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RESUMO  

 

A presente pesquisa tem como objetivo repensar o papel dos textos autênticos no ensino e 

aprendizagem de línguas estrangeiras, em especial de Alemão como Língua Estrangeira, com 

base na perspectiva da Pedagogia Pós-Método e no conceito de aprendizagem como 

participação. Partindo de um levantamento que aponta a pouca presença de textos autênticos 

em diversos livros didáticos para o ensino de alemão de níveis iniciais (nível A2 do Quadro 

Europeu Comum), e levando-se em conta que o livro didático ainda é o principal instrumento 

de ensino na maioria das instituições, essa pesquisa busca refletir sobre as consequências 

desse cenário para o desenvolvimento de um ensino crítico e transformador. Assim, a 

pesquisa visa problematizar as diferenças entre textos autênticos, adaptados e semi-autênticos 

presentes em livros didáticos internacionais de alemão como língua estrangeira, e refletir 

sobre alguns possíveis efeitos decorrentes do uso de cada um desses materiais para as 

perspectivas citadas. Tomando por base os parâmetros da Pedagogia Pós-Método elaborados 

por Kumaravadivelu (2006) e o conceito de aprendizagem como participação baseado em 

Lave & Wenger (1991), somado ao conceito de comunidade discursiva de Swales (1990), 

foram realizadas análises comparativas entre textos autênticos e adaptados dos gêneros 

textuais entrevista e notícia de jornal, observando que elementos foram mantidos ou omitidos 

na adaptação, e como eles poderiam contribuir ou dificultar a realização de um ensino crítico 

e a participação periférica legítima do aprendiz nas comunidades discursivas da língua-alvo. 

A partir dessas análises, constatou-se que, nos textos adaptados, elementos polêmicos ou 

tristes foram excluídos, além de referências externas e informações pessoais. Com isso, 

constatou-se que os textos adaptados tendem a transmitir uma mensagem positiva sobre o país 

e a cultura da língua-alvo, relacionada principalmente ao sucesso profissional, o que não 

ocorre nos textos autênticos, que trazem visões mais realistas e diversificadas da cultura-alvo. 

Uma análise posterior com textos semi-autênticos dos mesmos gêneros constatou que essas 

tendências encontradas nos textos adaptados também estão presentes nesses textos, tornando o 

livro didático um “cartão postal da língua-alvo” (BOLOGNINI, 1991), ao invés de um 

instrumento que colabora com a participação e o desenvolvimento da reflexão do aprendiz. 

Ainda, uma análise de texto autêntico do gênero entrevista presente em um livro didático 

mostra que o texto autêntico, mesmo quando inserido em um livro didático, propicia maior 

participação do aprendiz em discursos da cultura-alvo, além de possuir maior potencial de 

desenvolvimento da reflexão. Também foi ressaltado o papel do professor para o 



 

 

desenvolvimento da reflexão e participação em sala de aula, reconhecendo sua importância na 

mediação entre aprendiz e texto, mas também levantando questões sobre o alcance de suas 

possibilidades de trabalho com os livros didáticos convencionais e sobre a necessidade de 

preparo para lidar com materiais externos ou não simplificados. Por fim, apresentou-se uma 

proposta sobre o entendimento do conceito de participação periférica legítima no ensino de 

línguas estrangeiras, por meio da leitura de textos autênticos, possibilidade que pode ser 

ampliada em trabalhos futuros.  

 

 

 

 

Palavras-chave: textos autênticos; livro didático; pedagogia pós-método; participação; 

alemão como língua estrangeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to rethink the role of authentic texts in foreign language teaching 

and learning, especially of German as a foreign language, based on the perspective of the 

post-method pedagogy and the concept of learning as participation. Starting from a survey 

that shows little presence of authentic texts in textbooks for German as a foreign language for 

beginner levels (A2 level of European Framework of Reference), and taking into account that 

textbooks are still the main tool for teaching in most institutions, this research seeks to think 

about the consequences of this scenario on the development of a critical and transformative 

teaching. Hence, this work expects to problematize the differences between authentic, adapted 

and semi-authentic texts included in international textbooks of German as a foreign language, 

and speculate on some possible effects resulting from the use of each of these materials for 

the mentioned perspectives. Based on the parameters of the post-method pedagogy elaborated 

by Kumaravadivelu (2006) and the concept of learning as changing participation by Lave & 

