípio da autenticidade à aprendizagem 

contextualizada da língua estrangeira (cf. FAISTAUER, 2005: 12), subdividindo-o em três 

aspectos: materiais autênticos, situações autênticas e papel das quatro habilidades 

(leitura, escrita, audição e fala). Em relação aos materiais, a autora afirma: 

Autenticidade no ensino é promovida pelo uso de materiais autênticos, os quais 

propiciam a possibilidade de criar situações autênticas na sala de aula, por exemplo, no 

trabalho com as novas mídias (FAISTAUER, 2005: 13). 

 

Embora não defina de forma muito clara o que sejam materiais ou situações autênticas, 

Faistauer parece corroborar a visão dos autores anteriores, que entendem os materiais 

autênticos como importantes por suas marcas de gênero textual e possibilidade de 

desencadear situações comunicativas em sala de aula – e que, na visão da autora, 

possibilitem uma maior integração das quatro habilidades. A adaptação ou não dos 

materiais não é colocada em questão pela autora, o que indica uma definição menos 

rígida do conceito entre os autores de língua alemã. Uma visão diferente, porém, é 

abordada pelos autores de língua inglesa, como veremos a seguir. 

 

2 Autores de língua inglesa: autenticidade enquanto 

processo 

 

Um dos grandes críticos à concepção de autenticidade como característica intrínseca ao 

texto – defendida pelos autores de língua alemã – é o inglês Henry G. Widdowson. Em 

seu livro Teaching Language as Communication, publicado em 1978, ele critica o uso 

do termo “autêntico” para se referir a um texto produzido fora do contexto de ensino de 

línguas. Widdowson argumenta que se um texto “autêntico” é utilizado em sala de aula 

para servir apenas como exemplo de funções gramaticais, ele perde seu caráter 

autêntico. Assim, para tratar de uma característica intrínseca ao texto, o autor prefere o 

termo “genuíno”, como exemplifica no caso do uso de excertos: 
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Os excertos são, por definição, instâncias genuínas de uso da língua, mas se o aprendiz 

é levado a lidar com eles de uma forma que não corresponde a suas atividades 

comunicativas normais, então eles não podem ser considerados instâncias autênticas de 

uso. (WIDDOWSON 1978: 80, grifo do autor). 

 

Para o autor, o texto não adaptado pode ser considerado um discurso genuíno, enquanto 

a autenticidade é uma relação entre o leitor e o texto: 

Genuinidade é uma característica do próprio trecho, e é uma qualidade absoluta. 

Autenticidade é uma característica da relação entre o trecho e o leitor, e tem a ver com 

responder apropriadamente (WIDDOWSON 1978: 80, grifos do autor). 

 

Para Widdowson, a autenticidade é o resultado de um processo de interpretação do 

aluno, quando este interpreta um texto “apropriadamente” (appropriate response) (cf. 

WIDDOWSON, 1979:161), o que, segundo o autor, consiste em se engajar na leitura do 

texto com interesse em seu conteúdo, e não nas estruturas linguísticas, como fazemos 

normalmente na leitura em língua materna, eenvolve também interpretar o texto de 

forma coerente com as convenções do gênero ao qual o texto pertence e com as 

atividades comunicativas ligadas a ele. Como um processo interpretativo realizado pelo 

aluno, a autenticidade também é uma ação, marcada por Widdowson pelo uso do verbo 

“autenticar” (to authenticate): “O aprendiz pode simplesmente não se sentir de forma 

alguma engajado pelo texto […] e assim pode se recusar a autenticá-lo manifestando 

interesse” (WIDDOWSON 1978: 80-81). Autenticar o texto é, portanto, uma ação 

engajada do aluno, e que pode ser encorajada pelo professor. 

Ao trazer essa nova acepção do termo, Widdowson evidencia uma questão que é 

pouco abordada pelos autores de língua alemã analisados: a de que não basta o material 

ser “autêntico” (ou “genuíno”, nos seus termos), é necessário atentar para o uso que se 

faz dele em sala de aula. Ainda que EDELHOFF (1985) tenha levantado essa questão ao 

tratar da autenticidade da situação, ele não chega a explorar a relação entre o aprendiz e 

o texto, ficando no campo das atividades propostas pelo professor. Se por um lado essa 

questão traz reflexões importantes acerca do espaço da sala de aula, por outro lado ela 

diminui o papel da autenticidade de materiais, colocada como menos importante do que 

a autenticidade da situação de sala de aula.  

Vale ressaltar, porém, que embora Widdowson questione a valorização do 

material genuíno por si só, o autor não deixa de fazer críticas severas aos textos criados 

para fins didáticos e que retratam situações de outras esferas da comunicação. Ele 
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aponta que esses textos, apesar de terem uma aparência de autenticidade, acabam por 

carregar uma linguagem artificial: 

Mesmo quando há uma tentativa de se introduzir características para se criar uma 

verossimilhança de normalidade, essas características não se integram no trecho de uma 

forma natural, mas servem apenas para acentuar sua anormalidade. (WIDDOWSON 1978: 

78) 

 

Mas sua crítica mais contundente é para as distorções entre coesão e coerência que 

ocorrem na criação destes textos: 

Em outras palavras, a coesão simplesmente não ocorre em circunstâncias normais, a não 

ser que sirva como um fator de contribuição para a coerência. O que é estranho sobre 

esse tipo de texto que estamos considerando agora, é que ele exibe coesão dissociada de 

um propósito comunicativo, separada de sua função normal de meio de criação de 

discursos.(WIDDOWSON 1978: 78) 

 

Segundo Widdowson, a coesão textual ocorre de forma natural quando o texto tem um 

propósito comunicativo e é coerente. Quando o propósito do texto é o ensino de línguas, 

mas ele simula outro propósito, a coesão se desassocia da coerência e o texto acaba 

soando artificial. A crítica do autor é especialmente direcionada aos textos e diálogos de 

materiais didáticos do método audiolingual, que traziam textos para leitura que, embora 

contextualizados em uma situação comunicativa, soavam artificiais, pois funcionavam 

principalmente como exemplo de determinados fenômenos linguísticos. Um exemplo 

desse tipo de texto pode ser visto num diálogo extraído do livro Deutsch als 

Fremdsprache 1A: 



9 

Andrade e Silva, M. K. - Autenticidade de materiais 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n.31, julho-ago.2017, p.1-29 

 

Figura 1: Exemplo de diálogo no livro DeutschalsFremdsprache. (BRAUN/NIEDER/SCHMÖE, 

Deutsch als Fremdsprache.1967: 52, destaques nossos) 

 

No exemplo acima, é possível ver a imagem de uma família comemorando o aniversário 

de um dos meninos, o qual recebe uma câmera de presente. A imagem contextualiza o 

diálogo, que traz a temática do aniversário para apresentar os pronomes pessoais no 

caso dativo, funcionando como objeto indireto dos verbos dar, presentear, parabenizar, 

entre outros.  Porém, ainda que apresente uma situação cotidiana, o diálogo não soa 

natural devido ao excesso de pronomes utilizados no dativo (em destaque na figura), 

como na fala do pai ao menino, onde há três ocorrências: “Você faz aniversário hoje. 

Mamãe e eu te parabenizamos e te damos a máquina fotográfica. Ela te agrada? ”. Em 

uma situação real, provavelmente não haveria uma presença tão marcante de verbos que 
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pedem objeto indireto, e por consequência haveria uma repetição menos acentuada 

desses pronomes, mas no texto eles estão presentes em quase todas as falas por serem o 

tema da lição. Textos como esse, que buscam retratar uma situação comunicativa, mas 

apresentam uma linguagem distante da fala natural, são criticados por Widdowson, pois 

eles não apresentam excertos de discurso, de comunicação real entre falantes (cf. 

WIDDOWSON, 1978: 78). Porém, ainda que faça essas críticas, o autor não rejeita a 

adaptação dos textos, reconhecendo sua função para o aprendizado. Mas ressalva que o 

aluno deve ser informado de que se trata de uma adaptação, e atenta para o cuidado que 

se deve tomar ao realizá-la, para que torne o texto o menos artificial possível. 

A crítica de Widdowson parece bastante válida se levarmos em conta o exemplo 

acima, mas deve-se ressaltar que os materiais didáticos sofreram grandes modificações 

nas últimas décadas, principalmente no que concerne aos textos e diálogos. Em relação 

aos livros didáticos de alemão como língua estrangeira, pode-se afirmar que com a 

popularização da abordagem comunicativa, um número significativo de textos 

autênticos foi incluído nos materiais didáticos, e foi dado maior destaque ao gênero 

textual e à situação comunicativa na qual os textos se inserem. Porém, nos materiais 

mais recentes, os textos autênticos voltaram a ser substituídos por textos criados para o 

livro didático que simulam textos de outros gêneros. Essa simulação, porém, é bem 

mais próxima do real do que os textos encontrados em materiais do método 

audiolingual, como é possível observar no exemplo abaixo, Schritteinternational4: 

 

 

Figura 2: Exemplo de texto no livro didático Schritteinternational4 (HILPERT/NIEBISCH/ 

PENNING-HIEMSTRA, 2004: 13). 
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No exemplo acima, é possível observar um texto produzido para o livro didático, mas 

com as marcas do gênero textual “calendário de eventos” (Veranstaltungskalender), 

inserido em uma lição que tratava do tema “tempo livre” (Freizeit). Apesar de imitar as 

marcas do gênero textual, a ausência de algumas informações se faz perceber, como 

quem produziu o calendário, para qual público, e em que contexto foi publicado. A 

ausência dessas informações acaba por tornar o texto artificial, pois o texto, embora 

apresente coesão e marcas do gênero textual, não responde a um propósito 

comunicativo. A falta de informações pode comprometer uma reflexão mais 

aprofundada sobre o conteúdo, o que pode dificultar a autenticação do texto pelo 

aprendiz, como proposto por Widdowson.  

Assim, embora os textos contidos nos materiais sejam bem mais próximos de 

textos externos ao ensino, as reflexões de Widdowson sobre as diferenças entre textos 

genuínos e textos criados para o livro didático ainda têm sua pertinência. Ainda, a partir 

desse ponto de vista, é possível imaginar que, similarmente ao ocorrido com textos 

criados para o livro didático que simulam textos de outros gêneros, quando são feitas 

alterações linguísticas no texto autêntico para adaptá-lo ao livro didático, esse texto 

também perca parte da genuinidade que se dá de forma natural quando ele serve a um 

propósito comunicativo. Essa posição, porém, é oposta à visão dos teóricos de língua 

alemã analisados neste estudo, os quais consideram que, desde que sejam mantidas as 

marcas de gênero textual, a adaptação dos textos (e em última instância até mesmo sua 

criação para o livro didático) não incorre em perda da autenticidade.  

Tendo em vista o exposto, pode-se concluir que Widdowson (1978) inovou ao 

trazer a concepção de autenticidade enquanto processo, e não mais como uma 

característica intrínseca aos materiais, pois essa visão trouxe outras reflexões acerca dos 

materiais, da interação dos aprendizes com os textos, e também sobre a própria situação 

de aprendizagem. Os autores subsequentes ampliaram as discussões iniciadas por ele, 

buscando explorar esse caráter processual e relativo do termo. 

Breen (1985), baseando-se em Widdowson (1978), defende o caráter relativo da 

autenticidade. Segundo ele, a aula de língua estrangeira é um evento único, e os 

elementos que a constituem possuem, cada um, critérios diferentes de autenticidade. 

Assim, ele propõe quatro tipos de autenticidade: 

1) Autenticidade dos textos (authenticity of the texts); 

2) Autenticidade da interpretação que os aprendizes fazem dos textos (authenticity of 

the learners' own interpretation of such texts); 
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3) Autenticidade das tarefas (authenticity of the tasks); 

4) Autenticidade da situação social da sala de aula de ensino de línguas (authenticity of 

the social situation of the language classroom). 

 

Sobre a autenticidade dos textos, o autor diferencia entre textos cuja função primária é 

compartilhar um determinado conteúdo (textos considerados autênticos) e textos cuja 

função primária é mostrar o funcionamento da língua (textos fabricados ou adaptados, 

considerados pelo senso comum como não autênticos). Breen, porém, questiona essa 

diferença de valores, questionando por que uma intenção comunicativa é considerada 

autêntica e uma intenção meta-comunicativa inautêntica. O autor vai ainda mais longe 

ao argumentar que, independentemente da intenção do autor, o aprendiz interpreta o 

texto segundo sua própria maneira, incluindo uma interpretação metalinguística: 

O fato de que um texto possa ter sido produzido por um usuário fluente da língua torna-

se insignificante quando esse texto é tomado por um aprendiz não-fluente dessa língua. 

O aprendiz irá redefinir qualquer texto a partir de suas próprias prioridades, 

precisamente porque ele é um aprendiz (BREEN 1985: 62). 

 

Assim, para Breen, a questão da autenticidade dos textos se torna irrelevante se não for 

questionada qual a interpretação do aprendiz diante daquele texto. Porém, 

diferentemente de Widdowson (1978), ele também considera autêntica a interpretação 

metalinguística dos textos, visto que é coerente com o conhecimento adquirido do 

aprendiz. Assim, para o autor, qualquer texto – “original” ou fabricado para fins 

didáticos – pode ser considerado autêntico para o aprendiz, se esse texto engaja o aluno 

a desenvolver “interpretações autênticas”, ou seja, a se comunicar com o texto, seja 

sobre a sua mensagem, sobre sua estrutura interna, ou mesmo sobre o funcionamento da 

língua. 

A meu ver, a reflexão proposta por Breen sobre as diferenças entre a leitura de 

um mesmo texto por um aprendiz e por um usuário fluente da língua, sem desmerecer 

as diferenças entre elas e as camadas de leitura feitas pelo aprendiz, pode ser 

considerada um passo importante na discussão sobre a autenticidade de materiais e sua 

importância para o ensino. Porém, ao desconsiderar as diferenças entre textos autênticos 

e didáticos, o autor aplaina o conceito de autenticidade de materiais e acaba por 

contribuir para seu esvaziamento. 

Sobre a autenticidade das tarefas, o autor também se diferencia de WIDDOWSON 

(1978) e EDELHOFF (1985) ao considerar autênticas não somente as tarefas onde os 

alunos se comunicam autenticamente (authentic communication task), mas também as 
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situações onde há um uso artificial da linguagem para o aprendizado de línguas 

(authentic language learning task). Breen ressalva, porém, que embora qualquer 

atividade possa atender a um desses critérios de autenticidade, a tarefa realmente 

autêntica deveria respeitar a ambos – e, para isto, o melhor modelo de tarefa é aquela 

onde os alunos se comunicam tanto sobre o texto quanto sobre a própria aprendizagem 

de línguas (BREEN 1985: 66). Vale notar que ELLIS (2003), em sua teorização sobre 

tarefas, propõe uma diferenciação bastante semelhante. Segundo o autor, uma tarefa 

pode ser considerada autêntica se corresponder a uma tarefa encontrada em contexto 

externo à sala de aula, como o preenchimento de um formulário oficial (situational 

authenticity), ou se, mesmo não tendo nenhuma semelhança com o mundo “real”, 

proporcionar uso linguístico não ensaiado e significativo, como ao fazer perguntas para 

obter informações em um jogo com objetivo educativo (interactional authenticity). 

Portanto, assim como para Breen, também para Ellis ambos os tipos de tarefas são 

considerados autênticos, embora haja um conceito de autenticidade diferente em cada 

tipo.  

Em relação à autenticidade da sala de aula, Breen defende que a sala de aula, por 

estabelecer um contexto social onde pessoas se encontram para se comunicar e aprender 

a se comunicar, deve ser autêntica a seu propósito, ao promover oportunidades de 

interação real entre os aprendizes e discussão de estratégias de aprendizagem – 

criticando os diálogos pré-fabricados e os jogos teatrais bastante comuns no ensino de 

línguas. Ele também considera a autenticidade da sala de aula o critério mais 

importante: “Talvez todas as outras questões sobre autenticidade no ensino de línguas 

possam ser resolvidas se o potencial da sala de aula for totalmente explorado” (cf. 

BREEN 1985: 68). Em relação a essa forma de autenticidade, o autor se aproxima 

bastante do conceito de “autenticidade da situação” de Edelhoff, que também a 

considerava o critério mais importante para o ensino de línguas.  

VAN LIER (1996) segue o raciocínio de BREEN (1985), ao considerar que a aula 

de língua estrangeira possui seus próprios critérios de autenticidade, e que as trocas 

entre aprendizes e professor com objetivo de aprendizagem não devem ser consideradas 

inautênticas. Com base nessa afirmação, o autor revisa os conceitos de Widdowson e 

Breen, buscando propor acordo entre os conceitos destes autores, que defenda uma 

visão mais abrangente de autenticidade – relacionada não apenas aos textos, mas 
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também aos participantes, às tarefas e às situações sociais em sala de aula – e ressalte 

seu caráter processual: 

Esse acordo [entre as ideias de Widdowson e Breen] pode ser encontrado se olharmos 

para a autenticidade não primordialmente como um produto, ou uma propriedade da 

língua ou mesmo do uso da língua, mas sim como um processo de validação, ou 

autenticação, […] conduzido pelos participantes em uma situação de aprendizagem de 

línguas. (VAN LIER, 1996: 127, grifo no original) 

 

Partindo desse ponto de vista, Van Lier propõe uma nova concepção de autenticidade, 

não como algo pertencente ao contexto externo ao ensino, e também não mais 

relacionada diretamente à relação do leitor com o texto, como propunha Widdowson. 

Para ele, a autenticidade se relaciona ao que é significativo para os aprendizes, ao que 

leva ao seu engajamento: 

Na literatura sobre ensino de línguas, isso [autenticidade] normalmente se refere aos 

materiais que são utilizados. [...] Neste livro, porém, autenticidade é abordada por um 

ângulo diferente. Eu tomo como ponto de partida a definição existencialista de 

autêntico: uma ação é autêntica quando realiza uma escolha livre e é uma expressão do 

que uma pessoa genuinamente sente e acredita. Uma ação autêntica é intrinsecamente 

motivada. Ações inautênticas, por outro lado, são tomadas porque outros estão fazendo, 

porque elas „têm‟ de ser feitas ou, em geral, são motivadas por forças externas. (VAN 

LIER, 1996: 13, grifos no original) 

 

Na visão de Van Lier, portanto, a autenticidade está ligada à motivação interna do 

aprendiz em realizar uma determinada atividade. Ele a considera um princípio 

fundamental do ensino, ligado à tríade AAA – conscientização (awareness),autonomia 

(autonomy) e autenticidade (authenticity) – cujos elementos são inseparáveis. O autor 

separa o conceito de autenticidade de uma característica dos materiais, ou mesmo da 

abordagem comunicativa, e a coloca em uma esfera individual do aprendiz e do 

professor:  

Autenticação é basicamente um processo pessoal de engajamento, e não é claro se um 

contexto social pode ser considerado autêntico para todos os membros envolvidos nele. 

[…] Em termos de métodos de ensino de línguas, não se pode dizer que um 

determinado método de ensino é mais propenso a promover a autenticidade do que 

qualquer outro, independentemente se este incentiva ou não o uso de materiais 

„genuínos‟. (VAN LIER, 1996: 128) 

 

A partir dessa definição, o autor propõe três subtipos de autenticidade, sendo os dois 

últimos divididos em mais três subtipos: “autenticidade curricular” (curricular 

authenticity) termo utilizado pelo autor para se referir à autenticidade em relação aos 

materiais; “autenticidade pragmática” (pragmatic authenticity): composta por 
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autenticidade de uso linguístico, autenticidade nas interações em sala de aula e 

autenticidade como transparência nas atividades; e “autenticidade pessoal” (personal 

authenticity): neste subtipo, autenticidade se relaciona à motivação, à autodeterminação 

e à reflexão sobre o processo de aprendizagem. Pelos exemplos percebe-se que não há 

muito em comum entre os subtipos, e assim como em Breen, parece haver diferentes 

conceitos de autenticidade subjacentes a cada um deles. 

Sobre a autenticidade de materiais, o autor questiona o pressuposto de que 

materiais autênticos sejam necessariamente melhores do que materiais não autênticos, e 

afirma que a valorização do material deve se basear nas "qualidades intrínsecas dos 

textos, e não mero fato de que seu público-alvo é o aprendiz, ao invés do falante nativo" 

(VAN LIER, 1996: 137). Ainda assim, o autor elenca alguns motivos para se valorizar o 

uso de textos autênticos em sala de aula, como o fato de textos não-autênticos 

apresentarem um uso distorcido da língua, e de textos autênticos corresponderem mais 

adequadamente às demandas e interesses dos alunos. Em relação aos outros tipos de 

autenticidade propostos, o autor os distancia da relação com os materiais. Os subtipos 

que compõem a “autenticidade pragmática” se relacionam às relações entre professor e 

aluno em sala de aula, independentemente do material adotado, enquanto os subtipos 

relacionados à “autenticidade pessoal” se relacionam à postura do aprendiz em relação 

ao ensino, e correspondem a um ideal de aprendiz.  

Breen e Van Lier propõem uma visão mais ampla de autenticidade, a qual 

legitima o espaço de sala de aula e as interações ocorridas durante a aprendizagem. 

Porém, ambos os autores também reconhecem a tradição de uso do conceito de 

autenticidade relacionado aos materiais e ao contexto externo ao ensino, e por isso não 

abandonam completamente essa visão. Ao tentar conciliar essas duas concepções de 

autenticidade, porém, os autores tendem a tratar da autenticidade de materiais de forma 

superficial, colocando-a sempre como inferior às outras formas de autenticidade e 

deixando de explorar questões relativas a esse tema.  

Além disso, esta concomitância de significados para o conceito deixa o termo 

tão amplo que se torna difícil entender qual conceito de autenticidade subjaz a cada uma 

das definições. Widdowson, em uma publicação de 1990, critica essa visão, 

argumentando que ao generalizar a definição do termo, este acaba por ter seu 

significado esvaziado: “Logo, um comportamento inautêntico de uso da língua pode 

muito bem ser um comportamento efetivo de aprendizagem de línguas, mas chamá-lo de 
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'autêntico' parece, para mim, confundir as coisas” (WIDDOWSON, 1990: 46-47 grifo do 

autor). Com tantos significados, o termo perdeu seu valor enquanto conceito, e 

diferentes acepções se mantiveram na literatura, dificultando o diálogo entre as 

pesquisas. Um reflexo disso pode ser visto nos trabalhos sobre autenticidade no Brasil.  

 

3  Autenticidade no Brasil: diferentes visões de 

autenticidade 

 

No Brasil, é possível ver uma continuidade das discussões sobre autenticidade em 

autores de língua inglesa, mas também uma forte manutenção do conceito de 

autenticidade relacionada aos materiais. O termo surge desde as pesquisas sobre a 

abordagem comunicativa, como é possível ver em FRANZONI (1991) e ALMEIDA FILHO 

(2002). Este último, publicado originalmente em 1993, representa uma obra de 

repercussão em âmbito nacional e internacional, inclusive nos dias atuais. Ambos os 

autores foram fortemente influenciados por Widdowson, e suas obras refletem as 

questões colocadas pelos autores anglófonos, tanto em relação à autenticidade de 

materiais, quantoà autenticidade de situações em sala de aula. CALTABIANO (1999) 

segue a linha de seus predecessores, abordando a questão da autenticidade nas 

interações. Pesquisas mais recentes, como VIEIRA (2012) e ANDRADE E SILVA (2016), 

porém, retomam a questão da autenticidade de materiais, enfatizando seu papel no 

ensino de línguas estrangeiras no Brasil.  

FRANZONI (1991), em sua dissertação de mestrado dedicada ao tema da 

autenticidade na comunicação entre aprendizes e com o professor, critica a ligação entre 

autenticidade e “realidade”, que pressupõe a sala de aula como um espaço artificial, 

desmerecendo as interações ocorridas nesse ambiente. A autora ainda dedica um espaço 

à autenticidade de materiais, no qual discute do ponto de vista discursivo o 

enaltecimento do conceito de autenticidade ligado à valorização do livro didático na 

abordagem comunicativa. Segundo ela, nesse tipo de material estariam contidos textos 

de diferentes gêneros que, mesmo quando criados para o ensino, aparentam 

autenticidade -um processo que ela chama de “autentificação” (que se diferencia da 

“autenticação” de Widdowson), o qual é reforçado pelo peso das grandes editoras 

estrangeiras na produção e divulgação desses materiais. 
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No livro Dimensões comunicativas no ensino de línguas, de Almeida Filho, o termo 

“autêntico”, ou “autenticidade”, surge diversas vezes, porém não é definido 

explicitamente como um conceito. Pelo contexto, é possível depreender diferentes 

acepções relacionadas a ele. Uma delas relaciona-se aos materiais. Ao propor o uso de 

textos de outras matérias no ensino escolar de língua inglesa, o autor utiliza diversos 

argumentos relacionados à autenticidade, os quais retomam reflexões feitas por 

Widdowson:  

a) com a utilização de tais textos o professor poderia garantir que eles não fossem meros 

mostruários de vocabulário e estruturas formais, costurados com parcos laços de coesão 

e desvinculados de um contexto comunicativo relevante; 

b) através de um texto dessa natureza se poderia projetar a atenção dos alunos para além 

dos limites da sala de aula em algo que valesse a pena ser aprendido; 

c) esses textos representariam o uso autêntico da língua estrangeira, os alunos teriam 

acesso a materiais que pudessem questionar, sobre os quais poderiam fazer perguntas, 

dos quais poderiam discordar ou os quais poderiam assimilar para compartilhar com 

outros posteriormente; 

d) o assunto tratado em tais textos seria não só comunicativamente relevante mas 

também linguisticamente apropriado; 

e) na qualidade de comunicação autêntica esses materiais permitiriam o uso de recursos 

não-linguísticos, tais como demonstrações de experimentos simples, mapas, quadros 

numéricos e diagramas; 

f) tanto o conhecimento como o desempenho da língua se beneficiariam do fato de 

serem percebidos nos textos como parte integral do uso comunicativo propositado. 

(ALMEIDA FILHO, 2002: 59).  

 

A partir dos argumentos do autor, nota-se a defesa de textos externos ao ensino de 

línguas (o autor utiliza tanto o termo “autêntico” quanto “genuíno”, cf. id.: 61) tanto por 

características internas aos materiais, o que pode ser visto especialmente nos 

argumentos c, d e e,como também pelo uso que pode ser feito deles, conforme é 

possível ver nos outros argumentos. Desta forma, o autor defende a autenticação dos 

textos como proposta por Widdowson, ou seja, a utilização do texto externo ao ensino 

em sala de aula com um propósito comunicativo, que leve à leitura do texto para obter 

informações ou discutir sobre o seu conteúdo, e não para servir de exemplo de 

estruturas ou vocabulário. Essa visão se difere dos autores de língua alemã, que veem o 

material autêntico como modelo para o estudo de gêneros textuais e suporte para 

atividades de simulação da comunicação.  

Outra acepção que pode ser vista na obra de Almeida Filho é a de autenticidade 

relacionada à situação comunicativa em sala de aula, uma concepção bastante 
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semelhante à autenticidade da situação de EDELHOFF (1985) e à autenticidade da sala de 

aula de BREEN (1985): 

Mas a sala de aula de LE [língua estrangeira] poderia também ser vista como um 

cenário para interações sociais autênticas ocorrendo entre professores e alunos, que não 

fazem papéis simulados de outras pessoas em outros lugares, mas sim os seus próprios 

de (re)construtores de conhecimento (ALMEIDA FILHO, 2002: 31). 

 

Assim como os autores anteriores, Almeida Filho critica o uso de jogos teatrais e papeis 

simulados em sala de aula, salientando a necessidade de comunicação com conteúdo 

significativo para o aprendiz. Pelos excertos, pode-se perceber que a questão da 

autenticidade é vista como uma característica fundamental da abordagem comunicativa, 

e tanto a autenticidade de materiais quanto ade interações se opõem à simulação no 

ensino de línguas. 

CALTABIANO (1999), por sua vez, problematiza a questão da artificialidade 

versus autenticidade das interações em sala de aula, analisando diálogos de aprendizes 

de língua inglesa em diferentes contextos. A autora analisa diversos tipos de atividades, 

desde as mais orientadas até as práticas mais livres, e conclui que mesmo em momentos 

de simulação, há espaço para interações reais,espontâneas, como quando os aprendizes 

questionam o professor sobre uma palavra desconhecida. 

VIEIRA (2012), em sua pesquisa de mestrado, retoma a questãoda autenticidade 

de materiais. A autora trata do uso de materiais externos ao ensino e de suadidatização 

pelo professor, dando ênfase ao texto autêntico como forma de contato do aprendiz 

brasileiro com a comunidade da língua-alvo (no caso, o italiano): 

Portanto, de nosso ponto de vista, o termo material autêntico refere-se aos textos (orais, 

escritos, visuais) que os falantes de uma determinada língua utilizam para se expressar e 

se comunicar uns com os outros; consistem em materiais que veiculam os aspectos 

sócio-histórico-culturais de uma comunidade linguística e que podem ser um 

instrumento valioso no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, 

constituindo-se numa fonte de insumo para os aprendizes. (VIEIRA 2012: 14).  

 

Para Vieira, o material externo ao ensino proporciona a oportunidade de aprendizado de 

conteúdos que vão além das formas linguísticas, pois engloba aspectos históricos e 

culturais. Em situações nas quais o aprendiz não possui muitas oportunidades de 

comunicação com falantes da língua-alvo, esses materiais podem constituir uma 

ferramenta adicional ao livro didático, promovendo oportunidades de contato com o uso 

natural da língua e com textos presentes nas comunidades de falantes do idioma. A 
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autora ainda salienta a demanda dos alunos pela inserção de outros materiais além do 

livro didático (cf. VIEIRA 2012: 114) e aponta caminhos para a utilização desses 

materiais pelo professor.  

ANDRADE E SILVA (2016) também traz a questão da autenticidade de materiais, 

partindo do ponto de vista do ensino de alemão como língua estrangeira. Com base em 

livros didáticos de grande circulação, que constituem o principal material no ensino 

desse idioma, a autora problematiza as diferenças entre textos criados em contexto 

externo ao ensino e textos de livros didáticos que simulam situações externas. Assim 

como Vieira, as reflexões de Andrade e Silva apontampara a relevância dos materiais 

autênticos para o desenvolvimento da reflexão crítica e o contato do aprendiz com os 

discursos de comunidades da língua-alvo.  

 

4 Considerações preliminares 

Nas obras analisadas, pode-se verificar diferentes concepções de autenticidade. Entre os 

autores de língua alemã, predomina a concepção de autenticidade como uma 

característica intrínseca ao texto, relacionada às marcas de gênero textual, e as 

discussões giram em torno da elaboração de tarefas e das formas de adaptação de 

materiais autênticos para serem utilizados em sala de aula. Porém, nas produções em 

língua alemã, não se põe em discussão a perda do caráter autêntico dos materiais ao 

serem inseridos em contexto de aulas de língua estrangeira, deixando em aberto o uso 

que se faz desse material.  

Ainda, ao relacionarem a questão da autenticidade às marcas de gênero textual, 

os autores de língua alemã não discutem o trabalho com a própria densidade linguística 

e cultural desses materiais, e não diferenciam textos autênticos intocados daqueles que 

passaram por uma adaptação ou simplificação. Com isso, propõem como únicas 

soluções à questão da dificuldade linguística dos textos autênticos a sua simplificação, 

que muitas vezes atinge não apenas a forma, mas também seu conteúdo, e a criação de 

textos semelhantes (ou, como denominarei a seguir, semi-autênticos), minimizando as 

diferenças entre esses materiais. Com isso, deixa-se de pensar, por exemplo, no 

desenvolvimento de estratégias de leitura que possibilitem o contato do aprendiz com 

textos que, embora sejam mais difíceis do ponto de vista linguístico, podem 
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proporcionar o engajamento do aprendiz, o confronto com diferentes pontos de vista e a 

reflexão cultural. 

Entre os pesquisadores de língua inglesa, Widdowson propõe uma visão bastante 

específica de autenticidade de materiais. O autor questiona a forma como materiais 

considerados “autênticos” são utilizados em sala de aula, e considera inútil a inserção 

desses textos se forem usados apenas como exemplo de estruturas. Por isso, ele critica o 

uso do termo “autêntico” para uma característica intrínseca ao texto, preferindo chamá-

lo de “genuíno”. Autenticidade, para ele, é o resultado de um processo de interpretação 

realizado pelo aprendiz em sua relação com o texto (genuíno). O aluno “autentica” um 

texto quando apresenta interesse pelo texto e é capaz de se apropriar de seu conteúdo e 

reconhecer sua mensagem, e não o encara apenas como fonte de vocabulário ou 

exemplo de estruturas gramaticais. Em relação à prática de sala de aula, o autor propõe 

encontrar atividades que guiem o aluno no processo de autenticação do texto e que 

confirmem se esse processo se realizou. Widdowson também critica a criação e 

adaptação linguística não criteriosa de textos genuínos para o ensino de línguas, 

argumentando que, muitas vezes, o resultado dessa adaptação é um texto artificial e com 

problemas estruturais. Embora o autor tenha trazido importantes reflexões sobre os 

materiais e a diferença entre textos criados em contexto externo ao ensino e textos que 

apenas simulam situações externas, ao nosso verele se equivoca ao desmerecer a leitura 

com propósito metalinguístico, que representa uma fase natural e também relevante para 

a aprendizagem. Talvez por essa razão, seu conceito de autenticidade e genuinidade não 

tenha prevalecido na literatura.  

No Brasil, a discussão da autenticidade de materiais ainda tem seu espaço, como 

visto em Almeida Filho e nas pesquisas de Franzoni, Vieira e Andrade e Silva. Porém, 

assim como entre os autores de língua inglesa, mesmo em relação aos materiais não há 

um consenso na definição do termo, e diferentes aspectos são ressaltados ao tratar da 

autenticidade de materiais – a oposição à artificialidade, a possibilidade de engajamento 

do aprendiz, entre outros. Um elemento comum que parece chamar atenção no contexto 

brasileiro é o da possibilidade de contato com a cultura da língua-alvo através do 

material, algo que é ressaltado pelo fato de as pesquisas mencionadas tratarem de 

línguas cujos aprendizes têm pouco contato com a cultura fora do ambiente de ensino, 

como é o caso do italiano e do alemão.  Assim, o fator distância entre aprendiz e 
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comunidade de falantes da língua-alvo pode trazer outrosignificado ao uso desses 

materiais. 

Outra vertente encontrada (ainda que com menor predominância) entre os 

autores de língua alemã é a visão de autenticidade relacionada às situações 

comunicativas em sala de aula. Segundo essa perspectiva, uma “comunicação autêntica” 

éaquela na qual os alunos podem expressar suas próprias opiniões e reagir naturalmente 

diante das situações propostas – em oposição a aulas onde os diálogos são dirigidos e as 

interações são mais controladas, reservando aos aprendizes apenas a assunção de papéis 

pré-determinados. Essa visão foi bastante difundida, podendo ser encontrada também 

em autores de língua inglesa, como Breen e Van Lier, e ainda em autores brasileiros, 

como Almeida Filho e Caltabiano.  

Essa ampliação do conceito de autenticidade foi influenciada pela visão de 

Widdowson de autenticidade enquanto processo, que gerou diversas discussões e novas 

concepções do termo, como em Breen e Van Lier. Ambos buscam dar continuidade à 

discussão iniciada por Widdowson, mas seguem por um caminho tão abrangente que a 

proposta de Widdowson já não é mais identificável – fato criticado pelo próprio 

Widdowson em uma publicação de 1990. Isso pode decorrer do fato de que esses 

autores parecem considerar a autenticidade como um valor positivo para a abordagem 

comunicativa, rejeitando qualquer situação que possa ser considerada “inautêntica”. 

Dessa forma, acabam por expandir o conceito de autenticidade de tal forma a abranger 

concepções diferentes e até contraditórias do termo, como a dicotomia entre a 

autenticidade de materiais e a da sala de aula: enquanto na primeira concepção o 

conceito de autenticidade se opõe ao de textos orientados para o ensino, na segunda, 

considera-se como autêntico justamente o que é orientado para o ensino. Embora 

essaúltima acepção seja importante por legitimar o espaço de sala de aula e valorizar a 

interação entre os aprendizes, ela também leva a uma diminuição do papel da 

autenticidade de materiais, visto que para esses autores uma situação autêntica de 

aprendizagem pode ocorrer independentemente do material utilizado. Com a 

valorização da autenticidade de sala de aula sobre a autenticidade de materiais, porém, 

os autores acabam por diminuir a importância do contato do aprendiz com a realidade 

externa ao ensino, que em última instância é o objetivo final da própria aprendizagem. 

Em resumo, o conceito de autenticidade se dividiu em duas ramificações: autenticidade 

relacionada à realidade externa ao ensino (definição utilizada especialmente em relação 
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aos materiais), e autenticidade relacionada às interações internas ao ensino. Essa divisão 

do conceito persiste, por exemplo, em ELLIS (2003) em sua definição de autenticidade 

de tarefas (tasks). Assim, apesar das muitas décadas de debate sobre o conceito de 

autenticidade, não houve um refinamento na significação do termo. Pelo contrário, o 

que surgem são definições sobrepostas, muitas das quais se confundem com autonomia 

(como a autenticidade pessoal intrínseca de VAN LIER, 1996), engajamento e outros 

conceitos. Além disso, essa multiplicidade de definições teve como efeito colateral o 

esvaziamento das discussões sobre o papel dos materiais autênticos (no sentido de 

textos produzidos fora do âmbito do ensino de línguas) para a aprendizagem de línguas, 

o que pode ter contribuído para o (quase) desaparecimento desses textos nos livros 

didáticos internacionais atuais de alemão como língua estrangeira, em especial nos 

materiais direcionados aos níveis iniciais, e, consequentemente, também nas aulas que 

os utilizam.  

Nos primeiros livros didáticos de alemão como língua estrangeira orientados 

pela abordagem comunicativa, com Themene Deutschaktiv, era possível encontrar um 

número expressivo de textos autênticos desde os níveis iniciais. No livro didático 

Deutschaktivneu 1A (NEUNERet al., 1996), por exemplo, são encontrados, além de 

imagens, dezenove textos autênticos, os quais constituem mais da metade dos textos 

destinados à leitura (excetuando-se os diálogos para repetição e as explicações 

gramaticais), além de um caderno ao fim do livro com textos, entre eles excertos de 

jornal, abordando a temática do pós-guerra na Alemanha.  

Atualmente, os livros didáticos apresentam um número bem mais reduzido de 

textos autênticos.Em um levantamento realizado com oito dos principais livros didáticos 

de alemão como língua estrangeira voltados para o público internacional
4
, indicados 

para o nível A2 do Quadro Comum Europeu e publicados entre 2005 e 2013, constatou-

se o seguinte número: no total, foram encontrados 258 textos, mas apenas 25 (10%) 

eram autênticos, adaptados ou não, e em alguns dos materiais não há sequer um texto 

autêntico. Nesses livros, portanto, predominam textos criados para o ensino de línguas, 

mas que simulam textos criados para outros meios. Assim como textos autênticos, esses 

textos podem servir como suporte para outras atividades comunicativas, utilização que é 

defendida por algumas visões de autenticidade de interações e situações de sala de aula, 

                                                           
4
 Foram utilizadas no levantamento as obras Berliner Platz, Lagune 2, Optimal A2, Studio d A2/ Teilband 

2, Menschen A2.1, Schritte International 3,Schritte International 4 e Daf Kompakt A2.  
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e também pelo Quadro Europeu Comum de Referência(cf. CONSELHO DA EUROPA, 

2001:30)
5
. Porém, eles se diferenciam de textos autênticos por não serem ancorados em 

um contexto sócio-histórico, e com isso possibilitarem menor contato do aprendiz com a 

realidade da língua e cultura-alvo.  

Por isso, mesmo em relação apenas aos materiais, evidencia-se que a dicotomia 

“autêntico” versus “não-autêntico” não é suficiente para analisar os diferentes textos 

encontrados em livros didáticos atuais. Assim, será proposta uma tipologia que visa 

oferecer uma gradação maior do conceito de autenticidade de materiais, tomando como 

ponto de partida o texto autêntico como aquele produzido em contexto externo ao 

ensino.  

 

5 Materiais autênticos: graus de autenticidade 

Em relação à autenticidade de materiais, há divergências a respeito da autenticidade de 

textos modificados pelo autor do livro didático ou pelo professor. Há autores que 

consideram textos adaptados linguisticamente como autênticos (caso dos autores de 

língua alemã discutidos, por exemplo), enquanto outros consideram autênticos apenas 

os materiais que não sofreram nenhum tipo de modificação (caso dos autores de língua 

inglesa). Tendo em vista esse impasse, Brown e Menasche (2010), propõem cinco graus 

de autenticidade de materiais: 

1. Autenticidade do insumo genuíno: o texto é criado para um contexto real de 

comunicação entre falantes, mas é empregado no ensino de línguas; 

2. Autenticidade do insumo alterado: não há mudança gramatical ou de significado, mas 

o insumo sofreu pequenas modificações visuais, segmentação ou comentários; 

3. Autenticidade do insumo adaptado: O insumo é adaptado ou simplificado para ser 

utilizado na sala de aula, com mudanças na estrutura e/ou no vocabulário; 

4. Autenticidade do insumo simulado: o insumo é criado para o ensino de línguas, mas 

tenta copiar o estilo e o formato de um texto autêntico; 

5. Inautenticidade: o insumo é criado para a sala de aula e não tenta se assemelhar a 

textos externos a ela. 

 

                                                           
5
 No Quadro Europeu Comum: “Texto é definido como qualquer sequência discursiva (falada e/ou 

escrita) relacionada com um domínio específico e que, como suporte ou como fim, como produto ou 

como processo, dá lugar a atividades linguísticas no decurso da realização de uma tarefa” (CONSELHO DA 

EUROPA 2001:30). 
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Brown e Menasche seguem a linha de WIDDOWSON (1978), chamando os textos criados 

fora do ensino de línguas de “genuínos”. Porém, diferentemente de Widdowson, que 

considerava a autenticidade como uma relação entre aprendiz e texto, para os autores, a 

autenticidade está relacionada à aproximação com o contexto externo ao ensino. Isso 

pode ser corroborado se examinarmos o tipo 5, chamado de Inautenticidade, que 

corresponde ao tipo de texto sem nenhuma semelhança a textos externos. Sem deixar de 

lado a discussão proposta por Widdowson, acreditamos que a substituição do termo 

“autêntico” pelo termo “genuíno” para os textos do tipo 1 de Brown e Menascheparece 

pouco vantajosa,pois o termo “autêntico” já é amplamente utilizado pelos produtores de 

materiais didáticos, professores e pesquisadores em geral para se referir aos textos 

produzidos fora do âmbito do ensino de línguas. Tendo isso em vista, propomos a 

seguinte tipologia
6
: 

1. Texto autêntico:texto criado para um contexto de comunicação entre falantes externo 

ao ensino, mas empregado no ensino da língua estrangeira sem alterações em sua 

estrutura gramatical, vocabulário ou elementos que caracterizem seu gênero textual – 

corresponde aos tipos de insumo 1 e 2 de Brown e Menasche; 

2. Texto autêntico adaptado: texto reduzido ou simplificado para ser inserido em um 

livro didático, com mudanças na estrutura e/ou no vocabulário – corresponde ao tipo 3 

de Brown e Menasche; 

3. Texto semi-autêntico: texto criado para o ensino de línguas, mas que simula marcas 

de gênero textual de um texto criado para outro meio – corresponde ao tipo 4 de Brown 

e Menasche; 

4. Texto não autêntico: texto criado para o ensino de línguas sem nenhuma semelhança 

com textos externos à sala de aula – corresponde ao tipo 5 de Brown e Menasche. 

 

Optamos por não diferenciar entre os tipos 1 e 2 da terminologia de Brown e Menasche 

para que a nomenclatura “autêntico” possa abranger não apenas textos autênticos em 

sua forma original, mas também textos autênticos inseridos em livros didáticos ou 

trazidos pelo professor na forma recortada ou com acréscimo de vocabulário. Assim, 

excertos, textos nos quais foram acrescentados vocabulário, anotações, marcações ou 

comentários também são considerados autênticos. Com isso, contrariamente a 

Widdowson, entende-se a autenticidade como característica intrínseca ao material, e sua 

                                                           
6
 Publicada originalmente em ANDRADE E SILVA, 2016 (Dissertação de Mestrado). 
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utilização para um trabalho metalinguístico não retira do texto o seu caráter autêntico. 

Um exemplo de texto autêntico pode ser visto na figura abaixo, extraída do livro 

Deutschaktiv 1A, que apresenta uma bula de remédio. O layout da bula foi alterado para 

a inserção no livro didático, mas não houve alterações no vocabulário ou gramática.  

 

 

Figura 3: Exemplo de texto autêntico no livro Deutschaktivneu (NEUNER et al., 1993: 53) 

 

Em relação aos textos adaptados, optou-se pela nomenclatura “autêntico adaptado” para 

enfatizar ao mesmo tempo sua origem externa ao ensino, como também o fato de terem 

sido feitas modificações na sua estrutura ou vocabulário. Optou-se por considerar textos 

reduzidos também como adaptados, pois alguns cortes no texto podem acarretar em 

mudanças significativas em seu conteúdo
7
. Vale ressaltar que há diferenças 

significativas entre a adaptação de textos pelo professor ou pelo livro didático, que 

devem ser consideradas em uma possível análise de materiais. Um exemplo de texto 

autêntico adaptado pode ser visto na Figura 4, que apresenta uma entrevista publicada 

                                                           
7
 Para uma discussão mais aprofundada com análise de um exemplo, ver ANDRADE E SILVA, 2016.  
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originalmente na revista Berliner Magaz in Zitty, e adaptada para o livro didático 

Schritte International. A entrevista foi bastante reduzida e sofreu modificações no 

layout, vocabulário e gramática.  

 

Figura 4: Exemplo de texto autêntico adaptado extraído do livro SchritteInternational3 A2/1 

(HILPERT/ NIEBISCH/PENNING-HIEMSTRA, 2012: 64). 

 

O terceiro tipo refere-se aos textos criados para o ensino, especialmente para o livro 

didático, que buscam imitar textos autênticos, especialmente em relação ao gênero 

textual. A nomenclatura “semi-autêntico” já vem sendo utilizada por alguns 

pesquisadores, especialmente de origem alemã (com os termos semi-authentisch ou 

quasi-authentisch), e por esse motivo optamos por adotá-la. Diferentemente dos textos 

adaptados, textos semi-autênticos apresentam situações, personagens e histórias 

fictícias, o que lhes confere características próprias em relação a outros materiais. Um 

exemplo de texto semi-autêntico pode ser visto na Figura 2 (inserida anteriormente), 

que apresenta um calendário de eventos. O texto se assemelha a um calendário real, mas 

não há uma data ou um local específico, e os eventos descritos são imaginários.  

Textos não autênticos, por sua vez, diferentemente de textos semi-autênticos, 

não possuem marcas de gênero textual de outros meios. Esses textos foram criados para 

o ensino com o propósito principal de apresentarem, exemplificarem ou explicarem 

determinados itens de vocabulário ou estruturas gramaticais. O diálogo apresentado na 

Figura 1, embora contextualizado em uma situação externa, pode ser considerado não 
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autêntico, pois não busca se assemelhar de fato a um texto externo ao ensino, e seu 

propósito principal é exemplificar o uso de verbos com complemento dativo.  

Vale ressaltar que a tipologia proposta não busca criar uma relação de hierarquia 

entre os tipos de texto, mas sim chamar atenção para as diferenças entre eles, pois cada 

um dos materiais pode cumprir uma função diferente no ensino. A diferenciação pode 

contribuir para uma maior reflexão em relação ao uso de cada material, tendo em vista o 

público-alvo, os objetivos e os princípios que norteiam cada situação de ensino-

aprendizagem.  

 

6 Considerações finais 

Por meio das reflexões apresentadas, buscou-se retomar a discussão sobre o conceito de 

autenticidade no ensino de línguas estrangeiras em autores de língua alemã, inglesa e do 

Brasil, com enfoque na questão da autenticidade de materiais.  

Esse enfoque se justifica, por um lado, pela importância do uso de materiais 

autênticos no ensino de línguas estrangeiras em contexto nacional (cf. VIEIRA, 2012) e, 

por outro lado, pela crescente redução no número de textos autênticos em livros 

didáticos de alemão como língua estrangeira produzidos por editoras alemãs e utilizados 

em diversas instituições de ensino no Brasil. Esses textos vêm sendo substituídos por 

textos semi-autênticos, que simulam marcas de gênero textual de outros meios, mas são 

desenvolvidos para o ensino de línguas. 

Por simularem situações externas ao ensino, esses textos se situam no limiar da 

autenticidade, na medida em que podem servir como ponto de partida para atividades 

comunicativas, e para a simulação de situações externas ao ensino dentro de sala de 

aula. Em uma situação de roleplay (jogo de papéis)em que os aprendizes simulam estar 

em um restaurante, por exemplo, por que utilizar um cardápio de restaurante real, 

contendo diversos pratos e ingredientes desconhecidos dos aprendizes? Por que não 

utilizar, ao invés disso, um cardápio similar, porém apenas com vocabulário e estruturas 

previamente abordados? 

A resposta não é simples. A última opção, com o texto semi-autêntico, pode 

propiciar mais facilmente o engajamento dos aprendizes na atividade, uma vez que o 
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texto de partida não apresenta desafios ao entendimento. Os aprendizes podem se sentir 

confortáveis para dizer os nomes dos pratos escolhidos e se concentrar na correção 

gramatical de sua fala. Utilizando-se um texto autêntico, porém, é possível discutir 

outras questões, como os preços de cada prato em um restaurante no Brasil e na 

Alemanha, a presença de ingredientes incomuns para o nosso paladar, ou mesmo a 

própria dificuldade de escolher um prato em um restaurante, embora já se saiba como 

fazer um pedido. 

Assim, a presença ou ausência de textos autênticos no ensino de línguas 

estrangeiras pode trazer diferentes consequências para o aprendizado, e por isso faz-se 

necessária a retomada do conceito de autenticidade de materiais, mesmo quando estes 

são utilizados de forma considerada inautêntica por alguns pesquisadores.Tendo isso em 

vista, a tipologia apresentada pode ser mais uma ferramenta para a análise de textos de 

materiais didáticos, contribuindo para incentivar novas reflexões sobre esses materiais.   
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Abstract:About fifty Brazilian universities organize some kind of German language study, of 

which seventeen offer undergraduate courses in Language Studies with specialization in Ger-

man, or a bachelor degree in this language. The goal of this study is to analyze the beliefs and 

expectations of students of German regarding the graduate course they attend. To achieve this 

goal, an investigation was made in a public university in the State of Paraná. Based on a ques-

tionnaire answered by students on these courses, this study seeks to identify the reasons which 

led them to choose this career and their professional development prospects, within or outside 

the area. The theoretical results come from the perspective of studies of students‟ beliefs (SILVA 

2007; BARCELOS 2001), more specifically the studies of students‟ beliefs on the learning of 

foreign languages. The methodology of this research corresponds to a hybrid paradigm 

(KUCKARTZ 2014, 2016 and MAYRING 2015), with qualitative and quantitative research fea-

tures. As a result of the research, among other aspects, it was observed that most of the students 

choose the course of German language as a way to learn that language and in the future to work 

professionally in this area, whether in the field of linguistics, literature or translation. 

 

Keywords: Students‟ beliefs; academic German studies; motivations and expectations. 

 

 

Resumo:Aproximadamente cinquenta universidades brasileiras possuem algum tipo de estudo 

de Língua Alemã, sendo que dezessete delas oferecem a graduação em Letras com habilitação 

em Alemão, bacharelado ou licenciatura. O objetivo deste trabalho é analisar as crenças e ex-

pectativas dos estudantes de Letras/Alemão a respeito do curso que frequentam, a partir da rea-

lização de uma investigação em uma universidade pública do Estado do Paraná, em 2016. Com 

base em um questionário respondido por 18 alunos do Curso de Letras desta instituição, busca-
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mosidentificar os motivos que os levaram a optar pela licenciatura em Letras/Alemão e suas 

perspectivas de desenvolvimento profissional. A fundamentação teórica advém da perspectiva 

dos estudos de crenças discentes (SILVA 2007; BARCELOS2001), mais especificamente dos es-

tudos de crenças de alunos acerca da aprendizagem de línguas estrangeiras. A metodologia da 

pesquisa corresponde a um paradigma híbrido (KUCKARTZ 2014, 2016 e MAYRING 2015), com 

características de pesquisa qualitativa e quantitativa. Como resultado da pesquisa, entre outros 

aspectos, observou-se que a maioria dos alunos optou pelo curso de Letras/Alemão como forma 

de aprender essa língua e no futuro atuarem profissionalmente nessa área, seja no campo da 

Linguística, da Literatura ou da Tradução.  

 

Palavras-chave:Crenças discentes; Curso de Letras/Alemão; Motivações e expectativas profis-

sionais. 

 

 

1 O ponto de partida 

No Brasil, os cursos de graduação em Letras com habilitação em Alemão, bacharelado 

ou licenciatura, são oferecidos por um número restrito de universidades, quase todas 

públicas
5
. Apesar disso, eles existem em praticamentetodas as regiões do País, com ex-

ceção do Centro-Oeste, sendo que a maior concentração está no Sul e no Sudeste. As 

universidades são responsáveis pela formação oficial de professores de alemão, que 

podem vir a atuar profissionalmente no ensino em escolas públicas ou privadas e em 

escolas de idiomas, além da possibilidade de atuação no ensino superior no âmbito dos 

cursos de Letras/Alemão. 

O reconhecimento de frequentes casos dedesistência de discentes suscita a for-

mulação de algumas perguntas sobre as razões dos estudantes para se matricularem no 

curso de Letras/Alemão. Entre elas, poderíamos citar: Quais seriam seus planos e expec-

tativas profissionais ao ingressar no curso? E por quais transformações teriam passado 

esses anseios e pretensões iniciais quando o aluno já se encontra ao final do curso? Para 

encontrar as respostas a essas perguntas, realizamos uma pesquisa sobre crenças discen-

tes que envolve um questionário distribuído em papel e que foi respondido por estudan-

tes do curso de Letras/Alemãode uma universidade estadual do Paraná, de modo que se 

possa comparar e analisar as respostas dos graduandos e formular hipóteses explicativas 

para os dados obtidos. 

A temática do presente trabalho é importante e justifica-se porque investigar 

crenças de estudantes (CASPARI 2016) significa estudar o ator principal do processo de 

                                                                 
5
 As exceções seriam o Instituto Superior de Educação Ivoti (ISEI), no Rio Grande do Sul, e a Fundação 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), em Santa Catarina.  



32 

Redel, L. et al. – Crenças dos estudantes de Letras Alemão/Português 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago 2017, p. 30-59 
 

ensino-aprendizagem, por séculos relegado a um segundo plano, com o protagonismo 

do professor na(s) pedagogia(s) tradicional(is). Também se justifica porque pode lançar 

luz sobre importantes questões relacionadas aos cursos de graduação em Letras/Alemão 

com foco na perspectiva do aluno. 

A realização desta pesquisa também é relevante porque não se encontraram tra-

balhos com esta natureza nas bases de dados de teses e dissertações nacionais. Com 

vistas a verificar o estado da arte nos estudos de crenças discentes referentes a aulas de 

alemão no Brasil, realizamos uma pesquisa bibliográfica nos dois principais periódicos 

de estudos germanísticos do País, PandaemoniumGermanicum, da Universidade de São 

Paulo (USP), e Projekt, da Associação Brasileira de Associações de Professores de A-

lemão (ABRAPA), nos últimos cinco anos. Esta pesquisa nos levou aos trabalhos de 

Schäfer (2013a e 2013b), Ming (2012) e Prado & Ming (2011). A primeira autora dedi-

cou-se ao estudo de crenças de alunos a respeito de sua autonomia de aprendizagem e 

do estudo de gramática da língua alemã, tema ao qual também se dedicaram os demais 

autores citados. Isso mostra que pesquisas sobre motivações e expectativas de alunos de 

Letras/Alemão ainda não foram realizadas de forma sistemática no Brasil, o que tam-

bém justifica a realização da presente pesquisa. 

Pretendemos, assim, conduzir um trabalho empírico queforneça dados concretos 

sobre a temática em questão e que confirme ou refute nossas hipóteses iniciais de traba-

lho, advindas da observação dos fatos que circundam e caracterizam a realidade dos 

cursos de Letras/Alemão no Brasil: a) um número relevante dos discentesopta pela habi-

litação em Alemão do curso de Letras como segunda opção, porque não atingiu a nota 

de corte de outras habilitações ou até de outros cursos e b) no caso da instituição à qual 

pertencem os alunos com os quais obtivemos os dados a serem aqui analisados, trata-se 

de uma universidade pública paranaense localizada no interior do Estado, uma região na 

qual relevante parcela dos alunos possui ascendência alemã, fato que pode ter motivado 

a escolha de muitos deles pelo curso de Letras/Alemão. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho consiste em verificar crenças de 

estudantes de licenciatura em Letras/Alemão referentes às suas motivações para entrar 

no Curso e suas perspectivas profissionais após seu término (são quatro anos de gradua-

ção, que podemser concluídos em até oito anos), bem como identificar possibilidades de 

ações que estimulem o sentimento de aderência ao curso por parte dos estudantes e a-
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pontar iniciativas que possam despertar o interesse pelo curso entre os candidatos ao 

ingresso no ensino superior.  

 Com vistas a atingir os objetivos propostos e comprovar as hipóteses 

apresentadas, foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: a) realização 

de pesquisa bibliográfica sobre o ensino de alemão no Brasil e sobre os estudos de 

crenças de participantes sobre processos de ensino-aprendizagem; b) elaboração e 

aplicação de um questionário e c) análise das respostas dos estudantes, que poderão 

confirmar ou refutar as hipóteses apresentadas. 

 A pesquisa realizada foi de natureza híbrida, combinando princípios da 

investigação qualitativa aos da quantitativa. Procuramos entender e analisar as 

informações fornecidas pelos estudantes como respostas ao questionário, que foi 

elaborado de acordo com as reflexões de Dörnyei (2003), Flick (2008) e Porst (2011) e 

distribuído, em papel, entre os discentes matriculados nos quatro anos docurso de 

Letras/Alemão de uma universidade do Estado do Paraná. A coleta de dados foi 

realizada por uma docente da disciplina Língua Alemã na instituição.  

 Na sequência, trazemos um panorama do contexto do estudo da Língua Alemã 

no Brasil, seguido da análise dos dados, a fim de demonstrar onde o curso junto a cujos 

alunos se deu a coleta de dados se encaixa no contexto nacional e na história do ensino 

de alemão no Brasil. 

 

2 Perspectivas e desdobramentos sobre o ensino de alemão 

como Língua Estrangeira (LE) no Brasil  

 

O começo do ensino dalíngua alemã no Brasil está intimamente relacionado com a che-

gada de imigrantes alemães ao Brasil nos séculos XIX e XX, principalmente a partir de 

1824, quando teve início a imigração organizada/oficializada. Para evitar o problema do 

analfabetismo e para manter viva a língua de origem dos colonos, houve a iniciativa da 

implantação das escolas e produção de materiais didáticos próprios (KREUTZ 2001; 

PUPPSPINASSÉ 2005, UPHOFF 2011). Por consequência, muitos descendentes dos que 

imigraram para o Brasil receberam educação em língua alemã, e não em português
6
. O 

                                                                 
6
 Neste trabalho, os nomes das línguas serão grafados em maiúsculas, bem como os nomes das ciências e 

disciplinas. As expressões “língua alemã” e “língua portuguesa”, quando não consistirem no nome de 

alguma disciplina, serão grafadas em minúsculas. 
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contato com o português ficava mais restrito, pois a interação nas comunidades e a esco-

larização estavam mais centradas na língua materna alemã oficial e não em um bilin-

guismo da língua portuguesa e da língua alemã. Também podemos mencionar que há 

um contexto diglóssicodo falar alemão, responsável porconflitos interculturais, por situ-

ações sociolinguísticas assimétricas e por práticas discursivas dominantes e dominadas, 

uma vez que a língua intervém em todos os aspectos sociais e culturais das comunida-

des. Essa ocorrência de contato/conflito linguístico se dá por meio do uso de traços for-

mais da língua alemã e os seus dialetos regionais e locais com o português (com traços 

formais e informais) nas diversas interlocuções dos imigrantes e seus descendentes. E-

xiste, assim, não apenas um falar alemão, mas vários falares. Conforme pesquisa deAL-

TENHOFEN (2013), verifica-se que, das 56 línguas de imigração faladas no Brasil, 13 

pertencem ao grupo alemão, sendo muitas delas faladas na região pesquisada. 

Com vistas à manutenção da língua e da cultura alemãs, foram fundadasnumero-

sas escolas rurais, que produziam seus materiais didáticos, adequados àquela situação 

específica de ensino. UPHOFF (2011) menciona que a primeira cartilha alemã, dirigida à 

colônia de São Leopoldo, foi editada no Brasil em 1832 – apenas oito anos depois do 

início oficial da imigração alemã para o Brasil, em 1824. As escolas comunitárias con-

tavam, então, com material didático elaborado na região, conforme as expectativas e 

interesses dos alunos – é o que se acredita que deva acontecer em atuais comunidades 

bilíngues que possuem essa característica, pois o material pedagógico precisa acompa-

nhar o contexto em que os aprendizes estejam inseridos (BOHUNOVSKY 2011).  

A fundação dessas escolas, na época, visava à alfabetização na língua alemã pa-

drão, mesmo que em casa os alunos se expressassem em dialetos regionais. Para tanto, 

houve “ampla produção de material didático elaborado especialmente para a escola teu-

to-brasileira, e os alunos eram efetivamente alfabetizados, dominando os elementos bá-

sicos da escrita, da leitura e das operações matemáticas além de se engajarem ativamen-

te nas estruturas comunitárias” (KREUTZ 1994:23). Sobre o assunto, UPHOFF (2011) cita 

o capítulo referente à escola, no volume comemorativo dos cem anos da colonização 

alemã no Rio Grandes do Sul (VERBANDDEUTSCHERVEREINE, 1924: 409), em que os 

autores enaltecem a ampla rede de escolas construídas por colonos ao longo do primeiro 

século da imigração: “Enquanto o luso-brasileiro espera até que o governo lhe coloque a 

escola na frente da porta, e o italiano e o polonês dificilmente podem ser animados a 

fundar escolas por conta própria, sempre foi a primeira preocupação dos colonos ale-
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mães: como conseguiremos uma escola?” (VERBANDDEUTSCHERVEREINE 1924 apudU-

PHOFF 2011: 15). Assim, as escolas alemãs surgiram, no Brasil, por meio de iniciativa 

própria dos colonos e por motivos étnicos, mas, também, porque o governo brasileiro 

não deu a atenção necessária à questão do ensino nas zonas onde se encontravam imi-

grantes (PUPPSPINASSÉ 2005). 

A presença da escola alemã se fortificou no final do século XIX, época de au-

mento notório de instituições escolares, comunitárias, particulares, leigas rurais, urbanas 

e religiosas, as quais contribuíram para a configuração escolar diversificada, baseada na 

língua e na cultura alemãs. E, como a formação em alemão sempre foi considerada prio-

ritária pelos colonos, estes passaram a construir escolas próprias para o ensino das cri-

anças. Podemos falar, em relação àquele contexto, de uma “profissionalização do ensi-

no”: onde antes uma escolinha funcionava de forma provisória na casa de um membro 

da comunidade, foram estabelecidas sucessivamente estruturas mais adequadas e susten-

táveis. Pode servir como exemplo para essa tendência a fundação das associações ger-

mânicas de professores
7
.  

UPHOFF(2011), por sua vez,aponta para a forte influência da igreja em assuntos 

de educação. Segundo a autora, na época, vieram da Alemanha alguns pastores e padres 

do vilarejo, católicos e luteranos, para lecionar nessas escolas, fortalecendo o ensino que 

era influenciado pela homogeneidade étnica e cultural das comunidades. 

A vinda de missionários e luteranos, originários da Alemanha, começaram a atuar nas 

zonas de imigração alemã nas últimas décadas do século XIX, também contribuiu para o 

fortalecimento dessas escolas. Os missionários consideravam as escolas – e, com elas, o 

ensino em língua alemã – como parte de um projeto maior de ação comunitária, auxili-

ando, por isso, de forma expressiva na elaboração de uma estrutura de apoio para as 

mesmas (cf. KREUTZ2005). Dessa forma, foram criadas associações regionais de profes-

sores teuto-brasileiros, escolas normais e também diversas revistas, em que se discutiam 

assuntos pedagógicos (cf. KREUTZ 2005). Além disso, iniciou-se uma fértil produção de 

materiais didáticos (UPHOFF 2011: 15-16). 

 

O auge do sistema escolar étnico alemão está centrado nas primeiras décadas do século 

XX. Conforme KREUTZ (1994), em duas décadas, 1920 e 1930, os imigrantes alemães 

organizaram mais de mil escolas comunitárias, com 1200 professores, ou seja, um sis-

tema educacional em pleno funcionamento, com material didático específico para o con-

texto daqueles alunos, adequando a escolarização ao ambiente de ensino. O currículo 

centrava-se no que as associações de igrejas consideravam que a escola deveria ensinar. 

                                                                 
7
Específicamente, eram estas o “KatholischerLehrerverein” (fundado em 1898) e o 

“EvangelischerLehrerverein (fundado em 1901) (cf. PUPPSPINASSÉ 2005: 81).  
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Com isso, o ensino estava voltado, além do aprendizado da língua, a questões elementa-

res do catecismo e da matemática, dos cálculos básicos para o cotidiano, dos cantos re-

ligiosos. 

A questão de qual língua falar e com a qual interagir ficava ainda mais manifes-

ta, pois a nova moradia dos imigrantes estava fixada no Brasil; sendo assim, uma iden-

tidade brasileira exigia falar o português, que era consideradoa língua nacional 

(ALTENHOFEN 2004). O que fazer então? Enquanto não havia uma resposta definitiva 

para o assunto, as escolas alemãs ficavam cada vez mais desenvolvidas e configurava-se 

um contexto de educação bilíngue no Brasil. Até que, em 1938, houve a proibição do 

uso das línguas de imigrantes pelo governo do Estado Novo e, como consequência dis-

so, o fechamento das escolas de colônias de imigrantes, projeto que ficou conhecido 

como „nacionalização do ensino‟. Essa ação ocasionouo enfraquecimento e consequente 

desaparecimento de muitas línguas de imigração (UPHOFF 2011; AMMON 2015a).  

 COUTO (2012), aofazer uma síntese da história do ensino de alemão, observa 

que, após tal período, a língua alemã passou a não ser mais a língua materna presente 

em escolas étnicas de associações, mas a ser ensinada como língua estrangeira no Bra-

sil.Relata, ainda, que o referido idioma começou a ser ensinado a partir de 1841, no se-

gundo reinado do Brasil Império, no Colégio Pedro Segundo, no Rio de Janeiro. Essa 

foi a primeira ação de inclusão de línguas no currículo escolar brasileiro. 

Já com o intuito de estimular o ensino de alemão como língua estrangeira, nos 

anos 1960 e 1970 foram instalados os Institutos Goethe no Brasil, responsáveis pela 

divulgação da língua (UPHOFF 2011; AMMON 2015b). O fomento ao estudo aumentou 

ainda mais com a instalação de empresas alemãs e os institutos de língua nas grandes 

cidades receberam muitos alunos de alemão. No entanto, 

[...] após essa fase fértil do ensino de Alemão-LE, a situação mudou nos anos 1990, se-

gundo a autora (FRANCO 2003), por três motivos principais: 1) devido ao empobreci-

mento da classe média – muitos dos que haviam frequentado cursos de Alemão e ainda 

teriam interesse em aprender não poderiam mais pagar um curso; 2) devido à globaliza-

ção, ao Mercosul e à ALCA – porque as pessoas voltaram seu interesse ao inglês e ao 

espanhol; e 3) devido à diminuição do interesse em preservar a língua e cultura alemã, 

pois anteriormente muitos dos aprendizes em institutos de língua e escolas alemãs eram 

descendentes de alemães que queriam preservar, ampliar, ou mesmo corrigir a língua. 

Exceções a essa situação sempre foram os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catari-

na (COUTO2012: 1). 

 

Por conseguinte, a partir desse cenário, o ensino de língua alemã continuou nos dois 

estados com maior imigração germânica (RS e SC). 

http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=199:sobrevoo-pela-historia-do-ensino-de-alemao-le-no-brasil&catid=1112:ano-6-no-6-12012&Itemid=17
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=199:sobrevoo-pela-historia-do-ensino-de-alemao-le-no-brasil&catid=1112:ano-6-no-6-12012&Itemid=17
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=199:sobrevoo-pela-historia-do-ensino-de-alemao-le-no-brasil&catid=1112:ano-6-no-6-12012&Itemid=17
http://www.helb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=199:sobrevoo-pela-historia-do-ensino-de-alemao-le-no-brasil&catid=1112:ano-6-no-6-12012&Itemid=17


37 

Redel, L. et al. – Crenças dos estudantes de Letras Alemão/Português 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago 2017, p. 30-59 
 

Outro dado relevante mencionado por Couto (2012) diz respeito à língua alemã 

após os anos 2000. A partir daí, parece que as circunstâncias estavam novamente mu-

dando, pois, de acordo com informações do AuswärtigesAmt (o Departamento de As-

suntos Internacionais da Alemanha), o número de alunos de alemão (LE) quase dupli-

cou nos últimos dez anosno Brasil
8
. Isso reflete o aumento dointeresse de alunos por 

aquele país, principalmente por questões profissionais e educacionais.  