Wenger (1991), combined with the concept of discourse community from Swales (1990), 

comparative analyses between authentic and adapted texts from the genres “interview” and 

“newspaper article” were carried out, noticing which elements of the authentic text were 

retained or omitted in the adaptation, and how they could support or hinder the realization of a 

critical teaching and learners’ legitimate peripheral participation in discourse communities of 

the target language. The analyses results reveal that adapted texts usually convey a positive 

message about the country and culture of the target language, related mostly to professional 

success, and the same does not occur in authentic texts, which bring more realistic and 

diversified points of view of the culture of the target language. Subsequent analyses with 

semi-authentic texts show that the tendencies found in adapted texts are also present in semi-

authentic texts, which turns the textbook into a “postcard of the target language” 

(BOLOGNINI, 1991) instead of a tool that helps the participation and the development of 

critical awareness of the learner. Moreover, an analysis of an authentic interview included in a 

textbook shows that authentic texts, even when included in a textbook, can provide more 

opportunities of learner participation in discourses of the target-culture and have greater 

potential of developing learner awareness. The role of teachers in developing learners’ critical 

awareness and participation in foreign language classroom was also highlighted, 

acknowledging their value in the mediation between the learner and the text, but also raising 

questions about the range of their freedom when working with conventional textbooks and the 



 

 

need of specific instruction to deal with other materials, especially the ones which are not 

previously facilitated for language teaching and learning. Lastly, a proposal on the 

understanding of the concept of legitimate peripheral participation in foreign language 

teaching through reading of authentic texts was presented, which can be enhanced in future 

research.  

 

 

 

 

Keywords: Authentic Texts; Textbook; Post-Method Pedagogy; Participation; German as a 

Foreign Language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, auf der Grundlage der Post-Methoden-Pädagogik und der Konzeption 

von Lernen als Partizipation die Rolle authentischer Texte im Fremdsprachenunterricht zu 

überdenken, besonders im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Ausgehend von einem Befund, 

der die geringe Zahl authentischer Texte in vielen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache 

für Anfänger (Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen) zeigt, und unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass das Lehrwerk immer noch das Hauptinstrument des 

Unterrichts in den meisten Institutionen darstellt, präsentiert diese Arbeit Reflexionen über 

die Konsequenzen dieses Szenarios für die Entwicklung eines kritischen und transformativen 

Fremdsprachenlehrens und -lernens. Dazu strebt diese Arbeit an, die Unterschiede zwischen 

authentischen, semi-authentischen und adaptierten Texten aus internationalen Lehrwerken für 

Deutsch als Fremdsprache zu problematisieren und über die möglichen Wirkungen des 

Gebrauchs jeder dieser Textsorten in Bezug auf die genannten Perspektiven nachzudenken. 

Basierend auf die von Kumaravadivelu (2006) entwickelten Parameter der Post-Methoden-

Pädagogik und das Verständnis von Lernen als Partizipation von Lave & Wenger (1991), 

zusammen mit dem Begriff der diskursiven Gemeinschaft von Swales (1990), werden 

vergleichende Analysen zwischen authentischen und adaptierten Texten der Textsorten 

„Interview“ und „Zeitungsnachricht“ unternommen, um zu beobachten, welche Elemente in 

der Adaptierung beibehalten oder ausgelassen wurden, und inwiefern diese Elemente zu der 

Ausbildung eines kritischen Bewusstseins und der legitimen peripheren Partizipation der 

Lernenden in den diskursiven Gemeinschaften der Zielsprache beitragen können. Anhand 

dieser Analysen wird festgestellt, dass in adaptierten Texten polemische und traurige Teile, 

sowie Referenzen und persönliche Informationen, ausgeschlossen wurden. Dazu stellt sich 

heraus, dass die adaptierten Texte ein positives Bild des Zielsprachenlandes und –kultur 

zeigen, das besonders mit beruflichem Erfolg verbunden ist, was in authentischen Texten 

nicht in diesem Ausmaß vorkommt, weil sie realistischere und vielfältigere Bilder der 

Zielkultur enthalten. Eine weitere Analyse mit semi-authentischen Texten derselben 

Textsorten zeigt, dass die in adaptierten Texten ermittelten Tendenzen auch in semi-

authentischen Texten zu sehen sind. Statt eines Instruments zur Entwicklung der Partizipation 

und des kritischen Denkens wird das Lehrwerk  so zu einer „Postkarte der Zielsprache“ 

(BOLOGNINI, 1991). Darüber hinaus zeigt die  Analyse  eines authentischen Textes im 

Lehrwerk, dass diese auch dann, wenn sie in ein Lehrwerk integriert werden, mehr 



 

 

Möglichkeiten zur Reflexion und Partizipation an Diskursen der Zielsprache bieten. 