A partir de dados levantados por Savedra, Loureiro eCarapeto-Conceição 

(2010), ensina-se alemão em 353 escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, 

sendo 279 públicas e 74 particulares
9
. 

 

Quadro 1 - Escolas que oferecem ensino de Alemão 

ESTADOS ESC. PÚBLICAS ESC. PARTIC. TOTAL 

Pernambuco 2 - 2 

Rio de Janeiro 3 6 9 

São Paulo 21 20 41 

Paraná 10 6 16 

Santa Catarina 97 13 110 

Rio Grande do Sul 146 29 175 

TOTAL 279 74 353 

Fonte: SAVEDRA; LOUREIRO;CARAPETO-CONCEIÇÃO2010: 206. 

 

Verificamos que, noRio Grande do Sul, concentra-se a maior parte das escolas que ofer-

tam o ensino de língua alemã, sendo que quase 50% do total estão situadas na região 

brasileira de forte imigração germânica. Em segundo lugar está Santa Catarina com um 

número expressivo também de escolas com a oferta de ensino da referida língua, segui-

do de São Paulo. No Paraná, onde descendentes de imigrantes rio-grandenses e catari-

nenses fixaram moradia mais recentemente, existem somente dez escolas públicas e seis 

particulares que ofertam o alemão. Existem, ainda, algumas poucas escolas que ofertam 

a língua alemã no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Em forma institucional extraescolar 

existe uma oferta de cursos de alemão por meio dos Centros de Estudos de Línguas 

                                                                 
8
 Concretamente, encontramos o número de aproximadamente 70.000 alunos para o ano 2005 e de cerca 

de 134.000 alunos para o ano 2015.  
9
 Cabe mencionar que circulam números diferentes de escolas com ensino de alemão, pois em algumas 

pesquisas estão incluídas as instituições com oferta opcional de alemão, e em outras não.  
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(CEL ou CELEM), nos Estados de São Paulo e Paraná, respectivamente. Esses centros 

oferecem cursos gratuitos de língua alemã com duração de três anos a alunos do Ensino 

Médio de escolas públicas. 

No Ensino Superior existe uma oferta de alemão, em forma de graduação ou 

como curso livre e de extensão, em aproximadamente 50 universidades (SOETHE 2010). 

O presente estudo está enfocado na formação de professores e por isso serão considera-

das, na continuação, somente as instituições que ofertam licenciatura (plena ou dupla) 

de alemão. Na seguinte tabela, na qual se encontram os nomes de todos os estabeleci-

mentos, aparece também a informação se está ofertada também a modalidade de bacha-

relado em Letras/Alemão.  

Quadro 2 – Universidades brasileiras com graduação em Letras/Alemão (por ordem alfabética) 

UNIVERSIDADE/ UF LETRAS/ALEMÃO BACHARELADO/LICENCIATURA 

FURB (Santa Catarina) Sim  Licenciatura 

IFPLA (associado ao ISEI, R. 

G. do Sul) 
Sim Licenciatura 

UERJ (Rio de Janeiro) Sim Ambos 

UFBA (Bahia) Sim Ambos 

UFC (Ceará) Sim Ambos 

UFF (Rio de Janeiro) Sim Ambos 

UFMG (Minas Gerais) Sim Ambos 

UFPA (Pará) Sim Licenciatura 

UFPel (R. G. do Sul) Sim Licenciatura 

UFPR (Paraná) Sim Ambos 

UFRGS (Rio G. do Sul) Sim Ambos 

UFRJ (Rio de Janeiro) Sim Ambos 

UFSC (Santa Catarina) Sim Ambos 

UNESP Araraquara* 

(São Paulo) 
Sim Ambos 

UNESP Assis* 

(São Paulo) 
Sim Ambos 

UNIOESTE (Paraná) Sim Licenciatura 

USP (São Paulo) Sim Ambos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

*Note-se que foram listadas separadamente as unidades de Assis e de Araraquara da UNESP, uma vez 

que possuem dois programas e currículos independentes. 

Para a elaboração desta tabela, realizamos visitas às páginas web do curso de Letras de 

cada universidade e verificamos as especificações das habilitações em Letras oferecidas 

atualmente por essas instituições. Desse modo, chegamos a um total de 17 universida-

des brasileiras (incluindo-se as duas unidades distintas da UNESP separadamente) que 
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efetivamente oferecem a habilitação (bacharelado e/ou licenciatura) em Letras/Alemão. 

Nas demais, a língua alemã é oferecida em cursos livres, cursos de extensão ou como 

disciplinas do curso de Letras, mas sem habilitação em alemão. Constatamos que a regi-

ão Centro-Oeste é a única onde não é possível graduar-se em Letras/Alemão, e a região 

Norte possui apenas uma instituição em que isso é possível, a Universidade Federal do 

Pará (UFPA).  

Sendo assim, notamos a predominância da oferta desses cursos nas regiões Su-

deste (7universidades) e Sul (7 universidades), destacando-se osEstados do Rio de Ja-

neiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, como os que mais cursos desta modalidade ofe-

recem (em 3 instituições, respectivamente). Os dados revelam que não há apenas o en-

sino universitário de língua alemã nos Estados sulistas, mas sim em muitas regiões bra-

sileiras. 

  

3 Crenças do estudante de Letras/Alemão: uma formação em 

xeque? 

 

Os estudos de crenças constituem uma tendência atual e crescente no âmbito do ensino 

de línguas, tanto na prática, como instrumento pedagógico adotado por docentes como 

forma de conhecer as características de seu alunado, quanto no campo teórico, como 

instrumento de pesquisa em Linguística Aplicada e em Educação (CASPARI 2016).  

Podemos afirmar, entretanto, que o princípio de dar voz ao aluno, ao que ele já 

sabe, sente, prefere etc., tem suas origens na Psicologia, a partir do Construtivismo de 

Piaget (1960) (aprendiz como autor da construção do próprio conhecimento, ao enfati-

zar-se a valorização e aproveitamento daquilo que ele leva consigo à sala de aula: suas 

ideias, valores, saberes, opiniões) e do Sociointeracionismo de VYGOTSKY(1984) (aluno 

encarado como detendo a primazia na relação educacional, visto como ente histórico e 

social, ativo na construção do próprio saber), e do humanismo de Rogers (1961) (rela-

ção eu-tu como meio para que se alcance uma forma plena de ser, em contato vivencial 

e afetivo com outras pessoas, todos in(ter)dependentes). 

Num trabalho exaustivo que retrata as diferentes formas como o conceito de crenças 

vem se desenvolvendo nos trabalhos e escritos de diversos linguistas aplicados, SILVA 

(2007: 243) listou quatorze significados atribuídos por diferentes estudiosos ao termo, 
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entre os quais destacamos o de Paganoet al. (“todos os pressupostos a partir do qual o 

aprendiz constrói uma visão do que seja aprender e adquirir conhecimento”) (sic) e o de 

Perina (“verdades pessoais, individuais, baseadas na experiência que servem de base 

para uma ação subsequente”) (apud SILVA 2007: 244). Além disso, o pesquisador apre-

senta oito diferentes termos encontrados na literatura da área para referir-se às crenças 

(o que também observou MADEIRA 2008). O autor mostra que 

[...] olhando para essas definições, é possível fazermos duas observações. Primeiro, 

grande parte das definições levam em consideração o contexto social em que tanto 

professores quanto alunos estão inseridos. Segundo, para os referidos autores, as crenças 

variam de pessoa para pessoa, são mutáveis e estão relacionadas às experiências de cada 

indivíduo e ao contexto sócio-cultural com o qual interage. Assim, as crenças podem ser 

pessoais ou coletivas, intuitivas e na maioria das vezes são implícitas. (SILVA 2007: 

247). 

 

E assevera: 

Levando-se em consideração a relevância desse importante conceito nas pesquisas em 

LA [Linguística Aplicada], recai sobre os professores, alunos e pesquisadores da LA 

uma grande responsabilidade, que é dar contorno e sentido a esse novo paradigma que 

se vislumbra na LA. (SILVA 2007: 259). 

 

Entretanto, consideramos mais completa e precisa, embora abrangente, a definição 

estabelecida anteriormente por BARCELOS (2004: 127), segundo quem as crenças 

consistiriam em “ideias, opiniões e pressupostos que alunos e professores têm a respeito 

dos processos de ensino/aprendizagem de línguas e que os mesmos formulam a partir de 

suas próprias experiências”. Essa preocupação, de acordo com a autora, decorre também 

dos pressupostos básicos do ensino comunicativo de línguas:  

[...] essa preocupação [que tomou força nos anos noventa], [e ] que continua ainda hoje, 

em desvendar o mundo do aprendiz, isto é, seus anseios, preocupações, necessidades, 

expectativas, interesses, estilos de aprendizagem, estratégias e, obviamente, suas 

crenças ou seu conhecimento sobre o processo de aprender línguas, tornou-se mais 

patente com a abordagem comunicativa. Dentro dessa abordagem, houve uma 

preocupação maior em estender toda essa bagagem que o aprendiz traz para a sala de 

aula e para a experiência de aprender línguas. (BARCELOS 2004: 127). 

 

Assim, o estudo de crenças no âmbito da Linguística Aplicada e da Educação consiste, 

na prática, na realização de pesquisas de opinião junto aos aprendizes, sob diversas for-

mas, com vistas a que se identifiquem e coadunem os interesses dos alunos e o planeja-

mento, condução e mediação das atividades didáticas por parte do professor. Essas pes-

quisas podem ser feitas dos mais diversos modos, e geralmente se materializam por 

meio da aplicação de questionários.  
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BARCELOS (2001) menciona as três abordagens adotadas em estudos sobre crenças: a 

abordagem normativa, com as crenças investigadas com questionários do tipo escala 

Likert, a abordagem metacognitiva, que o faz a partir do autorrelato dos sujeitos de pes-

quisa mediante entrevistas e questionários, e a abordagem contextual, com pesquisa de 

campo e análise do contexto de ensino-aprendizagem.No caso desta pesquisa, não nos 

deteremos de forma exclusiva a nenhuma das três abordagens, optando pela aplicação 

de um questionário simplificado.  

 Para o desenvolvimento do questionário, procuramos elaborar questões que 

abordassem diretamente as motivações dos alunos pela escolha do curso de 

Letras/Alemão. Deste modo, as questões abordam motivos que levaram os discentes a 

optarem pela graduação em Letras/Alemão;concretização de suasexpectativas com 

relação ao Curso;atividade profissional conjuntamente com os estudos;pretensão de 

continuar, após a conclusão da licenciatura, na área de Letras/Alemão, e de que 

forma;consideração das aulas de língua alemã na graduação suficientes para que 

venham a dominar o idioma;nível de conhecimentos de alemão com que ingressaram no 

curso enível de domínio de alemão que pretendem atingir ao seu final;elementos que os 

participantes da pesquisa consideram mais relevantes na aula de língua alemã;intenção 

de realizar uma pós-graduação e ingressarem no mercado de trabalho na área de língua 

alemã. Aplicamos o questionário de forma direta e em papel, na instituição onde se 

realizou a pesquisa, no ano 2016. Dos 36 alunos matriculados nos quatro anos do curso 

de Letras/Alemão da instituição, 18 responderam ao questionário. Em alguns casos, 

sobretudo em questões nas quais solicitamos enumerar as opções de respostas, alguns 

alunos não o fizeram ou enumeraram apenas até o número 3, por exemplo.  

 O número relativamente baixo de discentes matriculados no curso de 

Letras/Alemão pesquisado se deve, em primeira instância, ao fato de ele oferecer dupla 

habilitação (português mais uma língua estrangeira escolhida). As primeiras línguas 

estrangeiras implantadas no currículo foram alíngua alemã e a língua espanhola, ambas 

em 2003, o que aconteceu após um período de discussão e de encaminhamento do 

projeto de reformulação do curso. Diante disso, a remodelação do curso de 

Letras/Português passou a ofertar a habilitação em língua portuguesa com suas 

respectivas literaturas e as habilitações em língua alemã e língua espanhola.  

Assim, em 2004, as 40 vagas do curso de Letras foram divididas entre as duas línguas 

estrangeiras, sendo 20 vagas para língua alemã e 20 vagas para língua espanhola. No 
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ano seguinte, 2005, consta que as 40 vagas foram revistas, pela inclusão da língua 

inglesa no currículo, sendo: 10 vagas para língua alemã, 15 vagas para língua espanhola 

e 15 vagas para língua inglesa. Na nova reformulação, observamos a diminuição do 

número de vagas para a habilitação com licenciatura na língua alemã. Na atualidade, 

estão sendo ofertadas 12 vagas para língua alemã, 16 vagas para língua espanhola e 16 

vagas para língua inglesa, o que computa 44 vagas para o curso de Letras. No caso da 

língua alemã, são disponibilizadas 6 vagas para ingresso pela prova do vestibular da 

universidade e 6 vagas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU).Isso significa que o número de participantes desta pesquisa reflete diretamente 

as dimensões reais do curso em termos de quantidade de discentes.  

 Conforme observado na tabulação e organização dos dados, dos 18 questionários 

respondidos, apenas 9 pessoas declararam, na questão 1 (“A graduação em 

Letras/Alemão é seu primeiro curso superior?”), ter o curso de Letras/Alemão como 

primeira graduação, ou seja, metade dos estudantespesquisados já concluiuum curso 

superior (dentre os citados estavam Pedagogia, Química, Direito, História e Filosofia).  

O fato de apenas 9 discentes terem o curso de Letras/Alemão como primeira 

opção pode estar relacionado a um conjunto restrito de possibilidades profissionais pós-

formatura. Nesse sentido, a habilitação em alemão pode ser encarada como adicional, 

como um extra, uma ampliação de conhecimentos e competências, talvez porque 

ofereça poucas possibilidades profissionais no mercado de trabalho local. São, como 

vimos na revisão bibliográfica, pouquíssimas as escolas de ensino fundamental e médio 

que oferecem a disciplina“Língua Alemã” no Paraná, um total de apenas 16 (um 

problema de ausência de políticas linguísticas para o alemão no Paraná), e poucas são as 

empresas e indústrias alemãs instaladas no interior desse Estado, o que reduz 

drasticamente as oportunidades profissionais desses estudantes.  

A universidade junto à qual foram coletados os dados situa-se em uma região 

com relevante número de residentes com ascendência alemã e gaúcha de origem alemã, 

algo que, a priori, deveria estimular um maior interesse pelo curso
10

. No entanto, 

atualmente, o ensino do alemão não é oferecido em nenhuma escola pública e/ou 

particular,apenas em duas escolas de idiomas e, em forma de contraturno, no Centro de 

                                                                 
10

 Vale mencionar que a ascendência de um grupo étnico determinado nem sempre está acompanhado de 

uma conotação positiva desta identidade. Por exemplo, durante muito tempo o uso do dialeto alemão foi 

visto de maneira pejorativa (ALTENHOFEN 1996). Neste sentido, a ascendência até pode constituir uma 

restrição para a escolha de um determinado curso.  
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Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM). Com relação à trajetória de ensino de língua 

alemã no município, podemos citar, a partir de Martiny (2015), que houve já seu ensino 

em escolas privadas (às vezes da Educação Infantil ao Ensino Médio) e em algumas 

estaduais, em grande parte nas décadas de 1980 e 1990, quase sempre aparecendo no 

currículo como língua estrangeira optativa juntamente com o inglês. Por outro lado, em 

nível municipal, o referido idioma nunca esteve presente na grade curricular, embora 

houvesse, e ainda haja, o incentivo a outras práticas culturais germânicas na localidade.  

Diante dos apontamentos feitos, consideramos relevante o fato de que metade 

dos discentes optou, como primeira graduação, por um curso que oferece, na cidade em 

que a universidade está instalada, poucas opções profissionais e mercado de trabalho. 

Poderíamos justificar tal escolha com base no perfil histórico e cultural da cidade, no 

sentido de que o ingresso no curso de Letras/Alemão possibilitaria um resgate afetivo da 

língua e cultura dos antepassados desses discentes. Os dados obtidos não descartam esta 

possibilidade, já que 4 dos 18 alunos pesquisados, apenas, afirmaram não ter contato 

com a língua alemã no cotidiano, ou seja, mais de75% o teria, o que corresponde a uma 

porcentagem bastante alta.  

 Sob outra perspectiva, considerando que cada participante podia marcar mais de 

uma opção em relação aos motivos que o levaram a optar pela graduação em 

Letras/Alemão (questão 2), 8 dos 18 alunos assinalaram “possuo ascendência alemã” e 

4 “convivo com falantes de Alemão”, sendo que a maioria (respectivamente 12 e 11) 

optou por “desejo de aprender a língua alemã” e “gosto pelos temas e disciplinas do 

curso”. Nesta questão, apenas 3 discentes optaram por “quero ser professor de alemão” 

e 4 assinalaram “expectativa na área de Letras utilizando a língua alemã”. Por outro 

lado, 7 discentes demonstraram interesse em “possibilidades de realização de 

intercâmbio acadêmico”. No campo “outras razões”, tivemos dois casos que confirmam 

parcialmente uma das hipóteses inicialmente mencionadas: “Entrei pelo 

PROVARE
11

pois não consegui entrar no meu curso desejado que era farmácia” e 

“Entrei pelo PROVARE pois não passei no curso que queria com o vestibular. ” 

O que nos chama atenção é que apenas 17% dos 18 participantes deste estudo possuem 

interesse em ensinar alemão
12

. Neste caso, devemos considerar que os alunos de 

                                                                 
11

 PROVARE é o Processo Seletivo das Vagas Remanescentes. 
12

 Este número, que pode ser considerado como muito baixo para um curso de Licenciatura, está sendo 

observado de igual maneira em outras instituições que oferecem a graduação em Letras/Alemão, sendo a 

principal causa o desconhecimento dos alunos: „É importante ressaltar que a grande maioria dos 
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licenciatura em alemão dessa universidade obtêm como regra, simultaneamente, a 

habilitação em português, com maior mercado de trabalho na região.  

No Projeto Político Pedagógico do curso (PPP) (2009: 11)
13

 faz-se menção aos 

aspectos culturais preservados no município, bem como ao bilinguismo presente na 

localidade, o que traria consequências para a comunidade, exigindo saber a língua alemã 

para integrar-se às situações de contato com o social, bem como “ter professores 

habilitados para ministrar aulas nas escolas que adotaram a língua alemã como 

disciplina, até a ter professores habilitados para lidar com as interferências da língua 

alemã sobre o aprendizado do Português”. Contudo, apesar de o documento apresentar 

essa preocupação em situar a língua de imigração presente no município e a necessidade 

de oferecer o ensino dela, a fim de formar professores, não há mercado de trabalho. No 

próprio curso universitário não há, atualmente (2017), nenhum professor concursado, 

apenas dois professores substitutos contratados por tempo determinado. O curso chegou 

a ter dois professores concursados para atuarem no departamento de língua alemã, como 

acontece, atualmente, nas línguas espanhola e inglesa (em que há também mais um 

docente colaborador substituto), mas, após o professor concursado assumir concurso em 

outra universidade brasileira e o outro ter se aposentado, as vagas não foram, ainda, 

repostas. 

Observamos, também, que não está em primeiro lugar a relação afetiva que os 

discentes possuem com o idioma (44% possuem ascendência alemã e 22% convivem 

com falantes), mas o desejo de aprender a língua alemã, que soma 67%. Este enfoque à 

língua pode, acreditamos, ser asociado a três causas: a) que todos os cursos de 

Letras/Alemão no Brasil priorizam, via de regra, a aprendizagem da língua alvo (GIL DE 

ANDRADE 2010); b) que uma porcentagem elevada de alunos vê nos cursos uma 

maneira econômica de aprender uma língua (UPHOFF e PEREZ 2015) e c) que os países 

onde se usa este idioma no cotidiano (Alemanha, Áustria e Suíça) oferecem muitas 

oportunidades para a educação, trabalho e economia.  

A formação do professor de língua alemãé permeada por problemas básicos, que 

parecem afetar a grande maioria dos cursos de Letras Estrangeiras no Brasil, como 

podemos depreender, também, do trabalho de FRIESENBLUME (2011). O primeiro deles 

                                                                                                                                                                                            
estudantes não tem noção de que se pode tornar professor de alemão, nem de que existe um mercado para 

tal carreira. “ (STANKE e BOLACIO 2016: 328). 
13

 Citamos, aqui, o PPP de 2009, no entanto, ele foi atualizado em 2016, juntamente com as ementas de 

todas as disciplinas.  
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é que, para ingressar em cursos formadores de professores de língua estrangeira, 

geralmente não se exige como pré-requisito domínio da língua escolhida pelo discente, 

situação idêntica na imensa maioria das universidades brasileiras que oferecem o curso 

de Letras/Alemão
14

. Nesses cursos, a falta de domínio linguístico dos que nele 

ingressam, muitas vezes, com conhecimento nenhumda língua implica, já de saída, um 

grave problema para sua formação profissional, pois é “como se um graduando de 

matemática tivesse de aprender a tabuada na faculdade, ou um de química tomar 

conhecimento ali, da existência da tabela periódica” (FRIESENBLUME 2011: 54). Por 

outro lado, discorda-se parcialmente da analogia feita pela autora, pois se trata de 

situações contextuais diferentes, tendo-se em vista que a grade curricular das escolas, 

em geral, inclui matemática e química como disciplinas obrigatórias, o que não é o caso 

da língua alemã. Nesse sentido, é natural e justificável que grande parte dos discentes de 

Letras/Alemão ingressem nos cursos sem conhecimentos prévios da língua a ser 

estudada, sem descartar o fato de que muitos descobrem a paixão pela docência do 

alemão durante a graduação.  

Tais suposições se confirmam, na prática, por meio dos dados obtidos no curso 

pesquisado (questão 17). Dos 18 participantes, apenas 3 ingressaram no curso com 

conhecimentos prévios da língua alemã (nível A1) e o restante (15) assinalou que não. 

Contudo, há uma perspectiva que também precisa ser considerada quando se trata do 

ingresso em um curso de Letras/Alemãosem conhecimentos prévios sobre o idioma 

escolhido. Caso se exigissem conhecimentos prévios de idiomas como o alemão para 

ingressantes em Letras, dificilmente ocupar-se-iam as vagas oferecidas.  

Por conseguinte, no caso da universidade pesquisada, quase toda a grade 

curricular das línguas estrangeiras, que já possui carga horária insuficiente
15

, fica 

comprometida com o ensino da língua, que inicia pelo nível básico, dificultando a 

                                                                 
14

 De fato, a situação na Alemanha é idêntica: A não ser as Licenciaturas de Inglês e Francês, em todas as 

outras Licenciaturas de Línguas é possível entrar sem conhecimento prévio, o que provoca o enfoque dos 

cursos direcionado ao domínio da língua alvo (PILYPAITYTĖ 2013).  
15

Nos quatro anos do curso de Letras/Alemão, há as disciplinas de língua portuguesa e de línguas estran-

geiras. Nos três primeiros anos da graduação, os discentes que optaram pela habilitação em alemão como 

língua estrangeira possuem as disciplinas de Língua Alemã I, Língua Alemã II e Língua Alemã III, que 

são disciplinas anuais com 136 horas/aula cada. No último e quarto ano da graduação há as disciplinas de 

Língua Alemã IV e Literatura Alemã, cada uma com apenas 68 horas/aula, e a disciplina de Prática de 

Ensino de Língua Alemã, com realização de estágio supervisionado, com 136 horas/aula. Com a reformu-

lação do PPP do curso e das ementas das disciplinas, houve algumas mudanças, dentre elas a oferta da 

disciplina de Prática de Ensino de Língua Alemã (e também das outras línguas estrangeiras) já no terceiro 

ano do curso de Letras/Alemão, além do 4º ano.  
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formação teórica em linguística, literatura e prática de ensino, por exemplo. Tais 

apontamentos estão em consonância com os resultados obtidos na questão 16, sobre 

considerar as aulas de alemão do curso suficientes para se comunicar nessa língua. Dos 

18 discentes, 11 responderam negativamente: a carga horária do curso é insuficiente 

para se comunicar em alemão e justificaram que “o tempo é muito pouco para assimilar 

o conteúdo” e que “deveriam ser mais aulas de alemão por semana ou aumentar os anos 

de graduação”.  

Nesse sentido, compartilhamos da situação descrita por FRIESENBLUME (2011: 

54): 

A falta de domínio linguístico da língua estrangeira pelos alunos por ocasião de seu 

ingresso no curso também faz com que as disciplinas de formação geral acabem tendo 

de ser ministradas, em sua maioria, em português, a começar pelas disciplinas teóricas 

nos primeiros quatro semestres; mesmo a partir da quinta fase é difícil realizar aulas de 

literatura alemã totalmente em alemão, por exemplo, quando o aluno tem, se muito, 

nível linguístico B1 [...]. Dessa maneira a língua estrangeira acaba confinada 

praticamente às aulas de língua propriamente ditas, onde os conteúdos em geral não 

transcendem muito daqueles oferecidos pelos livros didáticos, voltados, via de regra, 

para uma habilitação em situações de comunicação cotidiana da língua.  

 

Apesar desse cenário, muitos discentes conseguem concluir o curso de Letras/Alemão 

com o nível B1, mas dificilmente alcançam mais do que isso, o que é insuficiente para o 

exercício da profissão (SARTINGEN 2001; GIL DE ANDRADE 2010).Somamos a isso o 

fato de que muitos candidatos visualizam a licenciatura em Letras/Alemão como 

oportunidade de frequentar um curso gratuito de idiomas e, quando se dão conta de sua 

natureza, optam pela desistência (UPHOFF E PEREZ 2015; FRIESENBLUME 2011). Esta é 

uma das causas do alto índice de evasão do curso de Letras/Alemão, mas também não a 

única, já que a desvalorização e falta de perspectiva profissional, além dos baixos 

salários e da falta de investimento na educação têm afetado o número de interessados 

por cursos de licenciatura, bem como aumentado o índice de evasão.  

 Além do problema da carga horária insuficiente do curso, para que o discente 

consiga atuar profissionalmente como professor delíngua alemã, há também as 

dificuldades inerentes ao processo de aprendizagem do alemão, levando em conta a 

estruturação dos níveis de competência em idiomas de acordo com o Quadro Europeu 

Comum para as Línguas Estrangeiras
16

. Para línguas faladas na Europa, como o inglês, 

                                                                 
16

O “Quadro Europeu” foi desenvolvido, durante vários anos, como iniciativa do Conselho da Europa, 

com a finalidade de fomentar a aprendizagem de idiomas dentro da Comunidade Europeia. Começou a 

circular em 2001 e tem um impacto muito grande, até hoje, no desenvolvimento de currículos de cursos e 

na produção de materiais didáticos.  
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o francês e o espanhol, que estão entre as mais estudadas no Brasil, entendemos, de 

acordo com o referido documento, que o nível básico terá sido concluído ao final do 

estágio A (que compreende os cursos A1 e A2), que o nível intermediário 

corresponderia aos estágios B1 e B2 e que o nível avançado seria atingido ao final do 

estágio C (C1 e C2). Ou seja, ao final da grande maioria dos cursos de Letras/Alemão 

no Brasil, o “normal” é o aluno atingir o nível B1.  

 De fato, quando perguntados a respeito do nível de alemão que acreditavam 

poder adquirir ao final do quarto ano(questão 18),dos 18 pesquisados, 10 assinalaram 

acreditarem alcançar o nível A2 ao final da graduação, cinco assinalaram B1, dois B2 e 

um C1, o que mostra que os estudantes têm conhecimento acerca das limitações de 

aprendizagem de alemão propiciadas pelo curso. O fato de quase a metade dos discentes 

ter previsão de concluir o curso alcançando os níveis B1 e B2 se deve à conscientização 

que vem sendo feita juntos a eles, sobre a necessidade de autoformação e formação 

continuada. Assim, muitos graduandos buscam realizar cursos intensivos de idiomas 

fora da universidade (GIL DE ANDRADE 2010), especialmente no Instituto Goethe de 

Curitiba, para compensar o problema de carga horária do curso. A questão 23 nos 

mostrou que, dos 18 discentes, 6 frequentaram ou estão frequentando algum curso de 

língua alemã fora da graduação, sendo 4 vezes citado o Instituto Goethe de Curitiba. 

 Om relação à dedicação para os estudos, a questão 14 mostrou que, dos 18 

discentes, dois não trabalham e se dedicam exclusivamente aos estudos, com bolsa; 5 

não trabalham e se dedicam exclusivamente aos estudos, sem bolsa, enquanto que 11 

trabalham como professores, agentes universitários, vendedores, entre outras profissões. 

Ou seja, quase a metade dos discentes conseguiria se dedicar à sua autoformação, o que, 

entretanto, seria dificultoso aos 11 demais. Esse contexto é, mais do que próprio do 

interior do Paraná, próprio da realidade do estudante universitário brasileiro, que 

comumente enfrenta diversas dificuldades para conseguir concluir seus estudos.É por 

isso, também, que as aulas são realizadas apenas no período noturno, “uma vez que a 

clientela é composta, predominantemente, por alunos, na maioria, trabalhadores, que se 

deslocam de municípios circunvizinhos”, prevê o Projeto Político Pedagógico do curso 

(2009: 23).  

Nesse sentido, ainda em resposta à questão 16, dois discentes justificaram da seguinte 

forma suas respostas: “A carga horária não permite e se os discentes trabalham e 

estudam, logo não conseguem ser autodidatas” e “a língua alemã exige muito e para 
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quem necessita trabalhar se torna complicado”. Também na questão 19, sobre a 

participação dos discentes em pesquisas de iniciação científica na área de alemão, 

nenhum dos alunos respondeu que participa (ou que alguma vez participou), estando 

entre as justificadas “Tenho vínculo empregatício” e “Não tenho tempo disponível, pois 

trabalho de dia e estudo à noite”. O mesmo posicionamento é retomado e reiterado na 

última parte do questionário, destinado a informações e comentários, onde consta: 

“Uma excelente ideia para observar e avaliar o crescimento da língua alemã em nossa 

região” e “As aulas deveriam ser ampliadas, pois 4 semanais são muito pouco”.  

 Entretanto, apesar dos desafios até agora mencionados e em disparidade com os 

dados obtidos nas questões 1 e 2, quando questionados sobre a pretensão de ingressar no 

mercado de trabalho na área de alemão (questão 15), apenas 5 dos 18 discentes 

assinalaram que não possuem interesse, e um declarou que ainda não sabia. Os demais, 

portanto 12, assinalaram que possuem interesse em atuar no ensino de Alemão (6), em 

tradução envolvendo a língua alemã (3), em pesquisa em literatura alemã (2), em 

pesquisa na área de linguística alemã (1), em empresas alemãs (1) e um não especificou 

a área.   

Vejamos os dados no gráfico abaixo: 

Figura  1 – Pretensão de ingresso no mercado de trabalho 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os dados acima estão em consonância com os resultados da questão 25, sobre a 

intenção de realizar uma pós-graduação ao final dos estudos. Dos 18 participantes, 

apenas 5 marcaram que não pretendem fazer uma pós-graduação depois de formados; 6 
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assinalaram que pretendem fazer uma pós-graduação na área de Letras (linguística ou 

literatura) e 7 marcaram que querem fazer uma pós-graduação na área de alemão, 

citando, por exemplo, tradução, literatura/literatura comparada e ensino-aprendizagem 

de LE. O interesse elevado em realizar alguma pós-graduação não é surpreendente, pois 

pesquisas mostram que estudos suplementares aumentam a probabilidade de achar um 

emprego mais facilmente, e em condições melhor remuneradas (COSTA 2013).  

 As áreas de maior interesse no curso (questão 10) e, futuramente, para uma pós-

graduação são diversas, conforme tabela abaixo:  

 

Tabela 1 - Áreas de maior interesse no curso 

 

 Como 1ª 

Opção 

Como 2ª 

Opção 

Como 3ª 

Opção 

Como 4ª 

Opção 

Como 5ª 

Opção 

Como 6ª 

Opção 

Domínio da Língua 

Alemã 

12 1 2   1 

Linguística 1 5 2 4 3  

Tradução 1 4 6 1 1 3 

Metodologia/didática 1 1 1 2 4 5 

Literatura 3  2 3 5 3 

Cultura 1 5 3 4 2 2 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados que a tabela acima indica estão relativamente de acordo com aqueles 

referentes à questão 15, anteriormente mencionada, exceto no quesito de ensino de 

alemão. Se na questão 15 dozeestudantes assinalaram que possuem interesse em atuar 

na área de alemão, sendo seis com o ensino do idioma, a questão 10 nos mostra que as 

áreas do curso de menos interesse para os discentes são as de metodologia e didática, 

visto que cinco discentes a marcaram como 6ªopção, quatro como 5ª opção e apenas um 

a marcou como 1ª opção. Estão empatadas como segunda opção as áreas de linguística e 

de cultura, também marcadas, com 4 votos cada, como 4ª opção. A 3ªopção mais 

assinalada ficou para a área da tradução e a 5ª para a literatura.  

Em primeiro lugar, os alunos reconhecem a necessidade de aprenderem a comunicar-se 

oralmente em alemão, ou seja, falar efetivamente esse idioma, como interesse principal, 

para trabalhar com essa língua, seja na docência, na tradução ou na pesquisa, e julgam 
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fundamental dominá-la oralmente para que esses objetivos profissionais possam ser 

alcançados.Também, em resposta à questão 11, sobre quais áreas o curso de 

Letras/Alemão deveria dar mais atenção, tivemos os resultados apresentados na tabela 

2, estando novamente em primeiro lugar o domínio da língua alemã. Este resultado está 

em consonância com as afirmações de Roggausch (2009) e Krumm (2012), por 

exemplo, que consideram o domínio da língua alvo como competência central para a 

atuação profissional em áreas de letras e comunicação.  

 

Tabela 2 - Áreas do curso que deveriam receber maior enfoque 

 

Maior enfoque  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Domínio da Língua 

Alemã 

10 1 1 1   1  

Linguística  4 2 3 2 1   

Didática/Prática 1 3  1 4 1 1 1 

Cultura/Literatura 2 3 4 3 2  1  

Tradução 2 3 3 2 1   2 

Projetos de Pesquisa 1 1 2   2 2 2 

Projetos de Extensão  1 2  1 2 3 3 

Reflexão sobre a 

profissão 

1   2 1 4 2 1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por outro lado, também devemos levar em conta, nos resultados da tabela, o 

conhecimento reduzido dos alunos acerca da realidade de pós-graduação e pesquisa no 

Brasil e que, no curso pesquisado, apenas no quarto e último ano da graduação os 

discentes têm contato com disciplinas como Literatura e Prática de Ensino da Língua, 

desconhecidas, sobretudo, aos alunos do primeiro ano, por exemplo, quando começam 

com aulas do idioma como língua estrangeira.  

 Ou seja, de maneira geral,eles ainda não conhecem as possibilidades do curso, o 

que se deve, também, a uma possível falta de divulgação dessas informações entre os 

alunos ingressantes e, também, à falta de oportunidades para que os discentes se 

familiarizem com a pesquisa já durante a graduação. Nesse sentido, chamaram atenção 

algumas respostas referentes à questão 19 (anteriormente citada), sobre a participação 
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dos discentes em pesquisas de iniciação científica: “Não houve oportunidade”, “Faltou 

professor na área do meu interesse” e “Não, porque não há professores efetivos na área 

de língua alemã”.   

Os resultados mostram que o curso de Letras/Alemão não produz, nem apresenta 

pesquisas porque, para tanto, é necessário que os professores da área sejam efetivados e, 

no momento, há apenas professores contratados por tempo limitado. Contudo, os 

discentes apontaram, na tabela anterior, que “oportunidades para ingresso em projetos 

de pesquisa” necessita de menos enfoque, estando em 6º, 7º e 8º lugar.  

Diante das considerações e análises até aqui feitas e retomando o que foi 

proposto como objetivo deste trabalho, chegamos a algumas conclusões sobre as 

principais motivações dos estudantes, destacadas na sequência: 

 

a) Ao contrário da hipótese inicialmente levantada, de que um número relevante dos 

discentes parece entrar na habilitação em alemão do curso de Letras em segunda opção 

porque não atingiram a nota de corte de outras habilitações ou até de outros cursos, 

apenas 11% dos estudantes assinalou essa opção como motivação para que se 

decidissem pela habilitação em alemão no curso de Letras. A maioria (respectivamente 

12 e 11) optou na questão 2 por “desejo de aprender a língua alemã” e “gosto pelos 

temas e disciplinas do curso”. Este resultado, comparado ao fato de que 9 dos 18 

participantes possuem o curso como primeira graduação, deve ser considerado positivo, 

pois indica que há público interessado no curso de Letras/Alemão. 

 

b) A segunda hipótese levantada partia do pressuposto de que, tendo em vista que a 

instituição na qual obtivemos os dados é uma universidade pública paranaense 

localizada no interior do Estado, numa região que foi predominantemente colonizada 

por imigrantes alemães, a ascendência alemã poderia ser a motivação principal da maior 

parte dos discentes para ingressarem no Curso de Letras/Alemão. No entanto, 44% dos 

18 estudantes, ou seja, menos da metade,assinalaram na questão 2 possuírem 

ascendência alemã. Isso mostra que o curso de Letras/Alemão está sendo constituído 

por um público heterogêneo, com e sem ascendência alemã, e que vislumbram 

diferentes possibilidades futuras por meio dele. 
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c) Para além das duas hipóteses, que foram nosso ponto de partida, identificamos, por 

meio dos dados obtidos, seis problemas basilares:  

 Ocurso de Letras/Alemão possui carga horária insuficiente (questão 16, 

segundo 61% dos participantes).  

 Mais da metade dos respondentes não consegue dedicar-se 

exclusivamente aos estudos, porque trabalha durante o dia para se manter 

(61% dos alunos, segundo a questão 14).  

 A grande maioria dos discentes ingressa no curso sem nenhum 

conhecimento da língua alemã (83% dos discentes, questão 17).  

  Apenas 10 escolas públicas e 6 privadas ensinam alemão em suas grades 

curriculares no Estado do Paraná, a maioria na região da capital, 

Curitiba, sendo que nenhuma delas está situada no município em que 

está instalada a universidade onde se coletaram os dados.  

  Não há professores efetivos na universidade em questão, o que 

impossibilita qualquer tipo de ação em relação ao tripé ensino-pesquisa-

extensão e à representação legal do curso.  

 Mais da metade dos alunosacreditam que conseguirão atingir ao final da 

graduação apenas o nível A2 (56% dos estudantes, respondendo a 

questão 18), sendo que somente 28% assinalaram B1, 11% B2 e 6% C1, 

o que justifica, em partes, o fato de poucos discentes se verem 

futuramente como professores de alemão. 

 

d) A despeito das problemáticas acima citadas, a grande maioria dos discentes apresenta 

uma perspectiva otimista em relação à área de alemão, uma vez que apenas 28% dos 18 

estudantes assinalaram não possuir pretensão de ingressar no mercado de trabalho 

relacionado a este idioma. Nesta questão (15) vimos que, possivelmente, as perspectivas 

futuras que os discentes vislumbram por meio do curso estão voltadas para a pesquisa 

(2alunos para literatura e 1 para linguística), tradução (3 alunos), empresas alemãs (3 

alunos) e ensino do idioma (6 alunos).  

Os dados colhidos inspiram uma instigante pergunta: se se trata de um curso de 

licenciatura, i.e., um cursoque visa formar professores de alemão (e de português), por 

que motivo só menos da metade dos participantes pesquisados declararam o desejo de 
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virem a atuar profissionalmente como docentes desse idioma? O fato de apenas 6 dos 18 

estarem interessados em atuarem como professores de língua alemã está visivelmente 

ligado à conviçãode não haver campo de trabalho na cidade em que a universidade está 

instalada, e ao desconhecimento de possíveis oportunidades profissionais em outras 

partes do Estado. Trata-se também, muito provavelmente, de uma questão decorrente da 

falta de políticas linguísticas abrangentes na região que levem a implantar o ensino de 

língua alemã para mais escolas nesses municípios, onde a maior parte da população 

possui ascendência alemã total ou parcial, e onde vigora um discurso a respeito da 

germanidade da região em sua cultura e arquitetura. 

 A partir desse contexto e dessas informações, torna-se mais compreensível o 

fato de os alunos cursarem uma licenciatura em alemão e não necessariamente 

projetarem um futuro como professores dessa língua. Ou seja, é provável que os 

discentes cogitem sair da cidade, dado o interesse em possibilidades de realização de 

intercâmbio ou de realizarem uma pós-graduação na área de alemão em outras 

instituições (39% dos alunos, nas questões 2 e 25, respectivamente).  

 

4Dos desafios às oportunidades 

 

Diante das problemáticas levantadas, uma das medidas adotadas pelo curso de Le-

tras/Alemão pesquisado, foi, desde 2015 e dentro das possibilidades de atuação dos pro-

fessores colaboradores, a inserção dos discentes em projetos de extensão, como o atual 

projeto de alemão para crianças, GutenMorgen, Marechal! – Curso de Alemão para 

crianças, ministrado por 3discentes. O projeto teve grande demanda de interessados e 

inscritos e deverá ter continuidade, em caráter regular de atendimento à comunidade 

adulta e infantil, em 2017, por meio do Programa de Língua – PROL.  

A oferta de projetos como este justifica-se não só pelo fato de omunicípiopossuir 

descendentes de alemães, mas, principalmente, pela abertura de campo de trabalho, pes-

quisa e extensão aos discentes do curso de Letras/Alemão, pela ampliação de sua atua-

ção junto à comunidade acadêmica e externa e pela diminuição entre a universidade e a 

comunidade e vice-versa
17

. Existem vários pesquisadores (como KRUMM 2012 e 

                                                                 
17

 Ideia mencionada na Central de Notícias da instituição, por ocasião da divulgação de projeto de 

extensão de ensino de língua alemã para crianças. Disponível em: 
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CASPARI 2016) que afirmam a importância da experiência prática ao longo da formação 

de professores, como elemento chave para a autorreflexão.  

Com este pano de fundo do rico contexto sociocultural da cidade em que a pes-

quisa foi realizada, propício para estudos e trabalhos linguísticos, dever-se-ia esperar 

várias tentativas de manutenção do alemão enquanto herança linguística e cultural local, 

em recorrência à legislação existente. Poderia servir de estímulo a Lei nº 3.922, de 15 de 

julho de 2008, que autoriza a implantação do ensino de língua alemã nas escolas muni-

cipais na localidade e autoriza, inclusive, abertura de concurso público para professores 

de alemão, o que na verdade nunca foi efetivado (MARTINY 2015). Surpreendemente, a 

despeito de ser considerada a cidade “mais germânica do Paraná”, não há iniciativas 

locais voltadas para o ensino de língua alemã. Daí a importância e relevância de o curso 

de Letras Português/Alemão posicionar-se com a finalidade de reverter este quadro, no 

sentido de buscar conscientização e políticas linguísticas que promovam a valorização e 

manutenção dessa herança (pluri)linguística e cultural.  

A atividade extensionistaconfere, também, visibilidade à instituição e abre espa-

ço para criação de parcerias institucionais e internacionais.Estão em destaque, no cená-

rio atual, importantes iniciativas bilaterais, como o Programa Idiomas sem Fronteiras – 

Alemão (IsF-Alemão), a criação, na cidade de Porto Alegre, de um Centro de Estudos 

Alemães e Europeus no Brasil – o primeiro na América Latina, financiado pelo Serviço 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico(DAAD) e recursos do Ministério das Relações Ex-

ternas da Alemanha
18

. 

A importância de realizar um intercâmbio acadêmico em um país de língua ale-

mãjá foi mencionada há mais de duas décadas (por exemplo, por ZYDATIß 1996). O 

tempo fora seria então uma forma eficaz de os alunos atingirem um nível de proficiência 

válidoda língua e conhecer a cultura do país alvo, duas competências essenciais, princi-

palmente na hora de optar pela carreira docente. Sete dos 18 pesquisados afirmaram 

terem optado pelo curso de Letras/Alemão em razão das possibilidades de realização de 

intercâmbio acadêmico. No entanto, não há, por exemplo, convênios institucio-

nais/internacionais que possibilitem maiores oportunidades de realização de intercâmbio 
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–como ocorre em universidades brasileiras maiores, a exemplo da Universidade de São 

Paulo (USP), onde existe uma multiplicidade de convênios (SIMÕES 2015). 

Porém, podemos constatar pequenos avanços de cooperação com parceiros ale-

mães, emnível regional. Desde 2015, por exemplo, ficou estabelecido um convênio en-

tre a Unioeste, o Goethe-Institut Curitibae aAssociação Paranaense de Professores de 

Língua Alemã(APPLA). Por meio dele, estudantes da graduação de Letras/Alemão da 

instituição em questão, devidamente matriculados, recebem desconto de 75% sobre as 

taxas de inscrições dos cursos de língua alemã, oportunidade esta que oferece condições 

para a autoformação dos futuros professores de alemão.
19

 Ainda, por diversas vezes, o 

Instituto Goetheconcedeu aos discentes do curso de Letras/Alemão bolsas de estudo na 

Alemanha para aperfeiçoamento da língua estrangeira.  

 Outras possibilidades de estudarem alemão na Alemanha que estão disponíveis 

para estudantes de quaisquer universidades brasileiras são as bolsas de estudos do 

Instituto Goethe e o DeutschlandkundlicherWinterkurs (Curso de Inverno de Cultura 

Alemã), financiado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), que 

anualmente oferece mais de cem bolsas de estudos para aperfeiçoamento na língua e 

cultura alemãs na Alemanha
20

. É possível, contudo, que estudantes de primeiro ano de 

graduação, por exemplo, ainda não tenham se informado a respeito dessas 

possibilidades e das exigências de seus processos seletivos.  

Uma saída profissional possível para esses graduandos é, ainda, cursarem uma 

pós-graduação stricto sensu e participarem de concursos públicos para a docência de 

alemão em alguma das universidades brasileiras que oferecem a graduação em Le-

tras/Alemão. Apesar disso, o contexto atual das contas públicas brasileiras levou o Con-

gresso Nacional (Câmara dos Deputados) a recentemente
21

 aprovar, em primeiro e se-

gundo turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que pretende conter o 

aumento dos gastos públicos a partir de 2017/2018, permitindo apenas sua correção 

anual a partir dos índices oficiais de inflação do ano anterior. Por esse motivo, e levan-

do-se em conta que grande parte das universidades brasileiras utiliza a totalidade (ou 

mais) de seu orçamento com o pagamento de funcionários (o que talvez indique falhas 

                                                                 
19
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curitiba>. Acesso em: 08 mar. 2017.  
20

 O número indicado é sujeito a mudanças. No ano 2015, foram 119 bolsas concedidas. Números 

disponíveis em: <https://www.daad.de/medien/daad-l%C3%A4nderstatistik_503_.pdf>. Acesso em: 03 

mar. 2017.  
21

 Outubro de 2016.  
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na administração das finanças dessas instituições), é possível supor que o número de 

concursos públicos para professor universitário se reduzirá nos próximos anos, diminu-

indo as chances desses estudantes virem a atuar numa instituição de ensino superior 

pública como docentes. 

No caso docurso de Letras/Alemão pesquisado, tal realidade já é bastante per-

ceptível, tendo em vista que não há professores efetivos na área, e que não houve, até o 

momento, abertura de concurso público. Nesse sentido, também a elevação da carga 

horária do curso, bem como o oferecimento de bolsas, principalmente aos alunos mais 

carentes economicamente, depende da aprovação, sobretudo financeira, dos órgãos es-

taduais e federais.  

Com vistas a despertar o interesse de novos candidatos ao ensino superior pelo 

curso de graduação em Letras/Alemão, consideramos necessária a realização de encon-

tros e workshops pela universidade, nos quais os interessados sejam informados a res-

peito da grade curricular do curso, dos conteúdos que nele serão abordados, dos convê-

nios eventualmente firmados pela universidade brasileira com suas congêneres alemãs e 

sobre o mercado de trabalho existente na região. Entretanto, nada disso será atraente 

para os estudantes enquanto não souberem que, de fato, existem escolas públicas ou 

privadas na região nas quais poderiam atuar como professores (já que se trata de um 

curso de licenciatura). Por esse motivo, é preciso que a comunidade motive os gover-

nantes para que a língua alemã passe a ser oferecida em escolas, principalmente públi-

cas, dessa região de colonização alemã e onde tantos habitantes se identificam com a 

cultura de seus antepassados.  

 Estamos vivendo, atualmente, um momento de transformações no contexto 

socioeconômico brasileiro. Esperamos que o estudo e o ensino do alemão, hoje 

basicamente nas mãos das universidades públicas, não se enfraqueçam neste complexo 

contexto, e desperte o interesse das novas gerações que, em breve, serão os novos 

estudantes e professores de alemão como língua estrangeira no Brasil.  

 Por fim, permanece aberta, para outros pesquisadores, a possibilidade de 

realização de uma pesquisa mais longa, talvez em nível de mestrado acadêmico, 

também no sentido de contribuir com um levantamento de possibilidades de ações que 

estimulem a aderência dos estudantes ao curso. Outra possibilidade seria acompanhar os 

respondentes ao longo do curso, comparando a evolução de suas próprias respostas com 
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o tempo e averiguando eventuais mudanças em suas opiniões e expectativas. Neste 

sentido, este campo de pesquisa é bastante fértil e aberto a ações.  
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Abstract:This article aims to stress the importance of Phonetics in German teachers‟ instruction 

in Brazilian universities. First, it discussed the role of Pronunciation Teaching in teaching a 

foreign language after the Common European Framework of Reference for Languages. 

Furthermore, the concept of accent and its influence and relevance when learning a foreign 

language is discussed. Finally, some strategies are presented in order to ensure consistent 

phonetic instruction in Brazilian universities. 

 

Keywords: Phonetics – German as a Foreign Language – Teachers„ Instruction 

 

Zusammenfassung:Das Ziel dieses Beitrags ist es, die Notwendigkeit der 

Aussprachevermittlung in der Deutschlehrerausbildung an brasilianischen Hochschulen zu 

unterstreichen.Der Beitrag präsentiert zuerst eine Diskussion über die Rolle der 

Aussprachvermittlung im Fremdsprachunterricht in den Zeiten nach dem Gemeinsamen 

Eurospäischen Refernzrahmen. Darüber hinaus wird der Begriff Akzent sowie dessen Einfluss 

bzw. Relevanz beim Erlernen einer Fremdsprachethematisiert. Anschließend werden einige 

Herangehensweisen vorgeschlagen, um die Phonetikarbeit an brasilianischen Hochschulen 

konsequent durchzuführen. 

 

Schlagwörter: Phonetik – Deutsch als Fremdsprache – Deutschlehrerausbildung  

 

 

1 Aussprachevermittlung in Brasilien – aktuelle Situation 

 

Um sich in einer fremden Sprache mündlich zu verständigen, spielt die Aussprache 

unbestreitbar eine zentrale Rolle. Sie ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
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Kommunikation und wird dabei häufig sogar als ausschlaggebender Aspekt bezeichnet. 

Wer eine gute Aussprache hat, wird für intelligenter gehalten und sogar bei der 

Arbeitssuche in Deutschland bevorzugt eingestellt (KROEMER 2013). Der Begriff 

Aussprache bezieht sich dabei sowohl auf Aspekte der segmentalen Ebene, wie 

Artikulation der Vokale und Konsonanten, als auch auf Aspekte der suprasegmentalen 

Ebene, wie Prosodie, die u.a. Wort- und Satzakzent, Intonation, Rhythmus umfasst 

(HIRSCHFELD 2008). Im Unterrichtsalltag werden die Begriffe Aussprache und Phonetik 

oft gleichgesetzt, daher werden im Folgenden beide Termini synonym verwendet.

 Obwohl eine gute Aussprache als Lernziel, nicht zuletzt seit der Hinwendung 

zur Kommunikativen Didaktik in den 1980er Jahren, im DaF-Unterricht fest verankert 

ist, findet die Vermittlung von Phonetik unseren Beobachtungen nach in der 

brasilianischen Unterrichtspraxis nur sehr marginal statt. Oft werden 

Ausspracheübungen in den Lehrwerken von den Kursleitern übersprungen oder in die 

Hausaufgabe verlagert, wozu der unzulängliche Aufbau der meisten Standard-

Lehrwerke weiter beiträgt. Viele in Brasilien gängige Lehrwerke für Portugiesisch als 

Fremdsprache (PLE) und DaF (z.B. Menschen oder Schritte International von Hueber 

und DaF kompakt von Klett) haben die phonetischen Übungen nach und nach in die 

Arbeitsbücher verbannt, woraufhin sich die Lehrenden oft nicht angesprochen fühlen 

und ihnen wenig Beachtung schenken. Folglich sind viele der Kursteilnehmer*innen, 

stellt man sie mit diesen Übungen auf sich allein, hoffnungslos überfordert und nehmen 

sie - im doppelten Sinn - gar nicht erst wahr, wie Silveira und Rossi (2006) für das Fach 

Portugiesisch als Fremdsprache feststellen konnten.  

 Ein grundlegender Faktor ist jedoch die universitäre Lehrerausbildung. Viele 

Fremdsprachenlehrende in Brasilien verfügen entweder selbst über keine 

Grundausbildung im Bereich Phonetik oder können, trotz dieser Ausbildung, die 

komplexen phonetischen Phänomene nicht angemessen vermitteln. In den meisten DaF- 

bzw. Germanistikstudiengängen in Brasilien ist die praktische bzw. angewandte 

Phonetik bisher kein eigenständiger Bestandteil der  sprachpraktischen Ausbildung, und 

wenn, so sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Es findet quasi keine 

Qualitätssicherung statt.  

 Oft werden phonetische und phonologische Übungen in 

Sprachlehrveranstaltungen an den Hochschulen nur oberflächlich behandelt und in 

erster Linie zur Vermittlung der Phoneme genutzt, die den brasilianischen 



62 

Bolacio Filho, E.; Müller, J. – Aussprachevermittlung im brasilianischen DaF-Unterricht 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago 2017, p. 60-77  

Deutschlernenden Schwierigkeiten bereiten. Das vordergründige Ziel dabei ist es, den 

Studierenden die für sie anspruchsvollen fremdsprachlichen Phänomene näher zu 

bringen und sie selbst zu einer einigermaßen verständlichen Aussprache zu befähigen. 

In der didaktischen Vermittlung komplexer Bereiche der Phonetik, vor allem der 

Intonation, werden die angehenden Deutschlehrerinnen und –lehrer jedoch nicht 

hinreichend geschult, wie sich immer wieder in Gesprächen mit Fachkolleg*innen 

bestätigt. Dies gilt ebenso für das noch jüngere Fach Portugiesisch als Fremdsprache 

(PLE) in Brasilien, das an fast allen brasilianischen Universitäten immer noch ein Teil 

des Studiengangs Portugiesisch als Muttersprache ist. 

 Warum der Bereich Phonetik an den Hochschulen so stiefmütterlich behandelt 

wird, ist fraglich. Möglicherweise liegt dem der Glaube zugrunde, dass die authentische 

Aussprache etwas sei, was man „sowieso erst mit der Zeit lernt”. Da viele 

Fremdsprachenstudierende im Laufe ihres Studiums eine Zeit im Zielland verbringen, 

wird vielleicht insgeheim gehofft, dass sie dort ihre phonetischen Kompetenzen „von 

allein“ erweitern. Dabei ist allgemein bekannt, dass eine fehlerhafte Aussprache ohne 

zielgerichtete Korrektur zu Fossilierungen führen kann. So gibt es zahlreiche Beispiele 

von in Deutschland lebenden Immigranten, die trotz mehrjährigem Kontakt zur 

Zielsprache ihre Aussprache nicht verbessern, sondern einen starken Akzent 

beibehalten. 

 Um brasilianische Deutschlernende also zu einer gelungenen Kommunikation zu 

befähigen, die auch eine gute Aussprache berücksichtigt, bedarf es zunächst einer 

grundlegenden Veränderung im Bereich der Lehrerausbildung. Die Überlegung, wie 

eine gelungene Vermittlung phonetischer Aspekte im brasilianischen DaF-Unterricht 

aussehen kann, wirft jedoch weitere Fragen auf. 

 

2 Phonetik – was soll gelehrt werden? 

 

Seit 2001 gilt der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (EUROPARAT 2001, fortan: 

GeR) für die meisten modernen Fremdsprachen als Maßstab und Grundlage bei der 

Überprüfung des sprachlichen Kompetenzerwerbs und damit verbunden der Erstellung 

von Lehrmaterialien. Im Hinblick auf den Bereich Beherrschung der Aussprache und 

Intonation finden sich im GeR folgende Kompetenzbeschreibungen: 
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C2 wie C1 

C1 Kann die  Intonation  variieren  und  so  betonen,  dass  

Bedeutungsnuancen zum Ausdruck kommen. 

B2 Hat eine klare, natürliche Aussprache und Intonation erworben. 

B1 Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent 

teilweise offensichtlich ist und manchmal etwas falsch ausgesprochen 

wird. 

A2 Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um trotz eines merklichen 

Akzents verstanden zu werden; manchmal wird aber der Gesprächspartner 

um Wiederholung bitten  müssen. 

A1 Die Aussprache eines sehr begrenzten Repertoires auswendig gelernter 

Wörter und Redewendungen kann mit einiger Mühe von Muttersprachlern 

verstanden werden, die den Umgang mit Sprechern aus der 

Sprachengruppe des Nicht-Muttersprachlers gewöhnt sind. 

Aus: Europarat (2001: 117) 

 

Die Tabelle suggeriert, dass die Beherrschung der Aussprache ein langwieriger Prozess 

sei, der erst schrittweise erlernt werden kann. Mit Aussprache ist hier zunächst die 

segmentale Ebene gemeint, also beispielsweise die Artikulation der Vokale und 

Konsonanten, die von der Intonation (ab Niveau B2) unterschieden wird 

(suprasegmentale Ebene). Laut den Deskriptoren verstehen Muttersprachler die 

Lernenden auf A1-Niveau „mit einiger Mühe“, dann „trotz eines merklichen Akzents“ 

(A2) und schließlich „gut [...], auch wenn der Akzent teilweise offensichtlich ist“ (B1), 

bis die Lernenden auf Niveau B2 dann eine „klare, natürliche Aussprache“ aufweisen. 

Bis zum B1-Niveau sind demnach Aussprachefehler, auch offensichtliche, akzeptabel. 

Der höchste Indikator einer guten Aussprache ist hier die natürliche Intonation, die 

jedoch laut Tabelle erst ab dem Niveau C1-C2 gelingt, bzw. nachdem die anderen 

Bereiche der Aussprache bereits erreicht wurden.  

 Für den Fremdsprachenunterricht könnte man daraus ablesen, dass auf den 

ersten Lernstufen zunächst verstärkt die segmentale Ebene der Aussprache erlernt bzw. 

geübt werden soll und erst auf höheren Niveaustufen die suprasegmentale Ebene an 

Bedeutung gewinnt, sozusagen wenn eine Grundlage auf der segmentalen Ebene 

erreicht wurde. Diese Auslegung halten wir jedoch für falsch, da sie suggeriert, dass 

man die suprasegmentalen Elemente der Aussprache erst „nach und nach“ erlernen 

kann. Das Gegenteil ist der Fall: Lernende, die nicht von Anfang an in der Aussprache 

korrigiert werden, haben später große Probleme, eingeschliffene Fehler zu beheben. Vor 

allem im Bereich der Intonation muss bereits zu Beginn des Deutschunterrichts ein 

Grundstein gelegt werden. Dies beginnt beim phonetischen Hören und kann schon in 
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den ersten Begegnungen mit Sätzen der Zielsprache von den Lernenden eingefordert 

werden. Mehr dazu im letzten Punkt: Tipps für den Umgang mit Phonetik im DaF-

Unterricht. 

 Gleichzeitig fällt der Aspekt des Akzents in der Tabelle ab dem B2- Niveau 

völlig weg und kann zu verstehen geben, dass Lernende ab dem höheren Niveau 

plötzlich keinen Akzent mehr haben sollen. Als würde man diesen nach langer 

Aussetzung der Zielsprache irgendwann automatisch ablegen. Dass eine längere 

Übungsphase größere Fortschritte auch in der Aussprache mit sich zieht, steht sicherlich 

außer Frage. Es ist aber auch zweifelhaft, ob Akzentfreiheit überhaupt ein Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts sein sollte und ob dies eigentlich erreicht werden kann. 

 

3 Sprechen wie ein Muttersprachler - oder wie viel Akzent 

darf es sein?  

 

Neben der Beherrschung der Grammatik und der Lexik einer Sprache auch noch die 

Aussprache auf einem hohen Niveau zu beherrschen ist für viele Lernende eine große 

Herausforderung. Vor allem, wenn sich die Muttersprache der Studierenden 

grundlegend von der Zielsprache unterscheidet, kann das Erlernen der fremden 

Aussprache schnell mit Frustration verbunden sein. Die grundsätzliche Frage, die sich 

sowohl Lehrende als auch Lernende stellen sollten, ist, wie wichtig der authentische 

Akzent, also die Abweichung des Sprachstandards, in der Zielsprache sein soll.  

 In der Fremdsprachendidaktik finden sich unterschiedliche Ansätze zu dem 

Thema. Laut SILVEIRA und ROSSI (2006) schließt das Erlernen von Ausspracheregeln 

nicht nur die linguistische Kompetenz, sondern auch diskursive, soziolinguistische und 

strategische Kompetenzen mit ein und sollte nicht die Aussprache eines 

Muttersprachlers anstreben. Nach MORLEY (1994) behaupten sie, dass das Erlernen der 

richtigen Aussprache die Lerner mit funktionaler Verständlichkeit (inteligibilidade 

funcional) und Selbstvertrauen ausrüsten soll. Unter funktionaler Verständlichkeit 

verstehen sie eine Aussprache, die die Kommunikation gewährleistet. Das kann 

sicherlich in einigen Fällen reichen, jedoch spielen persönliche sowie eigen- und 

fremdkulturelle Faktoren eine sehr große Rolle bei der Beurteilung des eigenen 

Akzents. Große Unsicherheiten im Akzent bzw. in der Aussprache, können die 
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Lernenden aber auch hemmen und die selbstbewusste Anwendung der Zielsprache 

einschränken.  

 Fraglich ist dann auch, welche Aussprache gelernt werden soll. Für den DaF-

Unterricht gilt die Standardaussprache als Maßstab, d.h. die Aussprache des 

Hochdeutschen, die man in der Regel in den Nachrichten hört. Neben dieser Aussprache 

koexistieren viele Variationen, die sowohl Dialekte als auch lokale Standardvarietäten 

sein können.  

 Phonetische Standardvarietäten sind Varianten der hochdeutschen Aussprache, 

die in offiziellen und öffentlichen Situationen gebraucht werden, eben in 

Standardsituationen. Obwohl sie der Standardaussprache weitestgehend ähneln, können 

sie sich, je nach Region, von der standardisierten Aussprache, wie sie u.a. im Duden 

nachzuschlagen ist, beispielsweise in der Aussprache der R-Laute, der E-Laute oder S-

Laute, unterscheiden. Diese Variationen werden von Muttersprachlern als Hochdeutsch 

eingestuft und beeinträchtigen nicht das Verständnis bzw. die Kommunikation, im 

Gegensatz zu Dialekten beispielsweise (DIELING; HIRSCHFELD 2000). Auf welche 

Variation sollten sich brasilianische DaF-Lehrende beziehen? Müssen sie sich vor 

einem Deutschlandaufenthalt die Frage stellen, welche Aussprache-Variation sie in der 

jeweiligen Region lernen werden? Sollen muttersprachliche Daf-Lehrende ihre 

Lokalvarietät phonetisch dem Standard angleichen, um ihren Lernenden ein möglichst 

akzentfreies Hochdeutsch vorzusprechen? Eine absurde Vorstellung.  

 Dennoch, regionale Akzente und Dialekte können innerhalb eines Sprachkreises 

bereits verschiedene Reaktionen auslösen: 

Vor Kommunikationsbeginn bildet der Hörer eine gewisse Erwartung an den Sprecher 

hinsichtlich seiner phonetischen Merkmale und hinsichtlich ihm vertrauter Klang- und 

Rhythmusmuster. Produzierte Äußerungen rufen im Hörer unterschiedliche Wirkungen 

hervor. Diese können positiv oder negativ bewertet werden und sind nicht voraussagbar. 

Daraufhin stellt die Aussprache im Kommunikationsprozess eine hörbare 

‚Visitenkarte„der Persönlichkeit dar. Sie kann dem Gesprächspartner gegenüber 

sofortige Akzeptanz, Respekt und Bewunderung, aber auch klare Ablehnung, 

Unglaubwürdigkeit und Antipathie zur Folge haben. Der Eindruck, der durch die 

Aussprache vermittelt wird, beeinflusst den weiteren Verlauf des Gesprächs.(NOSSOK 

2009: 160) 

 

Wie steht es erst mit dem Ausländer, der seinen (fremden) Akzent auf der Zunge trägt? 

Laut NOSSOK (2009) kann „in der Kommunikation mit Nichtmuttersprachlern [...] eine 

interferenzbedingt abweichende Aussprache unerwünschte Reaktionen auslösen und die 

Verständlichkeit erheblich beeinträchtigen“ (NOSSOK 2009: 160). Diese unerwünschten 
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Reaktionen können zu „einem Höreindruck, der zu Stereotypenbildung führt bzw. 

Stereotypen bestätigt“, führen, wie NOSSOK (2009: 173) bei der Untersuchung der 

Wirkung prosodischer Merkmale des Weißrussischen im Deutschen feststellt. Ihrer 

Ansicht nach führt dies möglicherweise „[...] in der interkulturellen Kommunikation zu 

unerwünschten Wirkungen auf den Gesprächsverlauf [...]. Es kann zu 

Konzentrationsschwierigkeiten, verzögertem Verarbeitungsaufwand und Fehl-

interpretationen kommen” (NOSSOK 2009: 173). 

 Heißt dies nicht im Umkehrschluss, dass einen fremdsprachigen Akzent zu 

haben von größtem Nachteil für die Sprechenden ist?  

Dieling und Hirschfeld (2000) bestätigen diese Einschätzung.  Sie bezeichnen 

die Aussprache als „ein wichtiges, nach außen wirkendes Persönlichkeitsmerkmal“ und 

erklären weiter: 

Muttersprachler schließen vom fremden Akzent auf den Bildungsstand, die soziale 

Zugehörigkeit, den Intelligenzgrad und sogar auf bestimmte Charaktereigenschaften. 

Durch eine schlechte Aussprache wird die Persönlichkeit der Sprecher – sicher 

unbewusst, aber eben nachweisbar – abgewertet, er wird als Gesprächspartner und 

Mitmenschen weniger akzeptiert.(DIELING; HIRSCHFELD 2000: 15-16) 

 

Tatsächlich werden einige Akzente positiver bewertet, als andere: 

Der fremde Akzent kann daher entweder zur Stigmatisierung des Sprechers beitragen 

oder auch zum positiven (wohlgelittenen) Idiolektsmarker werden,z.B.: Die Sängerin 

der Berliner Band Stereo Total Françoise Cactus unterdrückt ihren französischen 

Akzent im Deutschen nicht, da er auf die Zuhörer charmant wirkt. (BOHUSOVÁ 2009: 

239-240) 

 

Aussprachevarietäten gibt es natürlich auch in Brasilien. Einige lokale 

Aussprachevarietäten werden dabei sehr negativ konnotiert. Obwohl es keine ofizielle 

Standardaussprache des brasilianischen Portugiesisch gibt, genießen die Aussprachen 

von Rio de Janeiro und São Paulo die größte Anerkennung – auch in den Lehrwerken. 

Eine Mischung aus beiden Varianten (Rio - São Paulo) ist z.B. auch im Fernsehen zu 

hören. Es wurden bereits einige Untersuchungen durchgeführt, die sich mit dem Thema 

Ausspracheschulung beschäftigten: sowohl im Falle von Brasilianern, die Spanisch 

(BRANDÃO 2003), Französisch (GARCIA; GARCIA 2009), Englisch (LIMA JUNIOR 2010) 

oder Deutsch (BOLACIO; ANDRADE 2005) lernen, als auch bei Ausländern, die 

brasilianisches Portugiesisch in Brasilien lernen (MENDES 2013 und CAMARGO  2009).  
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Über die Wirkung und Akzeptanz fremder Akzente in Brasilien ergaben zwei 

Untersuchungen, dass der spanische Akzent als positiv angesehen wird (ROJAS 2006) 

und dass der nordamerikanische Akzent zwar als kompetenter, aber als weniger herzlich 

empfunden wurde (LAGE 2013). Wenn man bedenkt, dass Herzlichkeit (cordialidade) in 

der brasilianischen Kultur erwünscht und positiv bewertet wird, müsste man davon 

ausgehen, dass es nicht sehr vorteilhaft sei, einen amerikanischen Akzent zu haben.  