Außerdem wird die Rolle der Lehrperson für die Entwicklung des kritischen Bewusstseins 

und der Partizipation im Unterricht hervorgehoben, indem ihre Bedeutung für die Mediation 

zwischen Lernenden und Text anerkannt wird. Andererseits werden aber auch Fragen darüber 

gestellt, wie frei sie mit konventionellen Lehrwerken arbeiten kann, und inwieweit sie auf die 

Verwendung anderer (besonders nicht-didaktisierter) Materialien vorbereitet ist. Zum Schluss 

wird ein Vorschlag zur Operationalisierung des Begriffs der legitimen peripheren 

Partizipation im Fremdsprachenunterricht vorgelegt, der sich auf das Lesen authentischer 

Texten bezieht, worauf in zukünftigen Forschungen weiter eingegangen werden soll.  

 

 

 

 

Stichwörter: authentische Texte; Lehrwerk; Post-Methoden Pädagogik; Partizipation; 

Deutsch als Fremdsprache 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento da abordagem comunicativa, a valorização do uso de textos 

autênticos (textos criados fora do contexto de ensino) nos cursos de línguas adicionais passou 

a fazer parte do senso comum e das abordagens teóricas subsequentes. Com a globalização e o 

crescente avanço da internet, as possibilidades de acesso a estes materiais chegaram 

praticamente ao alcance das mãos. Porém, apesar da facilidade e do aparente reconhecimento 

dos benefícios do uso destes materiais, poucos textos verdadeiramente autênticos – no sentido 

de textos não produzidos ou facilitados para o aprendizado de línguas – são encontrados nos 

livros didáticos internacionais de alemão como língua estrangeira, os quais norteiam e são a 

principal (se não a única) fonte de referência para a maioria dos cursos desse idioma.  

A fim de verificar se a percepção subjetiva da pouca presença de textos autênticos em 

livros didáticos realmente corresponde à realidade atual, foi realizado um levantamento 

preliminar com alguns dos principais livros didáticos do mercado. Para isso, foi selecionado 

um corpus de oito livros didáticos internacionais de ensino de alemão como língua estrangeira 

orientados pela abordagem comunicativa em sua versão atual, indicados para o nível A2 do 

Quadro Europeu Comum e publicados entre 2005 e 2013. Nesse levantamento, constatou-se o 

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

autênticos, adaptados ou não1. Nesses livros, portanto, predominam textos “semi-autênticos”, 

textos criados para o ensino de línguas, mas que imitam textos criados para outros meios.  

Além da baixa presença em livros didáticos, outros fatores, como conceito pré-

formado de que textos autênticos são muito difíceis para alunos iniciantes, contribuem para a 

pouca presença desses materiais em sala de aula, especialmente em níveis iniciais. 

Por outro lado, teorias mais recentes, como a Pedagogia Pós-Método 

(KUMARAVADIVELU, 2006, entre outros) e a aprendizagem como participação (LAVE & 

WENGER, 1991, entre outros), defendem um ensino de línguas que leve em conta as 

especificidades dos diferentes contextos de ensino, que propicie o acesso do aprendiz aos 

discursos de comunidades da língua-alvo e que vise a uma aprendizagem crítica e 

transformadora. A partir dessa perspectiva, é necessário pensar no papel dos materiais 

didáticos para essas novas teorias, e de que maneira eles podem contribuir (ou não) para a 

                                                             
1 Ver tabela anexa e capítulo 1.2. para discussão dos dados encontrados. 
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realização destas propostas, especialmente pensando no ensino de línguas estrangeiras, ou 

seja, realizado fora do país da língua-alvo2. 