 Insgesamt zeigt sich also, dass ein fremder Akzent oft negativ bewertet wird und 

den Sprechenden unter Umständen beim Erreichen anspruchsvoller kommunikativer 

Ziele im Weg steht. 

 

4 Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht - Was tun mit 

dem Akzent? 

 

Menschen lernen Fremdsprachen aus den verschiedensten Gründen: aus Liebe, aus 

Interesse an der Kultur eines Landes, um im Zielland zu leben, um Fachtexte zu lesen 

usw. Bis auf diejenigen, die lediglich Texte im Original lesen wollen – in Brasilien 

alemão instrumental genannt – möchten die Lernenden in den meisten Fällen verstehen 

und verstanden werden. Für sie ist also die mündliche Kommunikation vorrangig. 

Damit einhergehend wird auch eine gute Aussprache und unter Umständen ein 

authentischer Akzent wichtig. Je stärker der angestrebte Kontakt zu Muttersprachlern 

der Zielsprache, vor allem im öffentlichen, z.B. beruflichen Kontext, desto wichtiger 

wird auch der Akzent.  

Es bleibt die Frage, wie mit dem Thema Akzent im Fremdsprachenunterricht 

umgegangen werden soll. Unumstritten scheint zu sein, dass einekommunikative 

Kompetenz erreicht werden soll, die die Verständlichkeit und das Aufrechterhalten der 

Kommunikation gewährleistet. Doch wie sollte man die Aussprache lehren, um eine 

möglichst hohe phonetische Kompetenz der Lernenden zu erreichen?  

Um die Aussprachekompetenz spanischsprachiger Portugiesischlernender zu 

fördern, schlägt die brasilianische Sprachwissenschaftlerin GRANNIER (2004) eine erste, 

relativ stille Phase des Sprachunterrichts vor: erst nach einer anfänglichen Vielzahl von 

Zuhörübungen werden kleinere Bedeutungseinheiten selbst produziert, bevor 

schließlich das freie Sprechen geübt wird.  
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Auch wenn die lange passive Zuhörphase fragwürdig erscheinen mag, die Wichtigkeit 

der Schulung des Zuhörens und damit des Wahrnehmens der fremden Laute ist 

plausibel: Laute und suprasegmentale Merkmale werden vor allem von Anfängern oft 

gar nicht oder nur unzulänglich erkannt und führen daher zu falschen Aussprachen, die 

sehr schnell zur Fossilierung führen. 

Im Gegensatz zu dem eher deduktiven Ansatz von Grannier stellte LIMA JUNIOR 

(2010) bei seiner Untersuchung in brasilianischen Gruppen, die Englisch als 

Fremdsprache lernten, fest, dass das explizite Lernen von Phonetik und die damit 

verbundene Sensibilisierung für die fremden Laute und für die fremde Intonation 

Wirkung zeigten und dass die Lerner die neu wahrgenommenen Phänomene in ihre 

Praxis übernahmen und sie beibehielten.  

Dieser eher kognitive Ansatz kann nützlich sein, um den Lernenden die 

Unterschiede von fremd- und muttersprachlicher Phonetik deutlich zu machen und das 

reflektierte Zuhören zu unterstützen. Dabei sollte das Hören als Teil des phonetischen 

Lernprozesses als essenzielles Element fest verankert werden. Die Sensibilisierung der 

Lernenden ist beim Erlernen der Aussprache von enormer Wichtigkeit und kann nur 

durch viel auditiven Input erreicht werden, damit die Unterschiede zur Muttersprache 

überhaupt wahrgenommen werden können. 

Diese Ansicht wird auch in der aktuellen Fremdsprachendidaktik von Hirschfeld 

und Reinke vertreten. Um eine gute Aussprache zu fördern, sollten im DaF-Unterricht 

„die situativ- und textangemessene artikulatorische und prosodische Gestaltung 

gesprochener Äußerungen von Anfang an geübt werden“ (HIRSCHFELD 2008: 4). 

Dabeisoll es darum gehen, authentische prosodische Merkmale zu verstehen und 

„Schritt für Schritt die eigene sprecherische Kompetenz der Lernenden“ aufzubauen.  

Einige neuere Lehrbücher treten der Vernachlässigung gezielter 

Ausspracheübung bereits entgegen und gehen auf die Wichtigkeit der phonetischen 

Aspekte ein. Das Lehrwerk DaF Leicht (REINKE U. A. 2014), beispielsweise, bietet 

schon ab der ersten Stufe Visualisierungen und Lernhilfen zur Entwicklung eines 

authentischen Sprachrhythmus an und schult somit den Ausspracheerwerb auf 

suprasegmentaler Ebene von Anfang an. 

Das Lehrwerk Dimensionen(JENKINS 2002ff)bietet ein systematisches Training 

mit zahlreichen situativ gebundenen Höraufgaben und Sprech- und Ausspracheübungen 

an (HIRSCHFELD 2008). Zudem finden sich auf dem Lehrmittelmarkt bereits diverse 

ergänzende Übungssammlungen, die ergänzend zum Standardlehrwerk eingesetzt 
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werden können, wie beispielsweise Phonetik intensiv (HIRSCHFELD; REINKE ;STOCK 

2007), oder Phonetiktrainer (REINKE 2012). 

Die eigenen Sprechgewohnheiten zu reflektieren, sich einer völlig fremden 

Aussprache gegenüber zu öffnen und immer wieder am vermeintlich guten Akzent zu 

feilen, erfordert nicht nur Zeit und Übung, sondern auch viel Mut und Disziplin. Um 

Frustration auf Seiten der Lernenden beim anspruchsvollen Erlernen der 

Phonetikentgegenzuwirken, sollten die Lehrenden ihren SchülerInnen bewusst machen, 

dass es nicht nur einen richtigen Akzent im Deutschen gibt und dass ein mit der 

Zungenspitze gerollter R-Laut beispielsweise von Muttersprachlern nicht pauschal als 

unverständlicher, fremder Akzent wahrgenommen wird. Dazu sollten den Lernenden 

auch Sprechbeispiele unterschiedlicher Regionalvarietäten zugänglich gemacht werden 

und diese nicht nur lexikalisch, wie in vielen Lehrwerken bereits vorgesehen, sondern 

auch phonetisch analysiert werden. Die Lehrperson selbst sollte ebenso ihre eigene 

Sprache reflektieren können, auch als Muttersprachler, und auf verschiedene 

Aussprachemöglichkeiten, bzw. Standardvarietäten hinweisen.  

 

5 Tipps für den Umgang mit Phonetik im DaF-Unterricht – von 

Anfang an 

 

Im DaF-Unterricht ist das freie Sprechen eine wichtige Zielfertigkeit, bei dem die 

Lehrkraft zugunsten der Kommunikation auf größere Fehlerkorrekturen verzichten 

sollte, um Inhalte transportieren zu lassen und die Lernenden nicht zu entmutigen (vgl. 

HANTSCHEL; KROEMER 2013). Auch wenn man sich somit im freien Sprechen übt, 

führen vermehrte Sprechanlässe allein nicht automatisch zu einer Verbesserung der 

Aussprache. Im Folgenden soll verkürzt dargestellt werden, welche Übungen sich zur 

Schulung der Aussprache eignen und wie sie sich in den Unterricht integrieren lassen. 

Als Erwachsener ist man an das Lautsystem der Muttersprache gebunden und 

hat Schwierigkeiten, fremde Laute überhaupt detailliert wahrzunehmen, selbst bei 

Varietäten innerhalb des eigenen Sprachraums. Aus diesem Grund ist die Schulung der 

Wahrnehmung im Fremdsprachenunterricht sehr wichtig (DAHMEN; WOGGON-SCHULZ 

2006). Ohne eine Schulung des phonetischen Hörens und eine Bewusstmachung für die 

fremden Laute ersetzt man unbekannte gehörte Laute automatisch durch Laute aus der 

Muttersprache. So erklären DAHMEN und WOGGON-SCHULZ (2006: 87): „Das 
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muttersprachliche Lautsystem liegt wie ein Raster über der Wahrnehmung: Alle Laute, 

die gehört werden, fallen an der Stelle durch das Raster, wo sie einem Laut der 

Muttersprache ähnlich sind, und diesem Laut werden sie dann zugeordnet.“ 

 Brasilianische Deutschlernende haben zum Beispiel große Schwierigkeiten bei 

der unterschiedlichen Artikulation der Wörter Rose und Hose, da der Laut [h] im 

brasilianischen Konsonantensystem nicht bekannt ist und somit als Allophon von /r/ 

realisiert wird (vgl. BOLACIO; ANDRADE 2005). Größere Probleme lassen sich vor allem 

auch bei den Umlauten ö und ü feststellen, da sowohl der Klang als auch die 

Artikulation stark von den Gewohnheiten in der Muttersprache abweichen. 

 Die Wahrnehmungsschulung für neue phonetische Aspekte muss also vor dem 

Aussprechen angesiedelt werden. Übungen nach dem Schema „Hören Sie und sprechen 

Sie nach“ sind daher zu Anfang völlig sinnlos, wenn das phonetische Hören noch nicht 

ausgebildet ist. Da die meisten Lehrwerke ihre phonetischen Übungen jedoch auf eine 

solche Methodik beschränken, ist es die Aufgabe der Lehrkraft, ein zielgerichtetes 

Aussprachetraining in den Unterricht miteinzubeziehen (DIELING; HIRSCHFELD 2000). 

Besonders in den Anfangsstunden ist es daher unentbehrlich, auch phonetische Aspekte 

der Zielsprache einzuführen und bewusst zu machen. 

 Zunächst einmal muss deutlich werden, dass die zu erlernende Sprache sich von 

der Muttersprache phonetisch unterscheidet und zwar auf der segmentalen und auf der 

suprasegmentalen Ebene. Da die Vokallänge und –öffnung bei brasilianischen 

Lernenden eine häufig auftretende Schwierigkeit darstellt, beziehen sich die folgenden 

Beispiele hauptsächlich auf diesen Aspekt. Ergänzend wird auch die Schulung der 

Intonation angesprochen. 

 Um die phonetische Kompetenz im perzeptiven Bereich zu schulen, sollte nach 

DIELING und HIRSCHFELD (2000) allem voran eine Eintauchübung stehen, in der die 

Lernenden sich mit den neuen Klängen vertraut machen. Zur Schulung des 

phonetischen Hörens der segmentalen Aspekte bieten sich beispielsweise Minimalpaare 

an, d.h. Wortpaare, die sich nur in einem Phonem unterscheiden (z.B. in der 

Vokallänge: Beet – Bett, Ofen – offen). Diese werden von der Lehrkraft vorgesprochen 

oder als Audiodatei vorgespielt. Hier muss genau gehört werden, um den 

bedeutungsunterscheidenden Laut wahrzunehmen. Sollte im Anfangsunterricht noch 

nicht genug bekanntes Vokabular zur Verfügung stehen, können z.B. Fantasiewörter 

wie Nachnamen benutzt werden. 
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Auf der suprasegmentalen Ebene können ebenfalls Minimalpaare herangezogenen (zum 

Wortakzent: ein Laden – einladen), sowie grobe Eintauchübungen in den 

Sprachrhythmus, Satzakzent und Melodie - beispielsweise durch kontrastive Vergleiche 

zur Muttersprache - durchgeführt werden. Hier haben sich authentische Videos in 

jeweils beiden Sprachen bewährt, beispielsweise Wetterberichte oder 

Fußballkommentare. Der Klang der beiden Sprachen soll von den Lernenden 

beschrieben werden und in „Dadada“-Sprache imitiert oder nachgesummt werden. So 

werden die Lernenden für suprasegmentale Aspekte sensibilisiert und bekommen einen 

ersten Eindruck davon, warum etwas „deutsch“ klingt und wie wichtig dabei die 

Intonation ist. 

 Um beispielsweise die unterschiedlichen Lautqualitäten der langen und kurzen 

Vokale zu verdeutlichen, bietet es sich an, auf visuelle Unterstützung zurückzugreifen, 

z.B. breitet die Lehrkraft bei einem langen Vokal die Arme aus (DAHMEN; WOGGON-

SCHULZ 2006). Da aber auch die Artikulation der Laute sich unterscheidet, ist es 

wichtig, den Lernenden auch die Lippenrundung und den Grad der Mundöffnung bei 

der Artikulation bewusst zu machen. Gut zu beobachten sind diese zum Beispiel in den 

Aussprachevideos von Klett
3
.  

 Es ist zudem vorstellbar, mit einer vereinfachten Version des Vokaltrapez nach 

BUßMANN und LAUFFER (2008) zu arbeiten und mit den Lernenden gemeinsam die 

Übergänge der hinten, mittig und vorn gesprochenen Vokale zu artikulieren, unter 

Berücksichtigung des Öffnungsgrads und der Lippenrundung. Zumindest aber sollte die 

Lehrkraft mit der Aussprache auch auf die Nachahmung der Lippenrundung bestehen 

und hierzu visuelle Unterstützung geben. Bei der Artikulation eines langen E-Lautes [e:] 

beispielsweise formt sich der Mund ähnlich wie bei einem breiten Lächeln, ein langer 

O-Laut [o:] hingegen kann mit der Mundform beim Pusten oder einem spitzem 

Küsschen verglichen werden. Dabei kann ruhig übertrieben werden, um die Position der 

Artikulationsorgane zu verdeutlichen. In diesem Schritt spricht die Lehrkraft also erneut 

Wörter vor und gibt dabei zur besseren Wahrnehmung visuelle Unterstützung durch 

Gestik. Nun können die Lernenden beschreiben, welche optischen und akustischen 

Unterschiede sie feststellen, z.B. bei der Artikulation der Wortpaare Ofen – offen oder 

Beet – Bett. Bei jeder Einführung von neuem Wortschatz kann auf diese Erkenntnisse 

                                                           
3
 Aussprachetipps in 17 Videos. Verfügbar unter: <www.klett-sprachen.de/phonetiktricks>(Zugang: 06. 

Mai 2017). 

http://www.klett-sprachen.de/phonetiktricks
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zurückgegriffen werden und neue Vokabeln direkt mit Gestik, Mimik und ggf. den IPA
4
 

-Zeichen und dem Vokaltrapez verbunden werden. 

 Sind die Lernenden für die Unterschiede sensibilisiert, können kontrastive 

Übungen folgen, in der beispielsweise nur ein Wort eines Minimalpaares genannt wird 

und von den Lernenden bestimmt werden muss (Diskriminationsübung nach DIELING; 

HIRSCHFELD 2000). Hier bieten sich Ratespiele an, wobei nun auch gesprochen wird. In 

Partnerarbeit lesen die Lernenden abwechselnd ein Wort eines Minimalpaares (z.B. 

Ofen – offen) vor und der Partner/die Partnerin bestimmt, um welches Wort es sich 

handelt. Dabei sind sowohl das konzentrierte Zuhören, als auch das genaue Artikulieren 

gefordert. Das Sprechen ist an dieser Stelle funktional für die Hörübung aber auch 

Sprechübung selbst, in die die kognitivierten Aspekte der Artikulation nun bewusst 

umgesetzt werden. Übungen dieser Art können gezielt eingesetzt werden; wenn eine 

auffällige Fehlerhäufung in diesem Bereich festgestellt wird, bieten sich aber auch 

schon gleich in den ersten Kurswochen an. 

 DAHMEN und WOGGON-SCHULZ(2006) schlagen vor, an phonetische 

Hörübungen auch Übungen zur Orthographie anzubinden, da in vielen Fällen 

Orthographie und Artikulation einander bedingen. Hier können beispielsweise 

entdeckende Übungen zur Ableitung von Regeln erstellt werden. 

Auf der Suprasegmentalen Ebene bieten sich Übungen zum Wortakzent an, die 

leicht mit Wortschatzübungen und Vokabelspielen verbunden werden können 

(KROEMER 2013). 

 Der Übergang vom phonetischen Hören zum phonetischen Sprechen kann 

unserer Ansicht nach fließend stattfinden. Beim Hören eines Textes oder Dialoges 

beispielsweise können die Teilnehmer dazu aufgefordert werden, Vokallängen 

bestimmter Wörter zu markieren. Diese Markierungen helfen dann bei der Umsetzung 

von Nachsprech- und Vorleseübungen. Zu Beginn können einfache Nachsprechübungen 

stehen, die im Chor, einzeln oder simultan erfolgen können, wobei jede Variante Vor- 

und Nachteile birgt. Vor allem zur Übung von Rhythmus und Satzakzent bieten sich 

simultane Nachsprechübungen an. Da zeitgleich mit einer Vorlage (Audiotext, -dialog 

oder Lied) gesprochen werden muss, sind die Lernenden dazu gezwungen, sich an das 

Sprechtempo, den Rhythmus, anzupassen und können den betonten Satzteil leicht 

imitieren. Die Besonderheit des deutschen Sprechrhytmus durch seine akzentzählende 

                                                           
4
 Internationales Phonetisches Alphabet 
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Struktur kann im Unterricht thematisiert werden und führt somit weiter zur 

Bewusstmachung der Besonderheiten der Zielsprache. 

 Nach dem simultanen Sprechen eines Dialogs sollten die Lernenden  den Dialog 

ohne Vorlage nachsprechen/vorlesen oder nachspielen, wobei auf die Übernahme der 

artikulatorischen und prosodischen Elemente geachtet werden soll. Wenn das gelungen 

ist, können eigene, freie Dialoge auf Grundlage der Vorlage erstellt und unter 

Berücksichtigung der prosodischen und artikulatorischen Aspekte vorgespielt werden. 

 Es ist wichtig zu verstehen, dass es erst dann Sinn macht, Texte im Unterricht 

laut vorlesen zu lassen, wenn eine inhaltliche Auseinandersetzung vorangegangen ist 

und sich die Lernenden ggf. Notizen zu Betonung und Artikulation schwieriger oder 

neuer Vokabeln gemacht haben. Erst dann kann das Vorlesen ein Bild über die 

Aussprache des Lernenden abgeben, denn einen unbekannten Text vorlesen zu lassen 

führt weder bei den Vorlesenden, noch bei den Zuhörenden zu Lern- oder 

Übungseffekten. 

 

6 Phonetische Übungen in den Unterricht integrieren 

 

Die Übungstypologien nach DIELING und HIRSCHFELD (2000) sind als Leitfaden zu 

phonetischen Hör- und Sprechübungen zu verstehen und geben eine schrittweise 

Reihenfolge vor. Dabei ist es unseres Erachtens jedoch nicht notwendig, die Schritte 

direkt nacheinander durchzuführen, sondern sollten in den allgemeinen Unterricht 

integriert werden. DAHMEN und WOGGON-SCHULZ (2006) stellen fest: 

Gespräche mit DaF/DaZ-Lehrerinnen und -lehrern über ihren Einsatz von 

Phonetikübungen im Unterricht zeigen, dass sie die isolierten Übungen in den 

Lehrbüchern als nicht ausreichend empfinden, bei den Übungen aus den 

Phonetiktrainingswerken jedoch vor dem Problem stehen, wie und an welcher Stelle 

ihres Sprachunterrichtes sie diese Übungen einsetzen sollen. (DAHMEN; WOGGON-

SCHULZ 2006 : 87) 

 

Im Folgenden möchten wir zehn Ideen vorstellen, wie sich phonetische Übungen in die 

Arbeit mit dem Lehrbuch integrieren lassen. Oftmals ist nur eine Erweiterung der 

bereits bestehenden Übungen nötig, um aus einer Übung zum Hörverständnis auch eine 

Übung zum phonetischen Hören zu machen. 
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6.1 Zehn Ideen zur Integration phonetischer Übungen in den Unterricht 

 

6.1.1 Segmentalia 

1. IPA –Zeichen einführen und bei Erklärungen benutzen. Es erscheint uns nicht 

notwendig, das gesamte lautsprachliche Alphabeth einzuführen, jedoch kann die 

Unterscheidung von offenen und geschlossenen, sowie langen und kurzen Vokalen und 

die Identifikation von unbekannten Lauten durch den Bezug auf die IPA-Zeichen 

vereinheitlicht und damit erleichtert werden. 

2. Transkription der Hörtexte kopieren und z.B. lange und kurze „a“ -Laute 

entfernen. Dann anhören und (unter Einbezug der IPA-Zeichen) selbst einsetzen lassen. 

3. Eigene Zungenbrecher mit schwierigen Lauten schreiben lassen. Die 

Zungenbrecher können als Poster im Klassenraum aufgehängt werden und somit als 

Referenz dienen. 

4. Für die Lernenden schwierige Laute (z.B. S-Laute) anhand eines Hörtextes oder 

Liedes bestimmen lassen. Lieder eignen sich durch ihren emotionalen Aspekt besonders 

zur Einprägung und bieten viele verschiedene Übungsmöglichkeiten. 

5. Phonetische Spiele spielen,z.B. Stadt – Land – Fluss mit phonetischen 

Elementen (anstelle von Buchstaben werden Phoneme genannt – langes [i:] (Paris, 

Griechenland, Isar), Partnerdiktate, Schiffe versenken, Tandemübungen, uvm.(siehe 

auchHIRSCHFELD; REINKE2009). 

 

6.1.2 Suprasegmentalia 

6. Melodie und Satzakzent beim Sprechen einfordern. Im Unterrichtsgespräch oder 

in Partnerarbeit soll eine Frage wie eine Frage klingen (je nach Fragentyp steigend oder 

fallend) und eine Antwort wie eine Antwort (fallend). 

7. Reimende Wörter finden und damit Reime und Kurzgedichte erstellen lassen 

und dabei immer den gleichen Rhythmus und Akzent verwenden. 

8. Wort- und Satzakzente in Hörtexten markieren lassen und phonetische 

Zusatzfragen zu Hörtexten stellen. Beispiel: Auf welcher Silbe betont der Sprecher die 

Wörter x,y und z? (z.B. bei neuem Vokabular oder Wörtern bei denen häufig Fehler 

gemacht werden). 
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6.1.3 Kombinationen 

9. Einzelne Sätze aus Lehrbuchtexten oder –übungen zum Anlass nehmen, den 

emphatischen Satzakzent zu verschieben und damit auch die Bedeutung zu verändern. 

Spielerische Variante in Partnerarbeit: ein Partner versteht immer alles „falsch“ und 

fragt nach, der andere Partner stellt es „richtig“ oder versteht es noch „falscher“. 

10. Lerner-Dialoge vertonen lassen (Diktiergerät-APP, Whatsapp,...). Die 

Lernenden machen eigene Tonaufnahmen, hören sich ihr Ergebnis an und identifizieren 

selbständig Elemente, die von der Vorlage oder dem bisher erlernten abweichen. Sie 

schulen ihre Wahrnehmung und üben gleichzeitig sich auf die Aussprache zu 

fokussieren. Tonaufnahmen eignen sich sehr gut auch zum selbständigen Lernen, denn 

oft klingt das gesagte Wort im eigenen Ohr ganz anders als die Tonaufnahme. So 

können Lernende auf allen Niveaustufen ihre Interferenzen (zum Teil) selbst feststellen 

und schulen damit zugleich ihre Wahrnehmung und Genauigkeit bei der Artikulation 

und Akzentuierung. 

 

7 Fazit 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass jeder Mensch einen Akzent hat und dass 

dieser Akzent bestimmte Informationen liefert bzw. kolportiert: es geht um die Herkunft 

eines Menschen und all jene positiven und negativen Vorurteile, die man gemeinhin 

damit verbindet. Wie soll man sich als Fremdsprachenlehrer bzw. -lerner verhalten? 

Sollte man auf seine Individualität bzw. seine Identität verzichten, indem man sich 

bemüht, akzentfrei zu sprechen? Es handelt sich unserer Ansicht nach um ein schwer zu 

lösendes Dilemma. Nach wie vor ist es jedoch wichtig zu wissen, wozu der einzelne 

Lernende die jeweilige Fremdsprache erlernt. Als Tourist braucht man die Sprache nur 

in bestimmten Situationen. In diesem Fall ist die Hauptsache, dass die Botschaft 

vermittelt wird. Aber wie gut muss die Aussprache sein, wenn der Schüler vorhat, im 

Ausland zu studieren bzw. zu arbeiten? 

In jedem Fall sollte jede Fremdsprachenlehrkraft in der Lage sein, den Lernenden eine 

standardnahe, überregionale Aussprache zu erklären bzw. zu vermitteln. Durch das 

Bewusstmachen der fremden Laute und der intonatorischen Phänomene sollen die 

Lernenden in die Lage versetzt werden, so standardnah wie möglich zu sprechen. Gegen 

mögliche Vorurteile, mit denen DaF-Lernende im Zielsprachenland konfrontiert 
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werden, können wir als Lehrpersonen sehr wenig bewirken: was wir jedoch tun können, 

ist die feste Implementierung, nicht nur von Grammatikregeln und landeskundlichen 

Informationen, sondern auch einer konsequenten Ausspracheschulung, die den 

Lernenden erlaubt, mit Muttersprachlern so reibungslos wie möglich zu 

kommunizieren. Aus diesem Grund sollte die Phonetik – explizit und implizit – auch in 

Brasilien ein fester Bestandteil des modernen Fremdsprachenunterrichts  sein. 
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Erro e Maestria na Bildung goethiana 

e seus desdobramentos 

Error and Mastery in the goethean Bildung and their outcomes 

http://dx.doi.org/10.11606/1982-8837203178 

Marco Antônio Araújo Clímaco
1 

 

Abstract:From the Promethean inspiration of Sturm und Drang to the allegorical apotheosis of 

Faust II, Goethe‟s trajectory makes a continuous effort to save and reframe the poetic naivety 

before the historical demand of an unheard-of antagonism and individual self-sufficiency, 

bestowing legitimacy to his innate feeling of existence as „zweite Natur‟. Such ambivalence 

induced even Goethe‟s benevolent critics to face his Bildung projectas a preliminary and 

controversial moment, of which the excessively individualist accent would later be definitely 

superseded by the dedication to natural sciences and to the moral of resignation. This article 

aims to show how the Goethean Bildung, correctly understood as „education for the error‟, 

institutes a relation of interdependent and complementary continuity between error and 

mastery, which the German poet unfolds and devotes in three of his fundamental convictions: 

that of the deviations and deformations as being constitutive possibilities of the laws of Nature 

of their legitimate formative procedure; that of the superior poetic creation as an „elevation to 

the heights of the spirit and turning the intentions of Nature efficient‟; and the primacy of the 

„poets-imitators‟ over priests and philosophers in the appropriation of tradition under the 

auspices of a „pure characteristic personification‟.  

 

Keywords: Goethe; error; mastery; Bildung.  

 

Resumo: Da inspiração prometeica do Sturm und Drang à apoteose alegórica do Fausto II, a 

trajetória de Goethe perfaz um esforço contínuo para salvar e ressignificar a ingenuidade poética 

ante a exigência histórica de um inaudito antagonismo e autossuficiência individual, conferindo 

legitimidade ao seu sentimento inato da existência como “zweite Natur”. Tal ambivalência 

induziu mesmo críticos benevolentes de Goethe a encarar seu projeto da Bildung como um 

momento preliminar e controverso, cujo acento demasiado individualista viria mais tarde a ser 

definitivamente suplantado pela dedicação às ciências naturais e àmoral da renúncia. Este artigo 

se propõe mostrar como a Bildung goethiana, corretamente compreendida como “educação para 

o erro”, institui uma relação de continuidade solidária e complementar entre o erro e a maestria, 

a qual o poeta alemão vai desdobrar e consagrar em três de suas convicções fundamentais: a dos 

desvios e deformações como possibilidades constitutivas das leis da natureza e de seu legítimo 

procedimento formativo; da criação poética superior como um “elevar à altura do espírito e 

tornar eficiente às intenções da Natureza”; e a da primazia dos “poetas-imitadores”sobre 

sacerdotes e filósofos na apropriação da tradição sob a égide de uma “pura personificação 

característica”. 

 

Palavras-chave: Goethe; erro e maestria; Bildung. 
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Na maior parte das aparições mais significativas do poeta como personagem na obra de 

Goethe, é comum que essa personagem se veja confrontada com uma situação adversa 

ou mesmo hostil. Quaisquer que sejam as causas subjacentes a essa adversidade ou 

hostilidade, elas contrastam vivamente com a consciência que o poeta tem de seu 

próprio valor, fornecendo-lhe o ensejo para desagravar-se e recapacitar-se de si 

mesmo,mas nunca o suficiente para anular a legitimidade relativa daquelas personagens 

e situações que o confrontam. 

 É assim no discurso que Wilhelm Meister faz sobre o poeta ao amigo (e 

antagonista ideológico) Werner nos Anos de Aprendizagem, é assim no “Prólogo no 

Teatro” ao Fausto I, em que o Poetadisputa seus pontos de vista e sua primazia com o 

Diretore o Bufo, e também no Torquato Tasso, cujo personagem homônimo assiste à 

derrocada de sua suprema glória poéticaante a chegada do seu antípoda 

Antônio;exceções, se chegam a valer como tal, precisarão do aval de uma construção 

marcadamente alegórica (casos do Mancebo-Guiae do Eufórionno Fausto II), ou ainda 

de uma máscara poética buscada num período histórico de excepcional valorização 

social da dignidade e mérito do poeta, como no Divã. 

 A relação de estranhamento e desajuste de Goethe com respeito às instituições e 

valores estabelecidos é característica sobretudonaquele seu período criativo associado 

ao movimento que passaria à posteridade com o nome de Sturm und Drang, o qual 

reconhecia na figura mitológica de Prometeu o protótipo da genialidade e o patrono da 

independência criadora que pautavam os anseios do grupo. Em Vom Genie zumDichter-

Wissenschaftler ficamos sabendo que “Goethe hat als einer des ersten deutschen 

Schriftsteller von der Not und Notwendigkeit der gesellschaftlichen 

Absonderunggesprochen” (SAUDER; RICHTER 1992: 88). Mas a essa altura a 

ambivalência desse sentimento de visceral autonomia criadora e repúdio de modelos 

consagrados já se deixa ver na adoção de outros tantos ídolos e modelos venerados com 

sofreguidão ainda maior que o desprezo votado às regras e convenções: 

 

Na apreciação de Shakespeare como protótipo de poeta-natural, na veneração de 

Píndaro e Homero patenteou-se uma relação para com a tradição, que conduz para além 

Procura fundamentar a tua própria autoridade: ela está 

fundada em toda a parte onde existe maestria.(Goethe, 

Máximas e Reflexões) 

Versuche, die eigneAutoritätzufundiren: 

sieistüberallbegründet, woMeisterschaftist. 

Goethe, Maximen und Reflexion. 
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da posição esquemática “a favor dos novos”e “contra os antigos”. Na entronização de 

novos modelos torna-se claro, porém, que apenas aparentemente o Sturm und Drang 

estava livre de pressupostos. Com a crítica à convenção das regras de “bom gosto”, as 

poéticas imanentes dos autores reverenciados foram ao mesmo tempo elevadas a 

elementos de um novo paradigma. A veneração de mestres eminentes chegava até a 

idolatria. (id.: 88-9).
2
 

 

Como tentaremos mostrar a seguir, essa postura híbrida de autossuficiência heroica e 

veneração “que raia a idolatria”irá prefigurar e moldar os posteriores esforços de Goethe 

para definir para o poeta um campo de atuação e um estatuto simbólico menos 

suscetíveis à deterioração a que o expunham as novas condições sociais criadas pelo 

advento e triunfo da burguesia. É ainda Prometeu quem, já nos tempos do Sturm und 

Drang, fornecia o diapasão para aspretensões que o poeta deveria defender nessa 

empresa:  

Goethe encontrava encarnada no mito de Prometeu “aquela resistência pacífica, plástica 

e se preciso tolerante”, [...] “que reconhece o poder soberano, mas gostaria de se 

equiparar a ele” (id.: 88).
3
 

 

Mas por muito invulgar e mesmo desmedida que possa soar tal pretensão, nesses 

mesmos predicados que especificam o tipo de resistência a ser tomada ao exemplo de 

Prometeu – “pacífica, plástica, se preciso tolerante”e disposta a“reconhecer o poder 

soberano”– parecem já estar dados os requisitos necessários para que essa pretensão não 

se esboroe diante daquelas condições extremamente adversas à realização das 

aspirações poéticas a que aludimos acima; por outro lado, são também necessários para 

que não fosse preciso ao poeta erigir sua reputação e autoridade pelo menoscabo da 

autoridade do Obergewalt e pela adesão à tendência geral da poesia, à época do Sturm 

und Drang,de “escolher os seus celerados de preferência entre os ministros e altos 

funcionários” e “destruir todas as sumidades, monárquicas e aristocráticas” 

(GOETHE1986: 406s).    

                                                           
2
Im Verständnis Shakespeares als Prototyp des Naturdichters, in der Verehrung Pindar und Homers 

offenbarte sich eineBeziehung zur Tradition, die über die schematischen Positionen „für die Neuen‟ und 

„gegen die Alten‟ hinausführte. Deutlichwird in der Setzung der neuenVorbilder aber auch, daß der Sturm 

und Drang nur scheinbar voraussetzungslos war. Mit der Kritikan der Konvention der Regeln des „guten 

Geschmacks‟ wurden auch schon die immanenten Poetiken der verehrten Autoren zu Elementen eines 

neuen Paradigmas erhoben. Die Verehrung der preiswürdigen Meister reichte bis zur Idolatrie. (SAUDER;  

RICHTER 1992: 88-89) 
3
 Goethe fand in der Prometheus-Mythe „jenesfriedliche, plastische, allenfalls duldende Widerstreben‟ 

versinnlicht, „das die Obergewalt anerkennt‟, aber sich ihr gleichsetzen möchte. (SAUDER; RICHTER 1992: 

88) 
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E com efeito, quando chega a plasmar a representação, talvez a mais consumada de sua 

ideia de poesia – na construção da personagem alegórica do Mancebo-Guiano 1º Ato do 

Fausto II –, é justamente numa relação de cumplicidade e complementaridade, de 

parentesco simbólico entre o poeta e o soberano que Goethe fará culminar aquele élan 

prometeico que animou suas pretensões poéticas desde a juventude. Nesse plano da 

representação alegórica, tanto a tensão entre o reconhecimento do poder soberano e o 

desejo de ser-lhe igual quanto a ambivalência entre autossuficiência criadora e 

veneração sem limites se resolverão numa relação, não de igualdade entre poeta e 

soberano, mas numa tal que a submissão e a devoção do poeta vão reverter emdita e 

glória que o soberano lhe inveja e não hesita em lhe tributarpublicamente. 

 Na passagem da cena “Sala vasta com aposentos contíguos”,que melhor ilustra 

essa relação, a posição inicialmente subalterna do poeta com respeito ao soberano, sua 

dedicação voluntária ao êxito e à glória de Pluto (deus da riqueza e abundância) e seu 

mister de, como um sucedâneo, “distribuir aquilo que lhe falta” (GOETHE 2007: 143, v. 

5.579), darão ensejo àquela surpreendente confissão, prenhe de ressonâncias bíblicas, 

em que Pluto de bom grado cede a palma e a primazia ao seu “filho bem amado”: 

PLUTO: Testemunho eu por ti, resvés: / Espírito de meu espírito és. / Em meu sentido 

age teu gênio; / Por mais rico do que eu te tenho. / Mais prezo, onde serviços doas, / O 

verde ramo que minhas coroas, / E a verdade alta voz proclamo: / Em ti comprazo-me, e 

és filho que amo. (GOETHE 2007: 147, 149, vv. 5.622-5.629). 

 

A mesma ideia, aliás, já aparecia, em chave não alegórica, no discurso de Wilhelm 

Meister sobre o poeta ao amigo Werner: 

Nas cortes dos reis, nas mesas dos ricos, diante das portas dos enamorados, ficava-se à 

escuta, cerrando-se a tudo mais os ouvidos e a alma, [...] . Encontravam [os poetas] um 

mundo hospitaleiro e sua condição, baixa em aparência, elevava-os ainda mais. 

(GOETHE 2009: 94, grifo meu). 

 

Escritos em épocas e registros diferentes, essas passagens dão bem a dimensão da 

representação ideal que Goethe fazia do poeta em seu afã de ocupar uma posição 

cultural proeminente e socialmente produtiva, muito embora baseada na mais estrita e 

intransigente fidelidade a si mesmo. A questão mais geral e profunda que está em jogo, 

porém, é a da possibilidade de fundamentar uma maestria capaz de fazer frente aos 

tremendos abalos e transformações históricas que culminaram na Revolução Francesa e 

a ela se seguiram; isto é: a possibilidade de ainda infundir ao ser humano um ânimo que 

lhe conserve intacta a capacidade de entusiasmo e veneração e que, por outro 
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lado,coloque-o a salvo e ao abrigo da ingenuidade e credulidade, que tão facilmente 

predispõem essa capacidade à exaltação e ao sectarismo. 

Esse o quadro em que se irá desdobrar a tentativa empreendida por Goethe de edificar 

uma nova e válida ideia de maestria no contexto pós-revolucionário dominado pelos 

clamores opostos de renovação e restauração: de um lado, a crítica a uma ingenuidade 

incauta e servil, crítica essa fundamentada na insuficiência da mera imitação da natureza 

e numa relação de necessária continuidade e intensificação entre natureza e arte, tal 

como ela já se delineia no ensaio Einfach Nachahmung der Natur, Manier, Styl, que 

veio a lume pouco depois do retorno de Goethe da Itália: “O autêntico artista legislador 

se esforça por alcançar a verdade da arte, o arbitrário [“gesetzlos”], que obedece a um 

impulso cego, a realidade da natureza”. (GOETHE apud SAUDER; RICHTER 1992: 93)
4
; de 

outro, a reabilitação de uma ingenuidade “autêntica”, alicerçada na superação dos 

limites da eficácia crítica e no pleitode uma dimensão ética inerente ao aprofundamento 

artístico e científico da observação da natureza, com seu caráter amoral e infenso a todo 

sectarismo: 

Da Reflexão sobre arte/cultura e sobre a natureza, ganhou corpo uma dimensão política 

própria através do contraste estabelecido com o mundo político-histórico. (SAUDER; 

RICHTER 1992: 99)
5
 

 

Ambas astendências, à primeira vista contraditórias e inconciliáveis, se reúnem e 

coadunam naquilo que Goethe gostava de reivindicar como seu inveterado “realismo”; 

em Goethes Begriff der Realität, Wolfgang SCHADEWALDT (1963) não deixa por isso de 

sublinhar, no apanhado que faz das diversas conotações de que o termo Realitäts e 

reveste na obra de Goethe, a coexistência pacífica e sistematicamente articulada que se 

estabelece entre os níveis mais contrastantes do espectro semântico que recobre o 

emprego do vocábulo. A ingenuidade comparece, por exemplo, naquela prerrogativa 

que – contra as objeções de inspiração kantiana que Schiller contrapõe à sua ideia da 

Urpflanze – Goethe reclama para a sua unbewußte Naivität, de atribuir às suas opiniões 

uma realidadetão flagrante e manifesta que simplesmente podia vê-las diante dos olhos: 

 

Ele [Goethe] “jamais manteve ambos separados (a si mesmo e o mundo exterior)”, e 

quando ele “a seu modo filosofava sobre os objetos”, então o fazia “com inconsciente 

                                                           
4
 Der echte gesetzgebende Künstler strebt nach Kunstwahrheit, der Gesetzlose, der einem blinden Trieb 

folgt, nach Naturwirklichkeit.(GOETHE apud SAUDER; RICHTER 1992: 93) 
5

 Der Reflexion auf Kunst/Kultu rwie auf Natur wächst aus dem Kontrastbezug zur politisch-

geschichtlichen Welt eine eigene politische Dimension zu. (SAUDER; RICHTER 1992: 99). 
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ingenuidade e acreditava realmente que via suas opiniões com os próprios olhos”. 

(SCHADEWALDT1963: 207, grifo meu)
6
. 

 

Já a crítica à ingenuidade incauta será reconhecida, por sua vez, na concepção goethiana 

da höhere Wircklichkeit– a qual, ao invés de estampar-se diante dos olhos como uma 

realidade manifesta e flagrante, deve ser antes artificialmenteproduzida pela “arte mais 

elevada”como uma ilusão de realidade, mas de tal modo entrosada à aparência de uma 

realidade comum e fortuita que, mesmo tendo-a diante dos olhos, pode o observador 

incauto muito bem não dar por ela: 

A este “comum”, “real-acidental”, Goethe amiúde contrapõe a “realidade superior”, e ao 

passo que é “um falso esforço [...] conferir por tanto tempo realidade às aparências, até 

restar finalmente apenas uma realidade comum”, trata-se da “mais alta tarefa de 

qualquer arte”, “proporcionar a ilusão de uma realidade superior através das 

aparências”. O “real”, que ele celebra no exemplo da antiguidade, é para ele “um real 

idealizado”. (id.: 211, grifo meu)
7
. 

 

Sobretudo essa postura “amoral”de Goethe lhe angariou, desde sempre, muita 

incompreensão e incontáveis detratores. A reação a uma certa amoralidade goethiana, 

que vai do estranhamento à mais franca hostilidade, pode ser melhor aquilatada pelas 

críticas que um Karl Jaspers não hesita em lhe dispensar por ocasião de seu 

agraciamento com o Prêmio Goethe do ano de 1947; depois de render-lhe o esperado 

preito e tecer-lhe um elogio nada retórico, Jaspers sumariza aqueles aspectos mais 

controversos dos “limites”de Goethe, resumindo em 3 pontos principais as objeções que 

no escopo de sua crítica autorizariam – ao contrário de objeções especiosas que ele já 

rapidamente descartara – “o direito a uma profunda rebelião contra Goethe” (JASPERS 

1975: 293)
8
. 

A primeira dessas objeções refere-se à recusa de Goethe àsmodernas ciências da 

natureza, sua “incompreensão e sua rejeição carregada de suspeitas e temores contra o 

estilo de pensamento [...] propriamente moderno, do qual resultaram as ciências naturais 

                                                           
6
 [...]  er [Goethe] habe “beide (seinSelbst und die Außenwelt) niemals gesondert”, und wenn er “nach 

seiner Weise über Gegenstände philosophierte”, so tat er es “mit unbewußter Naivität und glaubte 

wirklich, er sähe seine Meinungen vor Augen”. (SCHADEWALDT 1963: 207). 
7

Diesem “Gemeinen”, “Zufällige-Wirklichen” stellt Goethe mehrfach die “höhere Wirklichkeit” 

gegenüber, und während es “ein falsches Bestreben [...] ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis 

endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt”, ist es “die höchste Aufgabe einer jeden Kunst”, “durch 

den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zugeben”. Das „Reale‟, das er der Antike nachlobt, 

ist ihm “ein idealisiertes Reales”. (SCHADEWALDT 1963:211). 
8
 [...]  ein Recht zu einer tieferen Auflehnung gegen Goethe (JASPERS 1975: 293). 
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e a técnica em grande estilo, diferente de toda técnica antiga [...]” (id: 294).
9
Essa 

objeção pode ser considerada ilustrativa daquela “ingenuidade incauta e servil” que 

constituium dos polos (o crítico, nomeadamente) da estratégia goethiana de 

reedificação da maestria; com efeito, é justamente com o epíteto de ingênua presunção 

[naiv anmaßlich]que Goethe vai, num ensaio que integra sua coletânea Zur 

Morphologie
10

, desautorizar a primazia concedida pela moderna ciência da natureza às 

“faculdades superiores” (resumida adiante por Goethe sob a rubrica da 

Verstandesvernunft, a “razão apenas razonante”) em detrimento das inferiores, primazia 

queleva a prevalecer um “modo unilateral de representação”segundoo qual o homem 

“crê que o mundo está construído segundo ele e seus desejos” (GOETHE 1997: 218). 

Mais relevante para o escopo deste artigo, porém, é a segundadas objeções de 

Jaspers, que vai exatamente de encontro àquela outra ingenuidade, esta pretensamente 

autêntica, que Goethe pretendia entronizar como condição indispensável para validar a 

sua noção de maestria. Reeditando, em chave secular, antigas controvérsias a respeito 

do alegado (e por vezes autodeclarado) paganismo goethiano, o teor moralizante dessa 

objeção não hesita em advogar – contra a dimensão ética inerente ao aprofundamento 

artístico e científico da observação de uma natureza indiferente aos reclamos do mal e 

do bem – o valor de um sentimento elementar do “sofrimento do mundo” e da 

“soberania do mal”
11

: 

Há uma indignação contra aquilo que se poderia designar a harmoniosa concepção 

fundamental de Goethe, sua afirmação pagã da existência. Pois a acusação contra o 

sofrimento do mundo, contra a soberania do mal exige o grito de horror e não suporta a 

amorosa cumplicidade com o mundo em sua totalidade. Nós chegamos a experimentar 

situações, em que não tínhamos mais nenhuma inclinação para ler Goethe, e em que 

recorreríamos a Shakespeare, à Bíblia e a Ésquilo, se não estivéssemos de todo 

impedidos de ler. (JASPERS 1975: 295)
12

 

                                                           
9
 Unverständnis und seine ahnungsvoll schaudernde Verwerfung gegenüber der eingentümlich modernen 

[...] Denkungsart, aus der die Naturwissenschaft und Technik großenStils, andersals alle frühereTechnik, 

hervorgegangen sind [...] .(JASPERS 1975: 294). 
10

Ernst Stiedenroth Phsychologie zur Erklärung der Seelen Erscheinungen. Zur Morphologie, II, 2, 1824. 

(GOETHE 1977, Vol.16: 884-85) 
11

 A terceira das mencionadas objeções de Jaspers refere-se à “infidelidade de Goethe no amor: a toda 

mulher ele se tornara em algum momento infiel” (“Goethes Wankelmut in der Liebe: jeder Frau sei er 

irgendwann treulos geworden”) (id.: 295).  A fidelidade estritamente poética e à memória de cada uma 

das amadas pregressas de Goethe, que Jaspers lhe concede e mesmo louva, não serve todavia aos seus 

olhos de atenuante para este „Wankelmut‟: “Há apenas a infidelidade da memória na infidelidade do 

seguir adiante” (“Es gibt nur die Treue der Erinnerung in der Treulosigkeit des Weitergehens”) (id.: 296). 

Como veremos adiante, a mesma crítica se repetirá na boca de outro autor a propósito do procedimento de 

Lothario (d‟Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister) para com as mulheres com que se envolve.  
12

Es gibt eine Empörung gegen das, was man wohl die harmonische Grundauffassung Goethes nennt, 

seine heidnische Weltbejahung. Denn die Anklagegegen das Leid der Welt, gegen die Herrschaft des 

Bösen verlangt den Schrei des Entsetzens und erträgt nicht das liebende Einverständnis mit der Welt im 
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Para as conclusões que este artigo se propõe, cumpre antes de mais nada esclarecer em 

que medida a crítica goethiana à ingenuidade “incauta e servil”e a reabilitação de uma 

ingenuidade “autêntica”andam  de mãos dadas e são mutuamente condicionantes e 

necessárias, em que medida é forçoso que alcancem certo equilíbrio que então dê lugar 

à harmonische Grundauffassung e à heidnische Weltbejahung de Goethe. Será preciso 

demonstrar então como, para Goethe, tanto as modernas ciências da natureza quanto a 

moral tradicional de extração judaico-cristã instauram “formas unilaterais de 

representação” – a bem dizer complementares, em sua posição ora sobranceira 

emrelação às “faculdades inferiores da alma”, ora submissa, mau grado seu, às dores e 

males do mundo (respectivamente) e, em ambos os casos, céticas ou hostis para com o 

liebendes Einverständnis mit der Welt im Ganzen. (Em momento posterior deste 

trabalho, a recusa de Goethe a essa dupla “forma unilateral de representação” 

reaparecerá incorporada na figura de “filósofos” e “sacerdotes”).  

Será também preciso – para introduzir na discussão o binômio, que dá nome ao 

artigo, do erro e da maestria – demonstrar como tais orientações, a moral e a científica, 

não passariam de duas facetas de uma mesma postura fundamental de repúdio do erro e 

do “mal”, as quais,ao pretender preveni-los ou exorcizá-los, concorrem para obstruir o 

aprofundamento e a intensificação da natureza, apenas eles capazes de converter o erro 

em potência produtiva e abrir caminho à maestria, à referida pretensão goethiana – 

reputada inadmissível por ser, de um lado, demasiado ingênua e, de outro, ímpia e 

infame – do „liebendes Einverständnis mit der Welt im Ganzen‟. 

Como é nosso intuito demonstrar, o êxito de uma tal pretensão (e com ele a 

validade de qualquer maestria) estava condicionado, aos olhos de Goethe, à redefinição 

do status e do estatuto simbólico do poeta no concerto do mundo e de um comércio 

mais estreito e consciente entre arte e ciência, indo culminar naquela “fantasia sensível 

exata” [exaktes innliche Phantasie], a qual,enquanto manifestação da unidade das 

faculdades humanas em sua totalidade, Goethe contrapõe à Verstandesvernunft 

(GOETHE 1977, B.16: 884-85).  

No que respeita à sua matriz e índole propriamente poéticas, essa reivindicação a 

uma “fantasia sensível exata”e à unidade indissociável das faculdades humanas lança 

                                                                                                                                                                          
Ganzen. Wir haben Situationen kennengelernt, in denen wir keinen  Neigung mehr hatten, Goethe 

zulesen, in denen wir zu Shakespeare, der Bibel, Äschylus griffen, wenn wir überhaupt noch lesen 

könnten. (JASPERS 1975: 294-5). 
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raízes na peculiar concepção goethiana da criação poética, que, em sua forma mais 

perfeita e acabada, se lhe patenteava como o“desde o primeiro instanteconsumado 

[uranfängliche[s] Fertigsein]daquilo que em sua cabeçaé acolhido, e do alto prazer de 

abarcar com a vista o que é desse modo configurado no espírito, como „em nenhuma 

hipótese sucessivamente, [...] senão como que tudo ao mesmo tempo‟”(GRAHAM 1988: 

372)
13

. 

Num dos ensaios que dedicou ao fenômeno da Fertigkeit (ou Fertigsein) e do 

Früh-Vollendeter [prematuramente consumado] “Eufórion”, Ilse Graham citará uma 

afirmação de Goethe a Eckermann que agrega outra componente, estreitamente ligada 

àquela, a este peculiar modo de criação, a propósito do qual o autor se lembra de 

comentar o contributo do Weltbild de Espinosa – “a lição, segundo aqual, a necessidade 

da natureza rege todo o universo”
14

 (id.: 375) – para a decisão do jovem Goethe de 

“legitimar seu sentimento inato da vida como segunda natureza” (id.)
15

: 

Eu era levado a encarar o meu inerente talento poético inteiramente como natureza... O 

desempenho desse dom poético pode ser excitado e determinado, é verdade, por 

quaisquer motivos; mas em sua conformação mais feliz e rica ele se apresenta 

involuntariamente, senão mesmo contra a vontade. (GOETHE apud GRAHAM: id.)
16

. 

 

Coloca-se então a questão de precisar qual o papel reservado à Bildung nesse contexto 

em que se atribui uma decidida e indisputável primazia à criação poética experimentada 

à maneira de uma concepção absolutamente peremptória e intempestiva, cujo produto 

“brote, como Minerva, perfeitamente formado e completamente armado no cérebro do 

seu inventor” (GOETHE 1986: 469), e que em sua conformação mais feliz e rica se 

apresenta wie gleich alles zusammen e unwillkürlich, ja wider Willen.  

Na perspectiva assumida por este artigo, trata-se de esclarecer de que maneira a 

“ingenuidade autêntica” e o repúdio, de índole amoral e antissectária, da “ingenuidade 

incauta e servil”, ambos fundados na mesma compreensão amorosa da natureza e na 

autocompreensão de seu angestammtes Lebens gefühl als zweiteNatur – os quais já 

estavam presentes, como ficou visto ao início deste artigo, na figura de Prometeu como 

                                                           
13

 [...] uranfänglichen Fertigsein des in seinem Kopfe Empfangenen und von der hohen Lust, das 

dergestalt Gewordene im Geist zu übersehen, “gar nicht nach einander, [...] sondern wie gleich alles 

zusammen”. (GRAHAM 1988: 372). 
14

 [...] nach dessen Lehre die Naturnotwendigkeit das gesamt All regiert. (GRAHAM 1988: 375) 
15

 [...]  sein angestammtes Lebensgefühl als zweite Natur zu legitimieren.(GRAHAM 1988: 375) 
16

Ich war dazugelangt, das mir in wohnen de dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten... Die 

Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Veranlassung erregt und bestimmt werden; aber am 

freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.[...](GRAHAM 1988: 375). 
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patrono do Sturm und Drang – puderam evoluir juntos, mutuamente formando-se e 

transformando-se até finalmente entronizar a concepção goethiana de maestria que 

anima a sua noção de tradição e a representação do “poeta-imitador” que lhe vem no 

encalço. 

 

Maestria e Erro na Bildungde extração goethiana 

 

Na obra em que tematiza de maneira mais cabal e explícita a questão da Bildung, 

procurando através da aventurosa construção literária de seus Anos de 

aprendizadocaptar-lhe um sentido rigorosamente imanente, Goethe cuidará de 

representar esses dois vetores da ingenuidade e de sua perda ou “imolação”, não numa 

perspectiva linear e teleológica, mas sim do seu aprofundamento e depuração 

recíprocos. A glorificação do destino como um “poder que nos governa e tudo conduz 

para nosso bem” (GOETHE 2009: 83) e a sua impugnação, emulação e “substituição” 

pela Sociedade da Torre personificam, em certa medida, os diversos níveis da crença 

fundamental de WillhelmMeister no poder inato e autoformador da própria 

individualidade (e por conseguinte de sua ingenuidade), suas rupturas e cesuras, indo 

culminar no desfecho improvável do casamento de Meister com Natalie, que além de 

desenlace da intrincada trama narrativa e granfinale da obra, resulta também na 

consagração de ambos os princípios e de sua possível conciliação.  

Mas se os “poderes” do Destino e da Torre se alternam e interagem 

comoinstâncias superiores formadoras, por cujo intermédio e concurso as 

representações de Wilhelm a respeito de seu próprio percurso formativo se orientam e 

organizam, tampouco falta a essas representações um fundamento positivo e autônomo; 

esse fundamentoassenta-se no imperativo soberano que Wilhelm Meister professa na 

famosa carta ao amigo Werner, no primeirocapítulo do Livro V – “instruir-me a mim 

mesmo, tal como sou” –, remontando por um lado àquela autossuficiência individual 

intransigente e “prometeica”, a que já nos referimos, e por outro à recusa terminante de 

adesão às alternativas excludentes de atuação e engajamento social oferecidas pela 

burguesia e a nobreza; menos por um sentimento qualquer de descontentamento ou 

indignação contra a estrutura social constituída, diga-se de passagem, do que por um 
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reconhecimento meridiano da legitimidade relativa das forças concorrentes que 

plasmam essa estrutura: 

Por tal diferença culpa-se não a arrogância dos nobres nem a transigência dos 

burgueses, mas sim a própria constituição da sociedade; se um dia alguma coisa irá 

modificar-se, e o que se modificará, importa-me bem pouco; em suma, tenho de pensar 

em mim mesmo, tal como estão agora as coisas, e no modo como hei de salvar a mim 

mesmo e alcançar o que para mim é uma necessidade indispensável. (id.: 286). 

 

É unicamente nessa combinação de autossuficiência radical e compreensão indulgente 

de orientações morais e políticas antagônicas que se deve buscar a origem daquela 

singular mescla de amoralidade e antissectarismo em que fizemos repousar o repúdio de 

Goethe à ingenuidade incautae servil, e que tanto embaraço e incompreensão provocou 

num amplo espectro da crítica goethiana. Em Adel und Bürgertum im Spiegel 

Goethescher Dichtungen zwischen 1790 und 1810 unter besonderer Berücksichtigung 

von “Wilhelm Meisters Lehrjahren”, Karl-Heinz HAHN (1978) passa em revista as 

interpretações díspares e amiúde contraditórias que a crítica soube sacar dessa criação 

literária ímpar que é a Sociedade da Torre, muito embora todas elas “baseiem-se no 

texto de Goethe e para cuja justificação poderiam ser citadas importantes passagens dos 

respectivos autores” (id.: 157).
17

 

Quanto à sua própria interpretação, é bastante elucidativo o modo como ela 

oscila entre os aspectos da amoralidade e do antissectarismogoethianos, deslizando de 

um para outro a fim de fundamentar sua crítica, embalada pela constatação de que “De 

fato, a um observador imparcial não será fácil formular um juízo positivo a respeito do 

círculo em torno de Lothario e do Abade” (id.)
18

. Para Hahn, com efeito, os propósitos 

um tanto nebulosos da Sociedade da Torre deixar-se-iam em última instância resumir 

naquela... 

[...] funesta aliança entre capital burguês e grandes propriedades da nobreza, que 

determinará o desenvolvimento alemão no século XIX e terá um impacto tão desastroso. 

Com tal não deve ser dito que Goethe tenha previsto tudo isso; mas as discussões de 

Lothario não admitem nenhuma outra interpretação, senão a de que os motivos de suas 

ações diferenciam-se dos [motivos das ações] de Werner não por princípio, mas no 

melhor dos casos apenas gradualmente (id.: 158).
19

 

                                                           
17

 [...] auf Goethes Text basieren [sich] und zu deren Begründung von den jeweiligen Autoren wichtige 

Passagen angeführt werden können. (HAHN 1978: 157). 
18

 Tatsächlich wird es dem unbefangenen Beobachter nicht leicht gemacht, ein positives Urteil über jenen 

Zirkel um Lothario und den Abbé zu formulieren. (HAHN 1978: 157). 
19

 [...] unheilige Liaison zwischen bürgerlichem Kapital und groß grundbesitzendem Adel, die die 

deutsche Entwicklungim 19. Jahrhundert bestimmen und sich so verhängnisvoll auswirken wird. Nicht 

daß damit gesagt werden soll, Goethe habe dies alles vorausgesehen; die Erörterungen Lotharios lassen 
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Mas o autor não faz questão de dissimular o quanto sua leitura deve à circunstância de 

que Lothario, nichtzufällig, entre em sociedade com Werner, “aquele mais antigo 

burguês que apareceu na literatura de língua alemã, para quem todos, inclusive seus 

filhos e amigos, convertem-se em objeto de lucro” (id.)
20

e, por outro lado, em que 

medida a identificação que se opera entre os “motivos fundamentais das ações” do líder 

da Sociedade da Torre (Lothario) e de Werner se apoia em objeções e preceitos de 

cunho moral. Com efeito,  

Lothario não mostra realmente ter escrúpulos na escolha dos meios para atingir 

interesses pessoais. Suas diversas relações amorosas o evidenciam de sobra: seu descaso 

para com os sentimentos das mulheres, cujo amor ele persegue para em seguida 

abandoná-las, quando não mais o apetecem (id.: 157).
21

 

 

A par dessas razões de ordem moral e política, há ainda laivos de um naturalismo 

ingênuo na crítica de Hahn ao modo pelo qual no romance se procede às escolhas dos 

diversos pares amorosos (“Aqui mal estão em jogo sentimentos nobres; cálculos ditam 

as decisões das partilhas” [id.])
22

, convertendo-se as figuras femininas em “caracteres 

quase alegóricos” [...]  [“beinaheallegorischenCharakter”] (id.) e arrancando-sedo autor 

ogrito de indignação: “Não, no convívio desses homens impera demasiada desnaturação 

[Unnatur], a ponto de que não nos seja preciso admitir que Goethe tenha realmente 

desejado aqui (no Wilhelm Meister) apontar para um mundo ideal” (id.: 158)
23

.Mas o 

que se afigura exatamente a Hahn, da perspectiva da livre vontade humana, uma 

Unnatur, outra coisa não é, propriamente falando, do que uma “zweite Natur”, aquele 

“in wohnendes dichterisches Talent” que o próprio Goethe diz ter chegado a encarar 

“ganz als Natur”, acrescentandoque “am freudigsten und reichlichsten trat sie 

unwillkürlich, ja wider Willen hervor”: 

                                                                                                                                                                          
jedoch keine andere Deutung zu als die, daß die Motive seines Handelns sich von denen Werners 

bestenfalls graduell, nicht aber prinzipiell unterscheiden. (HAHN 1978: 158). 
20

  [...] jener ältesteBurgeois, der in der deutschsprachigen Literatur begegnet, dem alles, auch seine 

Kinder um der Freund, zu Gewinn-Objekten wird. (HAHN 1978: 158). 
21

 Lothario ist in der Wahl der Mittel zur Durchsetzung persönlicher Belangerecht skrupellos. Seine 

verschiedenenLiebesverhältnisse verdeutlichen das recht gut. Was fragt er schon nach den Gefühlen der 

Frauen, um deren Liebe er sich bemüht und von denen er sich wieder abwendet, wenn er ihrer überdrüssig 

ist. (HAHN 1978: 157). Walter BENJAMIN foi outro dos críticos de Goethe a quem o termo „inescrupuloso‟ 

pareceu adequado para classificar precisamente a índole antissectária que domina o processo criativo 

mobilizado no romance, o modo por que “Goethe esquivou-se de todo e qualquer condicionamento 

político para, vinte anos mais tarde, recuperá-lo de modo tanto mais inescrupuloso na continuação de seu 

romance de formação”. (2009: 158, grifomeu). 
22

 Da sind kaum edle Gefühle im Spiel; Berechnung diktiert die Entscheidungen der Beteiligen. (HAHN 

1978: 157). 
23

 Nein, im Zusammenleben dieser Menschen dominiert sehr viel Unnatur, zuviel, als daß man annehmen 

dürfte, Goethe hat hier wirklich eine Idealwelt zeichen wollen.(HAHN 1978: 158). 
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A admissão de Wilhelm Meister na Sociedade da Torre é, assim observada, menos um 

ato de livre decisão da vontadedo que um processo inevitável, para cuja realização se 

fez todavia necessária uma compensação préviade sua parte” (id.: 161, grifo meu).
24

 

 

Nessa caracterização da trajetória de formação de Wilhelm Meister,nos termos deum 

processo que a personagem não dirige por sua própria vontade livre e decisória, 

pensamos tocar no ponto em que as críticas à ausência de “escrúpulos”, 

“condicionamento político”, “sentimentos nobres” e “verdade natural” parecem 

encontrar o seu fundamento último, sem contudo tornar o próprio Meister diretamente 

imputável por tais faltas, que vão destarte “extravasar” dele para incidir em outras 

personagens da obra e no próprio Goethe; aquele ponto, portanto, em que a ingenuidade, 

a amoralidade e o antissectarismo, sem serem imputáveis em si mesmos, se avizinham e 

contraem duvidosas e mesmo espúrias relações com pessoas e circunstâncias 

positivamente recrimináveis, servindo de ensejo às suas ações e de pasto às perversões 

do autor. 

Trata-se, portanto, daquilo que se poderia com razão classificar como erro, pelo 

qual bem se poderia perdoar oprotagonista – empenhado como está, em fim de contas, 

em seu processo de formação –, mas não oautor que parece querer elevar esse erro, 

constitutivo do processo formativo de sua personagem (como de qualquer pessoa), à 

categoria de um ideal de vida, tal como mais tarde esse ideal será de fato reivindicado 

sob o epíteto menos equívoco, embora ainda demasiado impudente, da “harmonische 

Grundauffassung” e da “heidnische Weltbejahung”.  

Vê-se bem que aqui já estamos adentrando o terreno da relação, que este artigo 

se propôs elucidar, entre erro e maestria. Seja por inadvertência, seja já por decidida 

relutância e incompreensão, o caso é que as mencionadas interpretações deixaram de 

atentar para o fato de que o sentido principal aderente à noção de Bildung, tal 

comorepresentada na trajetória de Wilhelm Meister, é ode um aprendizado nem tanto 

pelo erro quanto parao erro; em outras palavras, menos a ideia de que o erro ensina ao 

indivíduo o modo de se esquivar dele numa próxima vez, de preveni-lo ou ludibriá-lo 

seja lá como for, do que a ideia de que o erro educa para tornar esse indivíduo cada vez 

mais apto a percebê-lo sem a ele sucumbir, a reconhecê-lo sem sofismas e arrostá-lo 

sem sonegar-lhe a existência e os direitos, numa relação de fortalecimento recíproco e 

                                                           
24

 Wilhelm Meister Aufnahme in die Turmgesellschaft ist, so betrachtet, weniger ein Aktfreier 

Willensentscheidung viel mehr ein unausweichlicher Vorgang, den zu realisieren es dennoch einer 

Vorleistung von seiner Seite ausbedurfte. (HAHN 1978: 161). 
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dialético entre o padecimento e a compreensão. Um erro encarado menos como virtude 

propedêutica, portanto, do que como potência propriamente vital e hermenêutica. 

Tantas são as passagens da obra que dão conta dessa dimensão da Bildung, a 

começar pela própria estruturação da intriga e da trama narrativa, que seria tarefa 

ingrata ter de escolher entre elas, não fosse o fato de que Wilhelm chegaa ouvi-la numa 

formulação lapidar e no momento insuspeito em que, justamente, se trata de iniciá-lo 

em certos princípios que facultem sua admissão à Sociedade da Torre: 

Não é obrigação do educador de homens preservá-los do erro, mas sim orientar o 

errado; e mais, a sabedoria dos mestres está em deixar que o errado sorva de taças 

repletas de seu erro. Quem só saboreia parcamente seu erro, nele se mantém por muito 

tempo, alegra-se dele como de uma felicidade rara; mas quem o esgota por completo, 

deve reconhecê-lo como erro... (GOETHE 2009: 470s) 

 

Subtraída à esfera da relação “aprendizado versusmaestria”, a qual confere a essa 

necessidade iniludível de se padecer o erro para melhor triunfar dele um cunho 

pedagógico capaz de levar Wilhelm Meister a um desespero crescente –somente 

recompensado (se bem que aí regiamente, por sua união com Natalie) no lance final de 

seus Anos de aprendizado – a mesma idéiadessa necessidade reaparecerá na 

continuação do romance, em carta de Hersília a Meister nos Anos de Peregrinação, mas 

já agora como uma constatação sóbria e cristalina e sem o poder de aturdimento e 

opressão que pôde ainda exercer sobre o jovem Meister: “Por que como seria possível 

compreender a confusão sem padecê-la?” (GOETHE 1977, Vol. 8: 491)
25

. 

 Críticas de distintos vieses e matizes são concordes em afirmar que o projeto 

goethiano que atende pelo nome de Bildungnão teria logrado o resultado esperado. Karl 

JASPERS sustenta que “O que ele [Goethe] entendia por Bildung, o que a simples palavra 

lhe inspirava, ele tinha que deixá-lo azedar [...]” (1975: 295)
26

; Karl-HeizHAHN, de sua 

parte, põe em dúvida se “a Sociedade da Torre e a filiação de Wilhelm Meister a essa 

sociedade deveriam ser entendidas a todo custo como meta e desfecho de uma formação 

e desenvolvimento do protagonista que tendem para uma forma de vida consumada.”  

(1978: 159) 
27

.Já SAUDER e RICHTER ponderam, de uma perspectiva mais benevolente e 

evolutiva, que os novos acentos das obras da velhice de Goethe colocam “ao lado 

                                                           
25

 [...] denn wie wollte man außerhalb der Verwirrung die Verwirrung erkennen. (GOETHE 1977, Vol. 8: 

491) 
26

 Was er [Goethe] unter Bildungverstand, was ihm die schlichten Worte eingab, erhabe es sich sauer 

werden lassen [...]. (JASPERS 1975: 295) 
27

[...] die Turmgesellschaft und Wilhelm Meisters Einheirat in diese Gesellschaft unter allen Umständen 

als Ziel und Abschluß einer zu vollkommener Lebenshaltung tendieren Bildung und Entwicklung des 

Protagonisten verstanden werden müsse. (HAHN 1978: 159) 
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daquele da formação, o mandamento cada vez mais intransigente de uma renúncia, que 

pela abdicação aos sentimentos egoístas sempre chega também a uma elementar virtude 

social” (1992: 97)
28

.Mas apenas numa leitura superficial, a necessidade da Entsagung já 

não estaria contida, pelomenos em germe,nadinâmica da Bildung goethiana, 

declaradamente orientada como era para o imperativo de “esgotar por completo o erro 

para reconhecê-lo como erro”; nem tanto, porém, àguisa de uma virtude social 

contraposta aos sentimentos egoístas que governariam a Bildung quanto à guisa deum 

complemento necessário, capaz de imprimir uma direção produtiva e um sentido 

positivo ao tremendo desengano implicado na consciência iniludível do errocomoforça 

motriz da Bildung e horizonte de desempenho da maestria. 