Partindo desses pressupostos, esta pesquisa busca refletir sobre o papel dos textos 

autênticos no ensino de línguas estrangeiras, problematizando as diferenças entre textos 

autênticos, adaptados e semi-autênticos, e suas possíveis contribuições para um ensino 

orientado pela Pedagogia Pós-Método e pela perspectiva da aprendizagem como participação.  

Para isso, a presente dissertação será dividida da seguinte forma. As primeiras seções 

são dedicadas à Introdução, Objetivos e Justificativa, nas quais busco esclarecer as 

motivações, escopos e questões que nortearão a pesquisa. Em seguida, tem início o cerne da 

dissertação, que é composto de duas fases principais: Discussão Teórica e Análise de 

Materiais. Por fim, na última seção serão realizadas as Considerações Finais.  

No capítulo Discussão Teórica serão feitas reflexões que buscam problematizar a 

questão da autenticidade, a presença de textos autênticos nos diferentes métodos de ensino e 

refletir sobre seu papel para as perspectivas atuais. Assim, ele se subdivide em seis partes:  

 

1) Na primeira parte, será feita uma breve revisão bibliográfica sobre o conceito de 

autenticidade no ensino de línguas, focada em autores e publicações de grande 

relevância em língua inglesa (WIDDOWSON,1978; BREEN, 1985; VAN LIER, 

1996), em língua alemã (NEUNER, KRÜGER e GREWER, 1981; EDELHOFF, 

1985) e no Brasil (ALMEIDA FILHO, 2002[1993]). Buscar-se-á observar como o 

conceito de autenticidade se desenvolveu em cada vertente, e em que 

posicionamentos os autores dialogam ou se distanciam. Nesta parte, também será 

apresentado o conceito de autenticidade de materiais que será utilizado nesta 

pesquisa.  

 

2) A segunda parte apresentará uma reflexão sobre a presença de textos autênticos 

nos diferentes métodos de ensino de línguas, desde o método de gramática e 

tradução, passando pelo método audiolingual, até a abordagem comunicativa, 

trazendo exemplos de materiais didáticos do ensino de alemão como língua 

estrangeira. Com isso, busca-se compreender as razões que levaram a uma maior 

                                                             
2 Tendo em vista que minha pesquisa é focada no ensino de alemão como língua estrangeira no Brasil, faz-

se necessário distinguir entre ensino e aprendizagem de segunda língua, realizados dentro do país da língua-alvo, 

e ensino e aprendizagem de língua estrangeira, realizados fora do país da língua-alvo, sendo este último o foco 

principal da minha pesquisa. Para me referir a ambos, opto pelo termo “ensino de línguas adicionais”.  
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ou menor presença desses textos no ensino de línguas estrangeiras, e que 

concepções de texto subjazem a esses métodos, elementos que podem ter 

culminado na forte presença de textos semi-autênticos nos livros didáticos atuais. 

 

3) A terceira parte será dedicada à Pedagogia Pós-Método (KUMARAVADIVELU, 

1994, 2001, 2003, 2006), visão de ensino que baseia a presente pesquisa. Serão 

apresentados os “mitos” relacionados ao conceito de método, relacionando-os com 

“mitos” que rodeiam o uso de livros didáticos internacionais. Em seguida, será 

apresentada uma definição dos parâmetros que fundamentam essa pedagogia, 

estabelecendo relações com a escolha de materiais didáticos no ensino. Por fim, 

será realizada uma reflexão sobre a relação entre o papel do professor, crucial para 

essa perspectiva, e a escolha de determinado material didático, que pode incidir em 

sua maior ou menor autonomia. 

 

4) A quarta parte tratará da aprendizagem como participação (LAVE & WENGER, 

1991; SFARD, 1998; entre outros), outro pilar que baseia a pesquisa. Este conceito 

surgiu fora do âmbito do ensino de línguas, mas vem sendo abordado também 

nessa área (LANTOLF, 2000; entre outros) e, do meu ponto de vista, pode trazer 

grandes contribuições ao ensino orientado pela Pedagogia Pós-Método. Nesta 

parte, também serão discutidas as semelhanças entre o conceito de participação e 

os princípios que fundamentam a abordagem comunicativa, buscando 

compreender suas semelhanças e diferenças. Além disso, será feita uma reflexão 

sobre as questões e desafios ao se pensar o conceito de participação para o ensino 

de línguas estrangeiras, no qual os aprendizes não se relacionam diretamente com 

a cultura-alvo, discutindo a solução apresentada pela abordagem comunicativa e 

propondo uma nova perspectiva de participação nesse contexto. 