 Goethe se referirá ao momento preciso de sua biografia que é possível identificar 

inequivocamente com uma “perda da inocência”; e se por um lado esse momento 

traduz, da maneira mais nítida, o abandono das pretensões formativas e educativas que 

melhor distinguem a Bildung, por outro lado é também esse o momento em que os 

frutos dessa mesma Bildung estarão maduros para a colheita e em que ela se consuma 

finalmente em maestria, naquela acepção que veio a adquirir neste artigo: como erro que 

se esgota por completo e chega a ser reconhecido como erro, sem contudodeixar a alma 

vergada sob opeso do remorso e da impotência. Mas sim como um reconhecimento 

queinfunde-lhe a confiança de que as pretensões formativas e educativas só chegam a 

ser eficazes quando sabem renunciar às suas prerrogativas em favor das disposições e 

necessidades individuais indeclináveis, colocando-se doravante como coadjutoras das 

possibilidades de formação fixadas pelo destino individual: 

Sempre pensei de bom grado aprender algo de outros; / Contava quarenta anos quando 

este erro me deixou. / Tolo fui sempre ao pensar que outros ensinava; / Ensina tu cada 

qual, Destino, como ele necessita! (GOETHE1979: 149). 

  

                                                           
28

 [...] dem Gebot der Bildung immer beharrlicher das jenige einer Entsagung an die Seite, die imVerzicht 

auf egoistische Regungen immer auch zu einer elementaren sozialen Tugend wird. (SAUDER; RICHTER 

1992: 97). 
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“Intenções e manifestações da natureza” e suas implicações para 

as concepções estéticas de Goethe  

 

Essa convicção, de que o indivíduo somente se habilita a uma formação e uma atuação 

pedagógica eficazes quando se convence do erro de pretendê-las ou persegui-las, está 

em íntima consonância com a peculiar relação entre interior e exterior que irá animar as 

concepções científicas de Goethe: nem bem homogêneas, nem inteiramente 

heterogêneas, as manifestações exteriores da natureza se situam, com respeito às suas 

leis e regras, numa relação tal que permite a essas manifestações “distorcer”aquelas leis, 

entregando-se a formações que excedam ou fiquem aquém do rigor de sua perfeição, 

sem, porém, jamais ultrapassar os limites das possibilidades latentes ou inerentes ao 

repertório de transformações contido em seu procedimento formativo, na qualidade de 

uma “regra fixa e eterna, porém viva”: 

 

Este é, talvez, o lugar mais indicado para assinalar que, por este caminho, o naturalista 

pode chegar a conhecer antes que por nenhum outro e mais facilmente o valor e a 

dignidade da lei, da regra. Se só nos fixamos no regulado, chegamos a pensar que 

necessariamente tem que ser assim, que as coisas se acham determinadas assim desde 

sempre e são, portanto, estacionárias. Mas se nos fixamos nos desvios, as deformações e 

as formas torcidas e monstruosas, nos damos conta de que, ainda que a regra seja fixa e 

eterna, é, ao mesmo tempo, uma regra viva; nos damos conta de que os seres podem 

transformar-se até o informe, não por obra da regra, certamente, mas sim dentro dela e 

que, em todo caso, não tem mais remédio que reconhecer, ainda que mau grado seu, o 

império inexorável da lei. (GOETHE1997: 137). 

 

Ao abarcar os desvios e deformações “dentro”do âmbito de atuação legítima das leis e 

regras da natureza, embora não daquilo que sucede “por obra delas”, que outra coisa faz 

Goethe senão instituir para sua máxima pedagógica – de que somente “esgotando por 

completo o erro e reconhecendo-o como erro é possível triunfar dele” –, um fundamento 

objetivo ancorado na própria natureza, e reciprocamente estender também para o 

domínio das ciências naturais a validade dessa máxima, aqui representada pela 

necessidade das próprias produções da naturezareconhecerem o “império inexorável da 

lei”, maugrado seu? O que essa formulação trai de certo antropomorfismo se 

apresentará em sua justa perspectiva quando examinarmos em seguida o triplo ganho 

ético-estético-epistemológico aportado por essa noção de uma “defasagem”entre as leis 

e regras da natureza e suas produções, defasagem essa que não implica, contudo, em 
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aviltamento, abandono ou defraudação da lei, concorrendo antes para realçar seu valor e 

dignidade.  

E com efeito, é a uma tal defasagem, concebida desse modo específico, que se 

deve a superioridade que Goethe advoga para os gregos e para o sentido preciso de que 

se reveste a sua “emulação”da natureza, em comparação com a mera cópia servil com 

que “os bons velhos artistas alemães”pretendiam imitá-la, pensando com isso ter feito 

algo; porquanto é unicamente o conhecimento das imperfeições da natureza, dos seus 

desvios e deformações com respeito às suas “eternas normas”, que abre o acesso à 

intuição das intenções, de outro modo inescrutáveis,da natureza; e é unicamente essa 

intuição que fundamenta uma autêntica criação artística, que Goethe postula nos termos 

de um procedimento corretivo, capaz de restituir à natureza, por intermédio do espírito e 

da elevação de sua cultura, a direção original da qual ela em algum momento extraviou-

se, tornando-a outra vez eficiente: 

Os nossos bons velhos artistas alemães nada sabem disto; dedicam-se com a sua 

fraqueza pessoal e impotência artística à cópia da Natureza e julgam ter feito alguma 

coisa nova. Estão abaixo da Natureza. Quem, porém, quer fazer algo de grande deve ter 

elevado a sua cultura a um ponto tal que possa, como os gregos, erguer a limitação real 

da Natureza à altura do seu espírito e tornar eficiente o que nas manifestações da 

Natureza, por fraqueza íntima ou dificuldade exterior, só ficou em intenção. 

(ECKERMANN: s/d.: 279). 

 

Não pode haver afirmação mais eloquente da relação de mútua dependência, de 

reciprocidade e cumplicidade entre o erro e a maestria, do que esse panegírico e 

recomendação dos gregos como modelo a ser seguido por quem queira “fazer algo de 

grande”, justamente naquilo que sua perfeição não pode ser apreciada senão com 

referência às imperfeições da natureza, que o desenvolvimento cultural desse povo 

precisou ter conhecido a ponto, não de “descartá-las”, masde reorientá-las numa direção 

que elas já haviam trilhado, que lhes é inerente e que em algum momento foram levadas 

a abandonar. 

Munidos dessa peculiar noção goethiana de se“tornar eficiente às limitações da 

natureza”, podemos passar já para o conceito de “poetas-imitadores” com que Goethe, 

por assim dizer, “operacionaliza”essa sua maneira de conceber as relações entre 

natureza e cultura a fim de elucidar e estabelecer, para si e para o poeta comotal, uma 

nova e mais consistente concepção de tradição. À definição do “poeta-

imitador”comparecem e se combinam, em idêntica medida, a veneração incondicional e 

a visceral autossuficiência criadora, o assumido desprezo porescrúpulos críticos e a 
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hipertrofia crítica que ele pressupõe, os quais já havíamos surpreendido no culto 

prometeico dos tempos do Sturm undDrang, mas agora depurados e elevados a uma 

articulação satisfatória por intermédio das novas relações contraídas (e aplanadas) entre 

o erro e a maestria, a natureza e a cultura. 

Ao postular a “profissão de fé”do poeta-imitador, a maior preocupação de 

Goethe será com efeito reconhecer sem rebuços a fragilidade das fontes de que se nutre 

a “herança de nossos antepassados”.Ele o faz, todavia,apenas para desse modo delimitar 

com maior precisão e rigor a procedência do valor incondicional que atribui a essa 

herança e sua independência com respeito a tais fontes, mesmo que as “pressuponha de 

bom grado”. Reservae alegoria serão destarte apontados como os dois escolhos 

comque se vão chocar as tentativas de impugnar ou legitimar essas fontes, levadas pela 

mesma apreciação errônea dos liames entre realidade natural e/ou histórica e criação 

artística, e pelo desconhecimento da defasagem necessária entre as intenções da 

natureza e as suas manifestações, à custa do qual tampouco se pode chegar a conceber a 

relação entre natureza e cultura nos termos de uma elevação do espírito que “torne 

eficiente”às limitações inerentes às manifestações da natureza e as restitua, sob a forma 

de uma “ilusão de realidade”, às suas intenções: 

Nós-outros poetas-imitadores temos de venerar a herança dos nossos antepassados – 

Homero, Hesíodo e outros – como velhos livros canônicos; inclinamo-nos perante eles 

como perante inspirados do Espírito Santo e não nos atrevemos a perguntar donde é que 

vem nem para onde vão. Pressupomos-lhesde bom grado uma velha crença popular, 

mas a pura personificação característica vale para nós tudo, sem reserva nem alegoria: o 

que é que depois os sacerdotes fizeram do escuro, o que os filósofos trouxeram a claro, 

isso não o devemos nós ter em conta. É assim que reza nossa profissão de fé.  (GOETHE 

1979: 412). 

 

Mas a primazia dessa“pura personificação característica”, que se afirma como domínio 

eletivo de fruição e atuação do poeta em contraposição a sacerdotes e filósofos em seu 

prurido de confirmar ou desmentir a herança de nossos antepassados, remonta a outros 

pressupostos que não são discriminados nessa definição dos poetas-imitadores. 

Remonta muito particularmente a uma passagem do livro XII de Dichtung und 

Wahrheit em que Goethe se detém em considerações sobre sua “ideia 

fundamental”sobre o valor intrínseco e as condições de transmissão da tradição, 

considerações essas motivadas pelas controvérsias em voga à época sobre os métodos 

mais adequados à exegese bíblica. 
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Nessas considerações ficará claro como Goethe faz valer para o âmbito da 

tradição a mesma qualidade de relações que vigoraentre o interior e o exterior, as 

intenções e as manifestações da natureza.Do mesmo modo por que a natureza não pode, 

por “fraqueza íntima ou dificuldade exterior”, levar a efeito as suas intenções, também a 

tradição não logra ser “transmitida numa pureza perfeita” e permanecer perfeitamente 

inteligível, quer à custa da “insuficiência dos órgãos através dos quais ela é transmitida” 

(GOETHE 1986: 391), quer de diferenças culturais de tempo e lugar e das faculdades e 

opiniões humanas. Mas também aqui, essa insuficiência ou precariedade de meios não 

serve de pretexto e justificativa para se desacreditar o valor intrínseco da obra ou pôr em 

dúvida a legitimidade e alcance de sua fruição. 

Servindo-se do exemplo das relações entre o “corpo e a obra do espírito”, 

Goethe procederá à sua defesa do “fundo íntimo, o interior, o sentido e a direção da 

obra” como aquilo que éo essencial em toda a tradição, particularmente na tradição 

escrita, o que nela é “original, divino, eficaz, inviolável e inalterável” e apenas 

suscetível de ser abalado pelas influências do tempo e de quaisquer condições 

exteriores, tanto quanto o é “uma alma bem formada”em relação àsenfermidades do seu 

corpo. Justamente aqui, porém, há que se tomar muito cuidado para não confundir a 

defesa de Goethe dessa primazia da “essência”e do “fundo íntimo”da obra sobre os 

meios de expressão exterior com uma espécie de essencialismo invertebrado e 

negligente para com as formas particulares de expressão. 

De modo contrário a isso, a capacidade de apreensão dessa essência, da 

“natureza íntima” e do“caráter próprio de um livro que nos agrade particularmente”, 

será radicadapoucas linhas adiante na capacidade de identificação dessa essência com o 

núcleo mais particular da própria individualidade, com aquilo que a confirma nas suas 

disposições mais secretas e inclinações mais indeclináveis, facultando desse modo 

se“examinar em que relações está o livro com a nossa natureza e a que ponto essa forma 

viva anima e fecunda a nossa” (id.:391), o que não pode ser senão “assunto de cada 

um”. E em tal medida esse indivíduo sabe dever o reconhecimento do melhor e mais 

genuíno de si mesmo ao influxo dessas obras, que já não lhe é possível consentir no fato 

de que também elas não provêm do núcleo mais íntimo de um indivíduo particular e 

determinado, por maiores que tenham sido as vicissitudes e os revezes que sua 

transmissão lhes tenha custado: 
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Em compensação, todo o exterior, que não age sobre nós ou está sujeito a alguma 

dúvida, deve ser abandonado à crítica, que, ainda sendo capaz de desmembrar e 

dispensar o conjunto, jamais conseguiria arrebatar-nos o fundo verdadeiro, ao qual nos 

agarramos firmemente, e não perturbaria sequer por um instante a nossa convicção, uma 

vez formada. (id.: 391-2). 

 

Mas se é verdade que apenas esse aprofundamento e intensificação individuais são 

capazes de devassar a “forma viva”de uma obra e deixar-se animar e fecundar por ela, 

eles somente o serão sob a condição de que cheguem a ser concebidos nos termos de 

uma Bildungentendida como “educação para o erro”, como impulso para “esgotar o erro 

por completo e reconhecê-lo enfim como erro”, galgando destarte o grau da maestria; e 

por outro lado, sob a condição de que também esse erro seja compreendido como 

possibilidade latente e inerente ao procedimento formativo da natureza, como desvios e 

deformações que sucedem não “por obra”das leis naturais, mas em todo caso “dentro 

delas”e sem jamais escapar à sua jurisdição. 

Nessa dupla condição encontra-se tudo o que é necessário saber para se 

compreender a primazia concedida por Goethe ao “interior”e “fundo vivo”de uma obra, 

sem confundi-la com um essencialismoqualquer; porquanto, apenas por intermédio 

delas chega o poeta a compenetrar-se dessa verdade, de que toda tradição e “obra do 

espírito”não se esgota em suas manifestações particulares nem se deixa confundir com 

elas, e que por outro lado não existe absolutamente sem elas, e não existe de nenhuma 

outra maneira – e aí em sua forma plena e perfeitamente satisfatória – a não ser nelas. 

Apenas àquele que tenha esgotado por completo o erro e o tenha reconhecido como tal, 

será dado destarte advertir nesses erros o selo e os vestígios das intenções da natureza, 

as quais lhe acodem, por isso mesmo que frustradas, o único caminho possível para a 

sua própria reconstituição, franqueando-lhe o domínio das aparências comuns para com 

elas forjar a “ilusão de uma realidade superior”.  

Nessa conta deve ser tomada, sem nenhuma dúvida, aquela “elevação da 

cultura”que Goethe preconiza como requisito para se “erguer a limitação real da 

Natureza à altura do seu espírito e tornar eficiente o que nas manifestações da Natureza 

só ficou em intenção”. Em nenhum aspecto essa elevação deveria ser confundida com 

aquela erudição livresca que Goethe tanto deplorou e que acima de tudo esconjurou, 

deixando disso um monumento na figura do doutor pactário de seu Fausto. “Elevar a 

sua cultura”traduz então a busca por aquelas manifestações artísticas particulares que 

deem conta da consciência de sua insuficiência individual e de sua defasagem com 
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respeito às intenções do espírito e da natureza, mas que ao mesmo tempo logram 

despistar ou eludir essa defasagem com uma criação do espírito em que tais intenções 

pareçam ter sido apanhadas e “simuladas”de modo tão afortunado, que as imagens, a 

linguagem e „estilo‟ em que estas obras foram vazadas constituem doravante símbolos 

incontornáveis e imperecíveis para estas intenções. 

Eis aí, nem mais nem menos, aquela pura personificação característica que faz 

a glória e as delícias do “poeta-imitador” e que o autoriza dar de ombros aos cuidados e 

prerrogativas de sacerdotes e filósofos, reservando para si um lugar a meio caminho 

entre ambos, e deles equidistante: à custa da consciência iniludível da insuficiência 

individual e da defasagem necessária entre intenções interiores e manifestações 

exteriores, não podem jamais os poetas deixar-se persuadir dos pios esforços dos 

sacerdotes para elevar ao status de verdade natural ou histórica a “herança de nossos 

antepassados”, desse modo convertendo suas figuras e emblemas em alegorias (o que 

Goethe resume na fórmula do “fazer algo do escuro”); não podem, em contrapartida, 

ceder aos reclamos dos filósofos e compactuar com suas reservas para com o valor 

intrínseco dessa herança (aquilo a que Goethe se refere como “trazer a claro”), uma vez 

que as criações do espírito individual, por menosque se confundam com elas, são para 

aquelas verdades mais que meros sucedâneos e derivativos: são autênticos símbolos
29

 

que contém em si tudo de que o ser humano necessita, e ainda mais do que poderia 

desejar, para um trato inteiramente satisfatório com essas verdades nos limites de suas 

possibilidades e aspirações mais essenciais. 

Em vista do que foi dito, não é de admirar que Andreas WACHSMUTH (1966), em 

seu seminal estudo „Bildung und Wirkung – die Polarität in Goethes Lebenskunst‟, faça 

depender a “ideia goethiana da vida humana”“dessa unificação de uma dualidade 

fundamental[...]”, qual seja, a unificação entre o conceito goethiano de individualidade 

em sua irredutibilidade e inalterabilidade fundamentais, que Goethe devia à 

Präformationslehre de Leibniz, e o conceito de Bildung, cujas raízes remontam ao 

princípio religioso de uma possibilidade ilimitada de transformação desse indivíduo na 

direção de uma “alteridade”absoluta (Deus), à imagem e semelhança do qual ele fora 

não obstante criado: 

 

                                                           
29

 Para a concepção goethiana de símbolo, cf. MÜLLER 1937. 
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Se o conceito goethiano da Bildungé separável de sua vida e tem ainda algo a nos dizer, 

é algo que precisará primeiro ser outra vez demonstrado. Goethe o encontrava já em 

seus dias em empregos diversos. Também ele pertence a uma longa série de conceitos 

secularizados. A origem está na religião, onde os místicos medievais o elegeram para 

designar o objeto do piedoso êxtase da alma, conforme a palavra bíblica: “Deus criou o 

homem à sua imagem”. O tom fundamentalmente religioso jamais deixou de ressoar no 

pensamento de Goethe. Mas o emprego ampliado e a conversão em um programa de 

vida Goethe alcançou quando o enriqueceu com o conceito de individualidade, que ele 

devia a Leibniz e à doutrina da pré-formação. O desenvolvimento do pensamento tomou 

até mesmo um rumo invertido, na medida em que o conceito de individualidade 

primeiramente foi acolhido por Goethe e somente mais tarde se ligaria ao de Bildung. 

Nessa unificação de uma dualidade fundamental baseia-se a ideia goethiana da vida 

humana. Trata-se da solução da tensão entre fixo e movente, entre ser e tornar-se, [...]. 

Como confissão poética, ela ressoa nas palavras sobre a “forma cunhada, que vivendo 

se desdobra” (WACHSMUTH 1966: 97s).
30
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Abstract: This article aims to reassess the work and life of Karl May, one of the most 

successful German-language writers, from the aspect of staging. It shows how May mixes 

memories of childhood and literary elements, the desired and the factual, for a staged memory 

that would provide a deeper meaning for both his biography and his work. Thus, May recreated 

himself as an ideal man who, in his novels, can overcome his problems with reality, a 

multifaceted "I" represented by his various literary characters and his adventures, claimed by 

May as his own experiences. If the intersections of fictional and personal identity created by 

Karl May mark the first phase of his production and its narrative is structured around the 

motives of imprisonment and liberation, his late work abstracts from such elements and is 

directed toward a quasi-philosophical reflection on humanity and peace. 

 

Keywords: Karl May; German literature; staging 

 

Resumo: O presente artigo objetiva abordar a obra e vida de Karl May, um dos mais bem-

sucedidos escritores de língua alemã, sob o aspecto da encenação. Mostra como May mistura 

lembranças da infância e elementos literários, o desejado e o factual para uma memória 

encenada, que fornece um sentido mais profundo tanto para sua biografia como para sua obra. 

Assim, May se recria como homem ideal que consegue em seus romances superar seus 

problemas com a realidade, um ―eu‖ multifacetado representado por suas diversas personagens 

literárias e suas aventuras, reclamadas por May como experiências próprias. Se os 

entrecruzamentos da identidade ficcional e pessoal criados por Karl May marcam a primeira 

fase de sua produção e se formamem volta do motivo do aprisionamento e da libertação, sua 

obra tardia se abstém de tais elementos e se dirige a uma reflexão quase filosófica sobre a 

humanidade e a paz. 

 

Palavras-chave: Karl May; literatura alemã; encenação 

 

Introdução 

Em termos comerciais, Karl May (1842-1912) éum dos mais bem-sucedidos escritores 

de língua alemã. Calcula-se que somente na Alemanha tenha vendido em torno de 80 

milhões de livros; a tiragem universal gira em torno de 200 milhões (cf. FUHR 2013). 
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Conforme Petzele WEHNERT (2002), é um dos escritores de língua alemã mais 

traduzidos, alcançando transposições para 46 línguas (NEUBERT 2013: 527). A editora 

Karl-May-Verlag mantém-se exclusivamente com as publicações do autor, que somam 

94, e suas obras também podem ser adquiridas em formato e-book, audiolivro e mais de 

300 peças radiofônicas. No que tange à recepção histórica, encontra-seuma longa lista 

de personalidades e outros escritores, de Bertolt Brecht a Peter Handke, que tinham 

conhecimentos detalhados da obra de May (cf. HEINEMANN1980). Citamos aqui apenas 

dois destes. O filósofo Ernst BLOCH(1978: 36) alega que ―há somente Karl May e Hegel 

—tudo, além disso, é uma mistura impura‖ 
3
.E Hermann HESSE (1970: 356)comenta:  

Há pouco li pela primeira vez dois livros de um autor que há décadas é o mais lido na 

Alemanha e que eu ainda não conhecia. Trata-se de Karl May. Foi-me dito por pessoas 

entendidas que ele seria um escritorzinho da pior espécie. Havia uma espécie de luta em 

torno dele. Bom, agora eu o conheço e recomendo seus livros. Eles são fantásticos, 

intransigentes e surpreendentes, com uma estrutura prodigiosa e saudável. Algo 

completamente novo e ingênuo, apesar da técnica descuidada. 

 

Devido à sua biografia duvidosae a grande popularidade da obra de May, seus livros 

integraram durante muito tempo um cânone literário negativo. Certamente,a inserção de 

suas figuras literárias no âmbito comercial contribuiutambém para tal imagem.Já nos 

anos de 1930, imagens dos protagonistas principais dos romances de May ―ornaram 

produtos como margarina, chocolate, cacau, café ou cigarros, ou seja, não apenas 

artigos destinados a um público jovem‖ (BEILEIN 2012: 100). O boom em termos de 

venda e a ressonância nos anos de 1960, sobretudo resultado da versão cinematográfica 

de diversas obras a partir de 1962 pelo diretor Harald Reinl(no total de 17 filmes em 

seis anos),bem como as encenações anuais ao ar livre, por exemplo,nos festivais de 

BadSegeberg a partir de 1952 (ainda em 2016, receberam 366.369 visitantes), 

reanimaram umaonda imensa de merchandising, seja em toalhas com a figura de 

Winnetou (agoracom face do ator francês Pierre Brice) ou nos pôsteres e móbiles 

inseridos em revistas como a Bravo.  

Em contrapartida,no próprio período da euforia consumista, Karl May começa a 

ser inseridotambém na esfera cultural mais respeitada, sobretudo a partir do estudo de 

1963, Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen, Werk und Wirkung Karl 

Mays [Sitara e o caminho para lá. Um estudo sobre a índole, a obra e a repercussão de 

Karl May], do autor Arno SCHMIDT, no qual se discute uma suposta homossexualidade 

                                                           
3
 As traduções do alemão são dos autores. 
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latente e visível nas descrições de paisagens de seus romances. A institucionalização de 

May intensificou-se também com a fundação da Sociedade Karl May (Karl-May-

Gesellschaft) em 1969 e com a publicação de seus Anuários (Karl-May Jahrbücher) a 

partir de 1970, contendo artigos científicos referentesaos mais diversos aspectos da obra 

de May. O impulso dado por Arno Schmidt para a inserção de May nos debates 

literários encontroucontinuidade na pessoa de Hans WOLLSCHLÄGER, discípulo de 

Schmidt, que trabalhou entre 1957 e 1970 na Editora Karl-May, publicou em 1965 a 

primeira biografia extensa sobre May e, nos anos seguintes,inúmeros estudos sobre suas 

obras. Em 1971, tornou-se vice-presidente da Sociedade Karl May e coeditor dos 

Anuários, sendo sucedido pelo professor de literatura Helmut SCHMIEDT, que 

atualmente se destaca no âmbito acadêmico com um número significativo de 

publicações sobre o autor Karl May (cf. SCHMIEDT 1979; 2000, 2007, 2009, 2011). Um 

novo crescimento do interesse por May e, consequentemente,em relação a produtos 

comerciais, ocorre por volta de 2001, quando uma paródia dos filmes dos anos 1960 

chamada Der Schuhdes Manitu [O sapato de Manitu] estreou no cinema e se tornou um 

dos filmes alemães mais bem-sucedidos, com quase 12 milhões de expectadores. A 

última retomada é uma nova versão fílmica de Winnetou,em três partes, produzida pela 

emissora de TV RTL para a programação de final de ano em 2016, que,no entanto, teve 

uma audiência abaixo do esperado (cf. SIEBENHAAR 2016).  

Objetivamos, neste artigo, abordar o fenômeno May através do conceito da 

encenação, tanto em relação à sua obra bem como a respeito de sua autoria. Gérard 

GENETTE (1989: 10) chamou de paratextos todos os elementos que fazem parte de um 

texto ou de uma obra (o título, o prefácio, a dedicatória, os títulos dos capítulos etc.), 

bem como aqueles que foram construídos sobre esse texto, explicando-o, analisando-o, 

comentando-o (como, por exemplo, comentários, entrevistas, notícias, críticas) e divide 

tais paratextos em duas categorias: o peritexto (no espaço físico da obra) e o epitexto 

(exterior à obra, mas sobre ela). Nesse âmbito, surgem estudos referentes ao papel do 

autor como instância marcante, sobretudo na sociedade medial, que se insere entre obra 

e recepção. Consequentemente, argumentam contra o desaparecimento da instância do 

autor como ponto referencial no contexto das teorias de BARTHES (1967) ou FOUCAULT 

(1969) e contra a acusação de ―ingenuidade teórica‖ (JANNIDISet al., 1999: 3) referente 

àqueles que ainda discursam ou pesquisam sobre a figura autoral. A aplicação do termo 

encenação para autores literários iniciou-se na Alemanha com a publicação de Dirk 
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NIEFANGER em 2004 sobre a chamada ―literatura pop‖ dos anos 1990 e sua conexão 

entre o conteúdo de suas obras e a comercialização de sua imagem; em seguida, 

desenvolveu-se uma linha de pesquisa na área da Teoria Literária que analisa ―Autoria e 

obra literária no contexto medial‖, conforme o subtítulo de uma publicação de 2007 de 

Christine KÜNZEL e Jörg SCHÖNERT sobre Encenações Autorais, refletindo sobre a 

posição do autor, sobretudo no âmbito comercial e social. A publicação de GRIMM e 

SCHÄRFE (2008) focaliza uma ligação entre autocompreensão poética e imagem autoral 

e as diversas funções das encenações que podem ser relevantes para o autor como figura 

pública, para a comercialização e para o leitor. JÜRGENSEN e KAISER (2011) são os 

primeiros a desenvolver um modelo heurístico para uma análise de práticas 

encenatórias. Contudo, sua suposição central de que se possa conceber o 

desenvolvimento detais práticas como processo de desilusão (Ernüchterungsgeschichte) 

que resultaria da perda em importância do escritor como representante ou porta-voz da 

humanidade, de uma cultura nacional ou seu papel como ator influente na esfera social 

em geral, não é convincente, já que tais práticas fazem desde sempre parte do âmbito 

artístico e literário. Assim, vale para a literatura o que vale para todas as áreas sociais: a 

―rigorosa lógica‖ (BOURDIEU 2001: p. 343) da concorrência, a luta pelo recurso escasso 

da atenção, tema explorado em publicações como ASSMANN (2001) ou JOCH (2009). 

Pode-se entender, então, o campo literário como local de permanentes lutas de 

posicionamentos e definições tanto entre combatentes individuais como entre 

instituições que codefinem a concepção e a realização do autor.  

 

Transposição literária e lendas biográficas 

A convergência entre biografia e obra literária, as lendas sobre os entrecruzamentos da 

identidade ficcional e pessoal criadas por Karl May, um dos aspectos mais marcantes 

deste―pop star‖ (FARIN 1992) avant la lettre, é visível já no primeiro parágrafo de sua 

autobiografia Minha Vida e Aspiração (Mein Leben und Streben, 1910). Nota-se certa 

semelhança com a de Goethe, Da minha vida. Poesia e verdade,escrito entre 1808 e 

1831. Ambos inserem sua vida no universo planetário. Goethe começa assim:  

Nasci em Frankfurt em 28 de agosto de 1749, ao retumbar dos sinos batendo meio-dia 

em ponto. As estrelas sorriam: O Sol estava no centro da casa de Virgem; Júpiter e 

Vênus miravam-no gentis; Mercúrio não estava adverso; Saturno e Marte permaneciam 

indiferentes; apenas a Lua, que estava cheia, exercia ao máximo seu brilho de oposição, 
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pois sua hora planetária acabara de se iniciar. Ela opunha-se, portanto, ao meu 

nascimento, que não poderia ocorrer antes que essa hora passasse. (GOETHE 2014: 10). 

 

May, por sua vez, escreve: 

Se caminharmos em linha reta durante três meses a partir da Terra em direção ao Sol, e 

então continuarmos na mesma direção durante mais três meses a partir dele, chegaremos 

a uma estrela chamada Sitara. Sitara é uma palavra perso-árabe e significa justamente 

―estrela‖ (MAY 1910: 7). 

 

A (fantasiosa) estrela Sitaraconsiste de duas áreas: o cruel e inumanoArdistan e o 

paradisíaco Dschinnistan e há apenas um caminho extremamente difícil e fatigante entre 

o primeiro e o segundo. May iniciao capítulo seguinte com uma comparação entre este 

universo e sua própria infância: ―Nasci no mais baixo e recônditoArdistan, uma criança 

da necessidade, das preocupações e das aflições‖ (MAY 1910: 21).  

Chama a atenção que May não inicia sua autobiografia, como Goethe, com datas 

e constelações mapeáveis, mas com apontamentos literários: apresenta primeiro o 

âmbito de um universo inventado e fictício, e somente no contexto deste começa a falar 

de si mesmo. O mito no qual insere sua própria autobiografia se origina de sua própria 

produção literária. A estrela Sitara não é uma invenção no contexto biográfico, 

poissurge de seu romance em dois volumes Ardistan e Dschinnistan (1907-1909),e de 

sua única obra dramática Babel e Bíblia (1906). Assim, May encena seu ―eu‖ biográfico 

em contextos literários e através destes. Diferente de Goethe, que se insere com força e 

determinação no cosmos, estilizando seu nascimento em direção a um futuro promissor, 

Karl May se encena como recém-nascido jogado em grande miséria, um Ardistan em 

termos ficcionais-simbólicos; de fato foi na aldeia de Ernstthal, na remota região 

dosMontes Metalíferos (Erzgebirge), onde o autor nasceu em 25 de fevereiro de 1842 

em condições materiais precárias. Tenta alcançar certa ascensão social via formação 

como professor primário, é expulso do primeiro seminário por um suposto roubo de seis 

velas, mas consegue se formar em outra instituição. Assume um posto como professor 

em uma escola para pobres em Glauchau, mas novamente é acusado de um furto, desta 

vez de um relógio de bolso. Cumpre seis semanas de prisão e perde o direto de exercer 

sua profissão. Sem grandes perspectivas de seguir uma carreira burguesa, May comete 

uma série de delitos,nos quais assume diferentes papéis sociais, como uma espécie de 

pícaro literário transposto para a vida real.  
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As inter-relações entre suas atividades criminosas e suas criações literárias posteriores 

já foram registradas por Erich WULFFEN em 1908,conforme consta em seu livro 

Psicologia do Criminoso (Psychologie des Verbrechers): ―O exótico, o fantástico, o 

fascinante que tornam seus escritos tão empolgantes se manifestaram também em seus 

delitos‖ (1908: 173). Klaus HOFFMANN (1971, 1972/73, 1975, 1976, 1979) relata que 

May finge ser o médico Dr. Heilig (Dr. Santo) na cidade de Peinig, também finge ser 

Hermes para obter roupasilegalmente,membro da polícia secreta para confiscar suposto 

dinheiro falso, ou ainda dono misterioso de uma fazenda na ilha Martinica. Apresenta-se 

também como funcionário de alto escalão com a tarefa de investigar irregularidades no 

ano de 1878 e se transforma em ―Dr.‖ Karl May nos anos de 1890 (cf. WOLLSCHLÄGER 

1965: 16-33). Passa-se por médico ou policial para obter dinheiro ou bens comerciais, 

rouba um cavalo ou objetos curiosos como bolas de bilhar. Tal conduta resulta em 

várias penas de prisão que representam um ponto de virada para May.  

Preso, começa a escrever e faz contato com editores. Contribui para diversos 

jornais e, nos anos 1880, começa a trabalhar como autor independente para três editoras 

que publicam suas ―narrativas de viagens‖ (Reiseerzählungen), como ele mesmo as 

define, sobretudo no âmbito do Wild West americano e do oriente. Assim, canaliza boa 

parte de seu talento e sua energia aplicada nas encenações criminosas para o campo da 

produção literária. Helmut Schmiedt chama esta fase de Entmischung ou diferenciação 

de talento criativo e exigências cotidianas. ―O segredo da bem-sucedida 

ressocializaçãode Karl May consiste, no final das contas, no reconhecimento banal que 

um homem predestinado para ser escritor obtém quando comprova sua competência 

literária não no cotidiano profano, mas na prática de seus escritos‖ (2011: 67).No 

entanto, ao observar apenas a transposição da imaginação do campo social para o campo 

artístico, esta análise de Schmiedt omite um aspecto central em May, que é a 

reintegração de seu universo fictício na praxe de vida, pois May declara que ele mesmo 

é OldShatterhande Kara Bem Nemsi, que ele mesmo realizou todas as aventuras 

narradas nos romances, ou seja, que não há diferença entre autor e protagonistas. Em 

cartas e apresentações públicas,afirma: ―Sim, eu vivi tudo isso e muito mais. [...] Eu sou 

realmente o OldShatterhand ou Kara Ben Nemsi―(ROXIN 1974: 20). Intitula sua 

residência em Radebeul, perto de Dresden, de ―Villa Shatterhand‖ e ainda reforça a 

ligação entre a figura literária e a autoral através das nomeações. Entre outros, 

OldShatterhand é, nos romances, chamado por seus amigos mais íntimos de ‗Charly‘, 
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Kara também ecoa Karl, e o inventor da famosa arma do primeiro é chamado Henry em 

alusão ao nome de seu pai, Heinrich. Tal pretensão ou reivindicação de autenticidade 

também se torna evidente na classificação do próprio May de suas obras como 

Reiseromane (romances de viagem) e mais tarde como Reiseerzählungen (narrativas de 

viagens). Toda esta encenação autoral e textual surge, sobretudo, quando o editor 

Friedrich Ernst Fehsenfeld publica suas obras espalhadas em diversos jornais e revistas 

como coletâneas a partir de 1892, o que torna May um dos escritores mais conhecidos 

de sua época e também um homem abastado. Mas a fama também resulta em ataques 

ferozes da imprensa, que o acusa de plágio, por exemplo, das obras de Friedrich 

Gerstäcker, fato também apontado por Egon Erwin Kischem 1910, mas sempre negado 

por May, apesar das correspondências exatas de inúmeras páginas(cf. HÖCK e OSTWALD 

1979: 146).  