 

5) Por fim, a quinta parte trará reflexões referentes ao livro didático internacional, 

com o objetivo de investigar outros fatores, além das questões referentes aos 

métodos, que podem ter contribuído para a redução no número de textos autênticos 

e a predominância de textos semi-autênticos em livros didáticos de alemão como 

língua estrangeira no cenário atual. Mais precisamente, será discutido o papel da 
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facilitação no livro didático e seu conflito com a autenticidade, os quais também 

podem estar relacionados com o aumento no número de textos semi-autênticos. 

 

 

No capítulo Análise de Materiais será apresentada a parte prática da pesquisa, que 

busca servir como um respaldo às reflexões realizadas na discussão teórica, através de 

exemplos extraídos de livros didáticos atuais, e também como um complemento a ela, 

buscando oferecer mais subsídios para reflexão. A análise buscará investigar as diferenças 

entre textos autênticos, adaptados e semi-autênticos, e quais as suas consequências para o 

ensino orientado pela Pedagogia Pós-Método e pela aprendizagem como participação. Para 

tanto, foram escolhidos dois gêneros textuais, entrevista e notícia de jornal, dos quais foram 

selecionados textos autênticos, adaptados e semi-autênticos de livros didáticos internacionais 

de alemão como língua estrangeira. Assim, a análise se dividirá em quatro fases:  

 

1) Na primeira fase, será feita uma análise comparativa entre textos autênticos e 

adaptados com base no padrão textual de cada gênero escolhido, presente no 

Profile Deutsch (GLABONIAT et al., 2001), uma publicação que especifica o 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) para o ensino de 

alemão como língua estrangeira. Antes da análise, será feita uma apresentação do 

documento e sua relevância para o ensino de alemão como língua estrangeira, bem 

como um resumo de algumas pesquisas que investigaram a influência do 

documento na produção de materiais didáticos internacionais. Esta primeira análise 

busca investigar se o padrão textual e a concepção de texto veiculada no Quadro 

Europeu Comum podem ter influenciado a adaptação e criação de textos em livros 

didáticos.  

 

2) Na segunda fase, será feita uma nova análise comparativa de textos autênticos e 

adaptados, utilizando os mesmos textos da análise anterior, mas desta vez sem a 

base do padrão textual, buscando evidenciar diferenças entre os textos que não 

foram constatadas na análise a partir do padrão. Com isso, busca-se ressaltar 

tendências que podem se refletir na criação de textos semi-autênticos, e que podem 

ter consequências para o ensino crítico, reflexivo e participativo.  
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3) Na terceira fase da análise, será feita uma análise de textos semi-autênticos, 

buscando evidenciar ou refutar as tendências encontradas na adaptação, além de 

refletir sobre as consequências da predominância desse tipo de texto no ensino de 

línguas estrangeiras.  

 

4) Por fim, na última parte da análise, pretendo observar um exemplo de texto 

autêntico do gênero entrevista inserido em um livro didático, buscando observar 

em que medida a presença desse texto no livro se diferencia dos textos 

apresentados e semi-autênticos analisados anteriormente, e em que medida ele 

pode contribuir para a realização dos princípios da Pedagogia Pós-Método e da 

aprendizagem como participação.  

 

A última seção é reservada às Considerações Finais. Nela, busco relacionar as 

reflexões apresentadas na discussão teórica com os resultados da análise de materiais, além de 

apresentar possibilidades de continuidade da pesquisa.  
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OBJETIVOS 

 

O objetivo principal desta pesquisa é retomar as reflexões sobre as contribuições dos 

textos autênticos (textos produzidos sem fins didáticos) para o ensino de línguas estrangeiras, 

com foco no ensino de alemão como língua estrangeira, tendo em vista os princípios da 

Pedagogia Pós-Método e a visão de aprendizagem como participação. Desta forma, minha 

pergunta de pesquisa principal é: Em que medida textos autênticos podem contribuir para um 

ensino em consonância com os princípios da Pedagogia Pós-Método e da aprendizagem 

como participação?  

 

Para responder a essa pergunta, será necessário responder também a outra pergunta 

complementar: Quais as diferenças entre textos autênticos, adaptados e semi-autênticos do 

ponto de vista da Pedagogia Pós-Método e da aprendizagem como participação? Para isso, 

esta pesquisa procura realizar uma análise comparativa entre textos autênticos, textos 

adaptados e textos semi-autênticos presentes em livros didáticos de alemão como língua 

estrangeira, buscando compreender em que medida esses materiais propiciam possibilidades 

de realização de um ensino de línguas mais crítico e de acesso do aprendiz às comunidades 

discursivas da língua-alvo, contribuindo para um ensino de línguas mais participativo. 

 

 Outros objetivos específicos da pesquisa constituem:  

 Realizar uma breve revisão bibliográfica do conceito de autenticidade; 

 Analisar o papel dos textos autênticos nos diferentes métodos e abordagens 

de ensino de línguas; 

  Investigar o surgimento do texto semi-autêntico e sua relação com os livros 

didáticos internacionais; 

  Apontar hipóteses para a viabilidade da concretização do conceito de 

participação no ensino de línguas estrangeiras. 
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JUSTIFICATIVA  

 

A Pedagogia Pós-Método e o conceito de aprendizagem como participação são 

conceitos relativamente recentes no ensino de línguas estrangeiras. No que se refere ao ensino 

de alemão como língua estrangeira, a Pedagogia Pós-Método está presente, por exemplo, em 

Rösler (2012), o qual a aponta como um desdobramento das críticas ao conceito de método, 

mas que possui pouca expressão em língua alemã. Nas pesquisas nesse idioma, a abordagem 

comunicativa e a abordagem intercultural, que de certa forma podem ser vistas como uma 

continuidade do conceito de método, continuam fortemente em voga. Funk (2010), por sua 

vez, ao elaborar uma lista de princípios metodológicos que devem guiar a prática docente, 

considera participação um deles. Porém, tanto Funk quanto Rösler tratam apenas 

superficialmente dos temas. No ensino de línguas no Brasil, por outro lado, esses conceitos 

parecem estar começando a ser explorados, como é possível ver em obras recentes como em 

Vieira Abrahão (2009) e Leffa (2012), que tratam da Pedagogia Pós-Método, e, em relação à 

participação, no artigo de Menezes (2014). Tendo em vista esse cenário, esta pesquisa 

preenche uma lacuna ao tratar os dois conceitos em conjunto, e contribui também para sua 

divulgação, especialmente do conceito de participação, incentivando o diálogo e a produção 

de novas pesquisas sob essa perspectiva. 

Além disso, dentro da Pedagogia Pós-Método, a questão dos materiais didáticos 

ainda não foi ricamente abordada, pois se tem dado maior foco ao papel do professor3. Porém, 

como pretendo defender, este é um ponto de grande relevância para a realização de seus 

princípios. Assim, esta pesquisa enriquece as reflexões sobre o tema ao relacionar materiais 

didáticos e métodos de ensino, ampliando-as também para as perspectivas mais recentes, e 

propor, através dos textos autênticos, uma possibilidade de concretização dessa pedagogia. 

Em relação ao conceito de autenticidade, esta pesquisa significa um aprofundamento 

nas reflexões sobre autenticidade de materiais ao problematizar as especificidades e 

diferenças entre textos autênticos, adaptados e semi-autênticos e suas consequências para o 

ensino. 

Por fim, esta pesquisa pretende contribuir para as reflexões sobre ensino de línguas 

do ponto de vista da aprendizagem como participação, pensando nas especificidades deste 

conceito no ensino de línguas realizado fora do país da língua-alvo, como é o caso do ensino 

de língua alemã no Brasil. 

                                                             
3 Para um aprofundamento dessa discussão, ver capítulo 1.6.  
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 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 Conceito de autenticidade: debate 

 

O termo “autêntico” ou “autenticidade” emerge com força na área de ensino de 

línguas a partir do surgimento da abordagem comunicativa, no início da década de 1970. A 

busca pela “autenticidade” nasce como uma crítica à artificialidade dos textos, diálogos e 

interações dos métodos anteriores, em especial o método audiolingual, e o termo passa a 

aparecer constantemente em textos da área (cf. RÖSLER, 2012, p. 38).  