Além disso, seus críticos culpam-no de corromper a juventude com suas 

histórias sangrentas ede ser um mentiroso crônico ou desenterram seu passado 

criminoso para desacreditá-lo.Em sua obra tardia Ardistan und Dschinnistan,Und 

Friede auf Erden!, Im Reiche des silbernen Löwen III/IV e Winnetou IV, May se afasta 

cada vez mais de narrativas de aventura em favor de uma reflexão quase filosófica 

referente à contribuição de ideais humanitários e religiosos para resolver conflitos e faz 

paralelos entre omundo exterior de seus protagonistas e o interior humano. Em uma 

nota póstuma, publicada no Anuário de 1922 (53), escreve: ―A eterna dinâmica entre ser 

preso e libertar-se presente em minhas obras é uma tortura para as pessoas superficiais. 

Por acaso não acontece o mesmo em nossa vida interior?‖E insiste que tanto sua obra 

tardia quanto suas Reiseerzählungen devem ser compreendidas de forma simbólica, 

como algo que vai além de suas vestimentas exóticas. Os leitores devem experimentar e 

sentir  

[...] o que um prisioneiro sente quando os cadeados tilintam a sua frente, porque é 

chegado o dia em que ele será liberto... Eles são prisioneiros, mas eu quero libertá-los. E 

ao tentar libertá-los, acabo por libertar a mim mesmo, pois eu também não estou livre, 

mas preso há muito, muito tempo (MAY 1910: 317). 

 

Sua última apresentação pública, uma palestra em Viena no dia 22 de março de 1912, 

com a presença daativista e pacifista BerthavonSuttner, com quem May manteve certa 

correspondência, tem o significativo título ―Elevando-se ao Reino dos Homens Nobres‖ 

(Empor ins Reich der Edelmenschen). Nessa ocasião, contrai uma gripe febril e, em 

consequência desta, morre no dia 30 de março em sua residência. 
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O visionário e o mundo idealizado 

Iniciamos este capítulo com uma citação mais extensa de sua autobiografia. No trecho 

anterior, May conta que passou os primeiros quatro anos de sua infância cego e, quando 

ganhou visão, seus pais se mudaram para um apartamento alugado.  

Quando passamos a viver de aluguel, nos mudamos para a praça central, em cujo centro 

se encontrava a igreja. Essa praça era o lugar preferido das crianças. Ao fim do dia, os 

meninos mais velhos se reuniam em frente à porta da igreja para contar histórias. Este 

era um grupo altamente seleto. Não era qualquer um que podia participar. Se aparecia 

alguém que não era quisto, não tinha conversa: ele era expulso aos chutes e pontapés e 

nunca mais voltava. Mas eu não apareci nem pedi para ser convidado, pelo contrário, eu 

fui levado até lá, ainda que só tivesse cinco anos, e os outros treze ou catorze. Que 

honra! Uma coisa do tipo jamais havia acontecido! E tudo isso eu devia à minha avó e 

às suas histórias! De início, eu permanecia quieto e ouvia atentamente até que soubesse 

todas as histórias da vez de cor e salteado.Ninguém levava isso a mal, pois eu aprendera 

há pouco a ver, ainda mantinha os olhos semicerrados e era protegido por todos. Mas 

quando tudo isso passou, chegou a minha vez. Todos os dias eu contava um conto, uma 

lenda, uma história diferente. Era uma exigência grande, muito grande; mas eu a 

cumpria, e o fazia com prazer. Minha avó me ajudava. Nós repassávamos juntos a 

história que eu contaria ao anoitecer ainda antes do café da manhã, de manhã bem cedo. 

Por isso eu estava sempre muito bem preparado quando chegava à porta da igreja. 

Nosso belo livro,O Hakawati, nos rendeu material durante muito tempo. Além disso, 

aconteceu de esse material se multiplicar extraordinariamente com o tempo, não no 

livro, mas em mim. Era uma consequência simples e natural que, depois de passar a 

enxergar, eu traduzisse o mundo anímico que surgia em mim através do Hakawati para 

um mundo visível de cores, formas e superfícies. A partir disso, surgiram inúmeras 

variações e desdobramentos, cujas feições e formas eu era capaz de fixar pelo simples 

fato de que as contava (MAY 1910: 34-35). 

 

Encontramos aqui diversos aspectos de sua autoencenação, como, por exemplo, o livro 

Hakawati. Apesar da afirmação feita por Euchar Albrecht Schmid no terceiro Anuário 

Karl May de 1920 (294)de que May realmente possuíatal livro e o emprestaraa um 

escritorchamadoEyben, que mais tarde foi internado num hospício, e assim a obra se 

perdeu, não há outros indícios que comprovem a existência do livro e nem de um 

escritor de nome Eyben. Al-Hakawati é uma expressão em sírio-árabe que significa 

poeta, ator, narrador de contos de fadas e histórias; certamente May escolheu tal 

palavraporque se viu como tal.Assim encontramos no seu drama Babel e Bíblia uma 

figura literária chamada Hakawati,e o próprio May declara em sua última palestra em 

1912: ―A forma mais elevada, de mais rico conteúdo e que mais me agrada é o conto de 

fadas. Eu amo o conto de fadas. Eu sou Hakawati‖(apud BARTSCH 1970: 54). O 

segundo aspecto é a sua revivescência do mito do poeta cego, mas profeta e visionário, 

se inserindo assim na tradição de Homero e Ossian. Ele mesmo aponta para a 
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importância da (suposta) cegueira infantil para seu desenvolvimento e sua 

personalidade:  

Somente aquele que já foi cego e voltou a ver, e somente aquele que possuiu um 

poderosíssimo e profundíssimo mundo interior que continuou, durante a vida inteira, a 

reinar sobre o mundo exterior mesmo depois de ele ter voltado a ver;só ele pode 

mergulhar completamente em tudo que eu planejei, em tudo que eu fiz e escrevi, e 

somente ele possui a capacidade de me criticar, e ninguém além dele (MAY1910: p. 31). 

 

O próprio May culpa seu ambiente social precário e tratamentos médicos inadequados 

para sua doença: 

O fato de eu ter adoecido gravemente logo após meu nascimento, ter perdido a visão e 

ter passado quatro anos inteiros debilitado não foi consequência de herança familiar, 

mas puramente das condições locais, da pobreza, da insensatez e de médicos charlatões 

e mausdos quais eu fui vítima (MAY 1910: 16). 

 

A cegueira surge também como elemento literário em seu alter ego, OldShatterhand: 

―Eu fui uma criança doente e frágil, que ainda aos seis anos se arrastava pelo chão, sem 

poder se levantar ou ainda andar... Fiquei cego três vezes e três vezes precisei ser 

operado‖(MAY1894: 411).Alguns anos depois, a cegueira começa a fazer parte de sua 

biografia. May conta a diversos amigos e conhecidos sobre sua doença e, assim, insere-a 

como elemento biográfico constitutivo. Mas JohannesZEILINGER(2000: 191) levanta, na 

base da patogênese, sérias dúvidas referentes à veracidade desta doença em May: ―Está 

constatado que a cegueira infantil de May, de um ponto de vista médico e 

oftalmológico, em todas as suas variedades possíveis, não pode passar de uma lenda‖. 

De qualquer forma, a história da cegueira e sua cura ganha um caráter metafísico 

e bíblico, uma prova de uma vida abençoada e excepcional, que se iniciou na pobreza 

em Ernstthal e subiu até a vila burguesa de Shatterhand em Radebeul. Sabemos que 

May sofreu de problemas oftalmológicos na época em que escreveu o romance citado 

acima e começou a espalhar informações referentes a seu estado cego na infância. 

Talvez tenha sido nesse período que May misturou lembranças da infância e elementos 

literários, o desejado e o fatual em uma memória encenada que forneceria um sentido 

mais profundo, tanto para sua biografiacomo para sua obra. Assim, May se recriou 

como homem ideal que consegue, em seus romances, superar seus problemas com a 

realidade, um ―eu‖ multifacetado,representado por suas diversas personagens literárias: 

Eu havia equipado esse ―eu‖, ou seja, esse Kara Ben Nemsi ou OldShatterhand, com 

todas as qualidades que a humanidade adquiriu ao longo de seu desenvolvimento. Meu 

herói devia ter a mais alta inteligência, a mais profunda fineza de coração e a maior 



110 

Korfmann; Meneguzzo – Karl May 

 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago.2017,p.101-116 

destreza em todas as habilidades físicas.Era óbvio que na realidade tudo isso não 

poderia ser reunido em uma só pessoa (MAY1910, p. 75). 

 

May, nascido pobre,avança com tais figuras para um autor de grande sucesso e faz 

surgir um mundo em que ―empenho, valentia e virtude se impunham mesmo contra as 

mais poderosas adversidades‖ (SCHMIEDT 2009: 66). Mas essa transposição do social 

para o artístico é novamente deslocada para o âmbito real ao apresentar em público, por 

exemplo, a cicatriz de uma punhalada no pescoço, que ele supostamente sofrera em uma 

luta corpo a corpo com Winnetou; também hápublicações de informações exageradas, 

como a notícia reproduzida — sem qualquer traço de ironia — por um repórter de um 

jornal de Munique de que May entenderia ―mais de 1200 idiomas e dialetos‖.A 

reportagem circulou junto a imagens supostamente autênticas de May vestido com os 

trajes de seus heróis, encenadas por um fotógrafo profissional e difundidas entre seus 

admiradores.May tenta explicar e justificar este entrelaçamento com a seguinte 

declaração:  

Sempre precisei tirarmeus assuntos de minha vida, da vida do meu entorno, da minha 

pátria, e por isso sempre pude afirmar, sem faltar com a verdade, que tudo aquilo que eu 

conto foi vivenciado ou testemunhado por mim. Mas eu precisava transpor esses 

assuntos para terras e povos longínquos, para conferir a eles o efeito que não possuíam 

em suas vestes nativas. Transpostos para pradarias ou para debaixo de palmeiras, 

iluminados pelo sol do Oriente ou chacoalhados pelas nevascas do Velho Oeste, 

mergulhados nos perigos que acordam nos leitores o mais forte sentimento de empatia: 

era só assim que minhas personagens podiam ser delineadas caso eu quisesse alcançar 

com elas aquilo que elas precisavam alcançar (MAY1910: 139). 

 

Traços de seu ambiente social nativo da Saxônia às vezes se mesclam com o exotismo 

declarado simbólico por May. No terceiro volume do romance Satan und Ischariot 

(1897), o herói OldShatterhandse encontra em perigo e compara sua situação com 

rituais praticados pelos clubes de tiro alemães: 

Lá em cima, pendurados no laço, quão facilmente podíamos ser vistos de baixo! E então 

provavelmente atirariam em nós, como nas louváveis sociedades de tiro se atira em um 

pássaro de madeira todo verão nas competições anuais de Tiegelshausen ou de 

Pfannenstadt (MAY 1897: 268). 

 

Mas além de tais mesclas curiosas, há transposiçõesbem mais biográficas. O romance 

Através do Deserto (1913) inicia com Kara Ben Nemsiviajando pelo deserto do Saara, 

acompanhado por seu fiel companheiro Hadschi Halef Omar. E este pergunta: ―É 

verdade, sídi, que tu queres permanecer um djaur, um infiel, mais desprezível que um 



111 

Korfmann; Meneguzzo – Karl May 

 

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago.2017,p.101-116 

cão, mais repugnante que um rato, cujo alimento é matéria pútrida?‖, e recebe como 

resposta: ―É verdade‖ (MAY 1973: 5). 

O baixinho, inquieto, bocudo, mas também leal Halef Omar, que indevidamente 

se autodenomina de ―Hāddsch‖ (ou seja, alguém que realizou sua peregrinação a Meca), 

tenta convencer seu companheiro, com narrativas exuberantes, das vantagens do Islã, 

enquanto este, de forma serena, defende a luminescência do cristianismo e aponta, de 

maneira magnânima, para o fato de que Halefvive sob falácia ao reclamar para si um 

título que não possui. Visto sob o ângulo biográfico, as vaidades e narrativas fantasiosas 

do Halef refletem um lado de Karl May, sua existência passada como intrujão e sua 

simulação de títulos e identidades. May, aliás, Kara Ben Nemsi, está decidido a resistir 

a tais tentações e a seguir o caminho justo. Seu antigo conflito com a justiça, nesse caso 

a acusação de ter roubado um relógio, retorna nas páginas iniciais de Através do 

deserto. Os dois protagonistas descobrem um crime. Um morto, assassinado, é deixado 

no meio do deserto. Os criminosos roubaram seus pertences, deixando para trás apenas 

alguns recortes de jornais e uma aliança de casamento:―Eu peguei os papéis para mim, e 

assim foi, e peguei também o anel e o coloquei no meu dedo...‖(MAY 1973: 18).O fato 

de que Ben Nemsi coloca o anel no seu próprio dedo, com a intenção de preservá-lo e 

entregá-lo às autoridades,obviamente resulta mais tarde na acusação de furto. No anel, 

há uma inscrição que diz ―E. P. 15. Juillet 1830‖, e sabemos mais tarde que ela se refere 

a sua esposa de primeiro nome ―Emilie‖. E também a primeira esposa de Karl May se 

chamava Emma Pollmer.Tais cruzamentos entre vida biográfica e obra literária 

estendem-se no referido romance.  

Os dois protagonistas seguem os rastros na areia e encontram os bandidos no 

momento em que eles dividem os pertences da vítima. E entre estes há um relógio de 

ouro, com a mesma inscrição. Ben Nemsi também se apropria desse item e segue junto 

com seu companheiro para a aldeia de Seddadapara reportar o assassinato. Lendo a 

história sob o fundo biográfico, não surpreende que os assassinos tenham se apressado 

em acusar Ben Nemsi do crime, o que resultou num interrogatório e na prisão do 

mesmo: ―‗Peguem-no!‘ ordenou o lugar-tenente a seus soldados, enquanto apontava 

para mim‖ (MAY 1973: 61). Temos aqui a cena trágica que na vida real de May retirou-

o (de maneira injusta, conforme o próprio) de sua vida burguesa e iniciou seu declínio 

em direção a uma existência de impostor. Mas como May se vê como Hakawati e 
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narrador de contos de fadas, o assustador vira cômico e a derrota uma vitória, ou seja, 

um deboche dos acontecimentos biográficos.   

Como na praça de armas, eles ergueram o pé esquerdo; o soldado da ponta bradava ―sol 

– sagha, sol – sagha, esquerda – direita, esquerda – direita!‖. Eles marcharam ao meu 

redor e quando o círculo se completou, estacaram sob o comando do sargento. 

―Onututmyn – peguem-no!‖ Vinte mãos com seus cem dedos marrons e sujos 

avançaram sobre mim da esquerda e da direita, da frente e de trás e agarraram meu 

albornoz. A situação era esquisita demais para que eu pudesse fazer algum movimento 

para me libertar(MAY 1973: 62). 

 

Como não poderia ser diferente, Kara Ben Nemsi, o ‗eu‘ idealizado, inverte a situação, 

liberta-see prende os criminosos. E ouve no final a confirmação: ―A ti se fará 

justiça!‖(MAY 1973: 68).  

 

Considerações finais 

Encenar, mascarar-se e experimentar diversos papeis são características fundamentais 

em May em relação à transposição da vida biográfica para a obra, bem como na 

reintegração de elementos literários na realidade. Sabe-se que suas apresentações 

públicas exerciam um grande fascínio sobre o público. Assim, não surpreende que já em 

1912 uma revista constatasse: ―May assumiu um papel como escritor que mal se 

podeseparar dele próprio e de sua existência‖ (apud BARTSCH1970: 75). Tal mescla e 

indiferenciabilidade entre figuras literárias como desdobramentos de sua existência real 

e idealizada e a reinserçãodessas fantasias em sua vivência real formam o cerne de Karl 

May. Podemos, numa visão psicológica, ver a descoberta de iniquidades e a salvação 

dosperseguidosinjustamente, o motivo central de suas narrativas, como fantasia 

compensatória do humilhado May como meio de curar suas feridas das (supostas) 

injustiças sociais. Nesse contexto, ele se vê como visionário e representante de todos os 

―prisioneiros‖ no mundo. Se tais libertações se realizam na fase inicial, sobretudo em 

torno de protagonistas onipotentes como OldShatterhand ou Kara Ben Nemsi e no 

contexto de conflitos e aventuras, sua obra tardia se abstrai de tais elementos e se dirige 

em direção a uma reflexão quase filosófica sobre a humanidade e a paz. 

Consequentemente, despede-se de seu velho ―eu‖. May realiza isso, por um lado, numa 

carta escrita durante uma viagem em 1899,na qual comenta: ―Eu sou exatamente o 

contrário do antigo Karl. [...] Aquele eu afundei com grande cerimônia no Mar 

Vermelho‖ (apud ROXIN 1997: 77). Por outro lado, o arquivamento de sua velha 
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existência também ocorreu, algum tempo antes, já no âmbito de sua obra. De certa 

forma, os trechos a seguir resumem bem a autocompreensão de May em relaçãoa seus 

textos, sua missão e seu status como visionário mal compreendido e perseguido. No 

quarto volume de Im Reich dês Silbernen Löwen (1898: 21s) perguntam ao 

protagonista:  

―Você é o Velho Shatterhand?― — ―Eu fui‖, respondi calmo, mas decidido. ―Você é 

Kara Ben NemsiEffendi?‖ ―Eu fui‖, respondi novamente. ―Você não é mais? Não é 

mais nenhum dos dois?‖[...] ―Nenhum dos dois!‖assenti. ―Desde quando? Conte-

me!‖―Desde que ambos esses nomes cumpriram aquilo que deveriam e precisaram! 

Depositei nesses nomes uma charada para aqueles que quiserem solucioná-la, por cuja 

porta há de sair um eu-humanidade liberto de suas amarras psicológicas em forma de 

um jovem que resplandece regozijo. Esse ―eu‖ de meus livros, tão desprezado e tão 

ferozmente hostilizado, pode revelar a todos que estiverem dispostos a escutar um 

mundo novo e inimaginável, no qual corpo, mente e alma não estão estruturados e 

categorizados uns nos outros, mas caminham de mãos dadas e atuam juntamente. Esse 

―eu‖ de meus livros, tantas vezes satirizado e tão ardentemente injuriado, não foi a 

invenção sedenta de notoriedade de um narrador egoico e insano, que escreveu 

―histórias mentirosas de índios e beduínos‖ para ser bajulado por jovens imaturos. É 

inacreditável, sob todos os aspectos, a cegueira daqueles que julgaram que tal disparate 

pudesse ser possível é simplesmente inacreditável, pois eles se convenceram da mentira 

em que tanto queriam acreditar de que meus livros só serviriam para uma vaga distração 

da juventude pueril e não o contrário, de que na verdade foram escritos para os olhos 

espiritualizados de leitores esclarecidos e ponderados. 

 

Após este acerto de contas, no qualprotagonista e figura autoral se tornam 

indiferenciáveis, continua sua visão do futuro: ―A partir de hoje escreverei na ‗morada 

elevada‘- diferentedo modo como o tenho feito até agora. [...] E somente quando 

reconhecerem o espírito que me alcançou a pena, ela levará esse espírito a todas 

moradas em que ela ainda não esteve‖. (id.,ibd.). 

Tal estilização tardia como profeta da humanidade diferencia-senaturalmente de 

sua fase inicial, quando se encenava como ser idêntico ao herói de seus romances de 

aventura. Nessa fase, tambémse preocupava com os aspectos externos, de certa forma 

técnicos, de suas publicações; em troca de cartas com editoras, editores, redatores e 

impressores, faz sugestões sobre a apresentação dos livros, sobre as imagens das capas, 

prazos, preços e propaganda, exercendo influência direta inclusive sobre traduções para 

outros idiomas, como o francês. Assim, May primeiro projeta e tenta superar seus 

dramas pessoais em ambientes exóticos, com aventuras e com protagonistas 

onipotentes, para depois literalmente se vestir com o imaginário criado por ele. Quais 

eram as verdadeiras condições psíquicas de May, quanto havia, por trás de tudo, de 

neurose, de cálculo e quanto de galhofa e de brincadeira — isto nunca poderá ser 
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esclarecido em detalhe. Na sua fase tardia, abandona tais máscaras, alegandoser mal 

interpretado, em favor de uma programação literária mais ―espiritual‖, ―pura‖ e a 

serviço da humanidade e da paz. Para parte da crítica especializada, é justamente esta 

fase a mais rica e relevante. Rüdiger Schaper, por exemplo, insere-a no contexto de 

migração, como apelo para um encontro pacífico de culturas e religiõese vê, assim, 

aspectos bastante atuais.  

Ele reflete sobre as diferenças e semelhanças entre várias crenças. Karl May prega a 

reconciliação e a não-violência. Hoje, tais passagens chegam a parecer quase utópicas. 

[...] O estudo de seu trabalho tardio revela elementos surpreendentes e impressionantes 

(SCHAPER2017: s.p.). 

 

No entanto, tais tentativas de atualização e mesmo as taxas de vendagem, pois ―são 

vendidos 100.000 exemplares de seus livros por ano‖ (FUHR 2013: s.p.), não podem 

escondero fato de queMay certamente não faz mais parte do universo referencial 

literário como, por exemplo, Harry Potter. Pode-se considerar a série, com o dobro de 

exemplares vendidos, a versão modernizada de May em relação à transposição dos 

romances para diversas formas mediaise na projeção de um mundo alternativo. Não se 

pode esquecer que, em sua época, May evocou países, regiões e ambientes que poucos 

podiam visitar de fato e forneceu, assim, páginascom as quais se podia criar um 

imaginário exótico. Referente à encenação autoral, a imagem de Joanne K.Rowling 

como mãe solteira, de poucos recursos, queescreve seu primeiro romance em 

guardanapos,num café, faz tanto parte de sua configuração autoral como as mesclas da 

vida real e literária de May. No seu caso, esta autoencenação rendeu-lhe vantagens e 

desvantagens: por um lado, aumentou sua popularidade e, consequentemente, a venda 

de seus livros, por outro, marcou-o como autor fantasioso, trivial, que não pode ser 

levado a sério, uma imagem que mesmo os esforços intra e extraliterário sem sua fase 

tardia não puderam apagar.  
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Thea Dorn é uma escritora que domina os mais variados gêneros e diferentes vozes 

literárias. Nascida em 1970, estreou e desenvolveu-se como autora dentro da indústria 

cultural da Alemanha contemporânea pós-reunificação. Elaborou não só roteiros de 

filmes policiais e romances do mesmo gênero, como também peças de teatro, e tem 

atuado na TV como apresentadora de programas culturais. Não escreve para almas 

sensíveis, pois gosta da linguagem direta e de cenas impactantes, as quais sabe 

combinar com o refinamento da alusão erudita. 

Seu mais novo romance, Die Unglückseligen (2016), título que pode ser 

traduzido como “Os mal-aventurados”, também oferece uma estrutura básica 

conflituosa que salta à vista. No centro da narração desenvolve-se o enfrentamento entre 

as duas figuras principais: uma contemporânea nossa, pesquisadora em biologia 

molecular extremamente ambiciosa, e um cientista da época áurea do romantismo 

alemão, por volta de 1800, que, para os tempos atuais, não passa de um pobre-diabo 

fracassado. Essa combinação interessante dá espaço a diálogos que são verdadeiros 

duelos retóricos e fazem lembrar a arte do drama. Além disso, a autora lança mão de 

uma gama de outros gêneros, estilos e linguagens mais ou menos literários, fazendo uso 

soberano tanto da poesia romântica quanta da onomatopeia dos gibis, do protocolo 

científico e do faz-de-conta infantil, da canção religiosa e do relato exorcista, da 

erudição e da irreverência. 
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A protagonista feminina do romance, a alemã Johanna Mawet, trabalha, no início da 

trama, em um laboratório de ponta nos EUA, onde tem à sua disposição toda 

nanotecnologia avançada que a segunda década do século XXI pode oferecer. É uma 

“Immortalistin” convicta. Em português, o substantivo “imortalismo” designa a crença 

na perenidade da alma, uma ideia que não faria o menor sentido para Johanna que, ao 

pesquisar a imortalidade, combina o racionalismo das ciências modernas com um 

materialismo estrito. A missão pouco modesta de Johanna é livrar a humanidade dos 

seus três maiores inimigos: a doença, o envelhecimento e, principalmente, a morte 

(como repete várias vezes no transcorrer da narrativa). Nesse caminho tem sucesso e  

ganha até o Methuselah Mouse Price, o prêmio da Fundação Matusalém, instituição 

americana que pesquisa e pretende reverter os processos de senescência celular. 

Quem considera tudo isso tão irracional como a velha busca pela pedra filosofal 

não está bem informado e provavelmente não faz ideia do que significa Telomerase ou o 

que é a Methuselah Foundation. Para as ciências contemporâneas da vida, os fatores 

fisiológicos básicos que determinam o processo da senescência já são bem conhecidos; 

acredita-se que seja possível reverter o envelhecimento celular fazendo uso de certas 

enzimas.  

No romance, os trechos descritivos sobre pesquisas em bioquímica e genética 

baseiam-se nas investigações da autora, que visitou laboratórios dessas áreas e contatou 

especialistas, o que explica a impressionante verossimilhança dos fatos narrados. Não 

existe dúvida de que atualmente milhares de pesquisadores no mundo inteiro estão 

atribuindo a si e a outros colegas cientistas o poder de submeter a biologia à vontade 

humana, de modificar a base genética de suas cobaias e, assim, as linhas fronteiriças 

entre vida e morte.  

Tudo isso lembra bastante Frankenstein, o famoso “Prometeu cientista” criado 

por Mary Shelley. Não por acaso o protagonista masculino no romance de Thea Dorn é 

a encarnação literária de uma figura real dessa época, a do físico e filósofo natural 

Johann Wilhelm Ritter, bastante apreciado por Goethe, Alexander von Humboldt, 

Clemens Brentano, entre outros. Ritter fundou a teoria eletroquímica, criou a primeira 

pilha recarregável e descobriu também a radiação ultravioleta. Morreu cedo, aos 34 

anos, provavelmente em consequência de suas pesquisas, pois costumava sujeitar o 

próprio corpo a altas voltagens durante suas experiências eletrofisiológicas. Na ficção 
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literária do romance em questão, Ritter somente fingiu a própria morte, em 1810.
2
 

Desde então tem vagado pelo mundo, dotado de uma inexplicável e incrível capacidade 

de cicatrização – até membros cortados do seu corpo podem crescer novamente. Mas a 

experiência da imortalidade deixou-o depressivo, desafortunado mesmo. Quando a 

protagonista, nas primeiras páginas do romance, por acaso, depara-se com Ritter nos 

Estados Unidos, onde tem vivido durante boa parte dos últimos dois séculos como John 

Knight, obviamente não consegue acreditar na sua história. Johanna necessita de um 

tempo para perceber que esse homem apresenta aquilo que ela procura descobrir há 

tanto tempo: a regeneração celular ilimitada. Porém, mesmo com toda tecnologia de 

ponta, a pesquisadora não consegue entender a variação genética de Ritter.  

A autora tira o máximo de proveito da combinação entre Johanna e Johann - 

entre a especialista em biologia molecular e o cientista romântico. Ritter representa a 

época da última flor da filosofia natural na Alemanha, o pensamento romântico das 

ciências naturais por volta de 1800, antes da estrita divisão moderna entre, de um lado, 

discursos científicos (tanto práticos como teóricos) baseados na função lógica da 

linguagem e, de outro, discursos artísticos de função estética que utilizam meios 

narrativos e figurativos. Enquanto para Johanna tudo que é vivo se baseia em 

informação bioquímica, e que, portanto, pode ser lido e manipulado de forma racional, 

para seu bicentenário colega a ciência está ligada ao pensamento metafórico-estético e, 

ao mesmo tempo, holístico: 

O ja, ich habe es bewiesen[...]. Dass es sie wirklich gibt und wahrhaftig gibt – die eine 

Kraft, die alles durchglüht: die Vulkane entzündet und Berge erschüttert; die die 

atmende Brust hebt und senkt; die den Embryo des Frosches wie den der Mimose ins 

leben ruft – das große Band, das Körper und Seele und All einigt. [...] Weltseele hat 

Schelling es genannt. [...] Aber den Gedanken hatte er von mir! (DORN 2016: 75). 

 

A força vital que une corpo, alma e cosmo, é capaz de reunir o homem novamente com 

a natureza. Diante da tecnociência moderna que transformou a natureza em dados 

quantitativos a partir de um processo de fracionamento da totalidade cósmica, o 

tratamento estético dos pensadores românticos busca recuperar os aspectos sensíveis e 

integrais dos fenômenos naturais. O laço abrangente (“das große Band”), de que Ritter 

                                                           
2
 A ficção do romance se baseia, de certa forma, na ficção literária que o próprio cientista criou. Para seu 

último livro Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers, inventou um editor fictício que 

supostamente reuniu os aforismos ritterianos e esboços científico-filosóficos póstumos. Ritter faleceu 

logo depois da estreia do seu livro (cf. GAMPER, Michael. Elektropoetologie: Fiktionen der Elektrizität 

1740 – 1870. Göttingen: Wallstein 2009: 192). 



120 

Eggensperger, K. – Thea Dorn – Resenha  

Pandaemonium, São Paulo, v. 20, n. 31, julho-ago. 2017, p. 117-121 

fala, é o galvanismo, palavra que por volta de 1800 é sinônimo de eletricidade. Trata-se 

de um fenômeno ainda pouco compreendido nas ciências exatas da época. O 

protagonista literário, sósia ficcional do cientista histórico, é fascinado por um universo 

ativo marcado pela lei básica de atração e repulsão, da polaridade de tudo. Outros 

românticos como o inglês Samuel Taylor Coleridge eram adeptos e propagandistas da 

mesma ideia.  

Após fracassar em seus métodos avançados de pesquisa em biologia molecular, 

o destino de Johanna ganha fortes traços tragicômicos. Ela abandona cada vez mais a 

racionalidade das ciências exatas e tenta descobrir o segredo da longevidade a partir de 

práticas pré-modernas e arcaicas, como a invocação do diabo em frente a uma gruta 

antiga. É uma cena um tanto “grutesca” como grotesca, interceptada por trechos em 

formato de uma história infantil. Finalmente, a tragédia da cientista torna-se tragédia de 

amor. Muitas críticas alemãs por ocasião da estreia do romance não perceberam, mas o 

fim da trama faz alusão a uma das ocorrências mais famosas na Alemanha romântica, à 

morte de Heinrich von Kleist e Henriette Vogel, que cometeram suicídio em novembro 

de 1811 às margens de uma lagoa berlinense. No romance, a protagonista tem a mesma 

doença fatal e faz uso da mesma retórica amorosa da famosa Liebeslitanei de Henriette 

Vogel, embora a própria morte aconteça de forma diferente.  

“Without love no happiness” diz o Arcanjo Rafael para Adão no oitavo livro do 

Paraíso perdido de John MILTON (São Paulo, Editora 34, 2015: 574), o que já foi 

traduzido para o alemão como “ohne Lieb’ ist keine Seligkeit”. O casal unglückselig 

acha sua felicidade final na água fria de uma lagoa nos Alpes. Assim, Johanna, militante 

contra o pior inimigo da humanidade, e Johann, cansado de precisar viver 

aparentemente para sempre, aprenderam a importância da boa morte na natureza, que se 

realiza em conjunto com a utopia do amor, motivo espiritual e poético da Idade Média 

até os pós-românticos. Com esse desfecho da trama, o amor como religião não supera a 

morte, mas possibilita uma ars moriendi, leva à aceitação do fim da vida, o que a 

protagonista rejeitou durante todo o romance com veemência. Mawet, aliás, é a palavra 

hebraica מוות que significa “morte”. 

No entanto, o romance não termina com o casal, como também não começa com 

ele. As primeiras e as últimas páginas são do domínio de uma voz narrativa que também 

toma a palavra durante toda a trama: é a voz do diabo que comenta o percurso dos dois 

personagens, seus pensamentos e aspirações, mas não tem poder nenhum para interferir. 
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Lembremos que no Fausto de Goethe já aparece a figura literária do diabo moderno 

como parte da energia “que sempre o Mal pretende e que o Bem sempre cria”. O diabo 

no romance de Thea Dorn, mais secularizado ainda, não ganha nem o status de uma 

figura literária. Ele é simplesmente uma voz comentadora, mesmo sendo uma voz 

potente que emprega o verso branco com maestria ao tecer suas observações mais ou 

menos maliciosas. Na segunda parte do livro recebe a possibilidade de contar sua 

própria versão da Genesis, na tradição de Satanás, o anjo rebelde caído do já citado 

épico miltoniano. Nessa versão, contada na linguagem de tradutores oitocentistas de 

Milton - como Bodmer ou, no século XIX, Adolf Böttger -, o diabo é uma espécie de 

Prometeu, advogado da vida humana desde suas origens, que ajuda na construção da 

civilização, dando língua, fogo e roupa aos humanos.  

Assim, a autora combina de forma convincente a herança do mito fáustico – das 

narrativas em torno do pacto entre Fausto e o diabo –, com a tradição do mito do 

cientista sem escrúpulos, personificado em Frankenstein. Trata-se de dois mitos 

literários modernos, visto que tanto no Fausto goethiano como no Frankenstein de Mary 

Shelley, o mal de que a humanidade é capaz é sua própria obra e não tem mais 

explicação teológica. Numa cena que reúne professores e estudantes do laboratório 

americano bebendo cerveja em um pub em volta da mesa do “LabRat-Pack-

Stammtisch”, Johann é estimulado a cantar uma canção alemã. Sem pensar muito, 

entona a mais importante e ao mesmo tempo militante canção luterana contra o diabo, 

Ein feste Burg ist unser Gott, “Castelo Forte é o Nosso Deus.” A turma de cientistas 

internacionais fica incomodada e se desfaz. Por um momento, Johann venceu a luta, 

mas as pesquisas do laboratório certamente continuarão no dia seguinte. Contra a 

humanidade decidida a não parar nunca, nem a militância cristã acorre. Do diabo 

desarmado do romance ninguém precisa ter medo, mas desses pesquisadores 

desenfreados, sim.  
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