Porém, apesar do uso constante, não houve consenso em relação ao significado do 

termo, e muitas definições, algumas divergentes, ainda coexistem na área. Essas divergências 

tornam o termo impreciso, e prejudicam o avanço das discussões. 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.  

O termo aparece em alguns dos autores mais influentes da abordagem comunicativa, 

tanto em língua inglesa – como Widdowson (1978), Breen (1985) e Van Lier (1996) – como 

em língua alemã, em Neuner, Krüger e Grewer (1981) e Edelhoff (1985), e no Brasil com 

Almeida Filho (2002[1993]).  

O livro de Widdowson Teaching Language as Communication, publicado em 1978, 

foi uma das obras inaugurais da abordagem comunicativa, referência até hoje na área de 

ensino de línguas, e traz questões fundamentais sobre a questão da autenticidade. Breen 

(1985) e Van Lier (1996) deram continuidade à discussão proposta por Widdowson, e 

levantaram outras questões relevantes para o tema.  

Gerhard Neuner, por sua vez, é um dos autores mais importantes para a abordagem 

comunicativa em língua alemã, tendo escrito desde textos teóricos sobre ensino de línguas 

estrangeiras (em especial o alemão), até materiais didáticos – desenvolveu, junto com outros 

autores, o material didático Deutsch Aktiv (1993), publicado pela primeira vez em 1979 e 

considerado o primeiro material didático orientado pela abordagem comunicativa para o 

ensino de alemão como língua estrangeira. Neuner, Krüger e Grewer (1981) foi uma obra 

fundamental para o sucesso da abordagem comunicativa na Alemanha. Edelhoff também foi 

um autor de grande influência para a abordagem comunicativa no ensino de alemão como 

língua estrangeira, e ressaltou a importância da autenticidade para esta abordagem. 
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Almeida Filho é um dos expoentes na área de ensino de línguas no Brasil, e um dos 

primeiros a trazer a abordagem comunicativa para o país. Sua dissertação de mestrado, sobre 

a abordagem nocional-funcional de ensino de línguas no contexto universitário brasileiro, foi 

escrita em Manchester em 1977. Lá, o pesquisador teve contato com os pioneiros no estudo 

do ensino comunicativo, e posteriormente foi um dos primeiros defensores desse movimento 

no Brasil. Almeida Filho defende também o conceito de abordagem como filosofia de ensino, 

com base em Anthony (1963), que a considerava superior ao conceito de método adotado na 

época.  

A seguir, farei um mapeamento dos usos e definições do termo autenticidade por 

esses autores, ressaltando seus pontos de convergência e divergência. 

 

 Autores alemães: autenticidade como característica intrínseca ao texto e às 

situações comunicativas 

 

Em se tratando de autenticidade no ensino de línguas estrangeiras, um dos 

significados mais comuns é o relacionado aos materiais de ensino. Essa visão está presente em 

textos de diversos autores, mas com mais força entre os autores alemães.  

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 (1981), 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, p. 25).4 5  

 

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” (ibid.). 

                                                             
4  Traduções do alemão e inglês feitas por mim (a não ser quando indicado o contrário). 
5 No original alemão: “Wenn hier von Texten und Textsorten gesprochen wird, sind immer authentische 

Texte gemeint.'Authentisch' meint hier nicht unbedingt dokumentarisch. Ein Text kann oder muss für 

unterrichtliche Zwecke aufbereitet und didaktisiert werden. Dabei muss er aber – und weiterhin den Anspruch 

der 'Authentizität' zu genügen – die typische Merkmale von authentischen Texten aufweisen” (NEUNER, 

KRÜGER & GREWER, 1981, p. 25).  
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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, p. 5). 6 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 estas 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, p. 

24). 7  

Para ambos, 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 8.  

 Autenticidade de materiais, porém, não é a única acepção do termo encontrada entre os 

autores alemães. 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” (EDELHOFF,1985, p. 27). 9 Uma “situação comunicativa 

autêntica” é, para o autor, a possibilidade de os alunos agirem comunicativamente, ou seja, de 

participarem de uma comunicação real, onde conseguem agir e expressar seus sentimentos e 

                                                             
6“'Authentisch' […] soll den Gegensatz zu 'gemacht', 'fabriziert' und 'unecht' bezeichnen” (EDELHOFF, 

1985, p. 5). 
7“[...] so darf der zu Lehrzwecken bearbeitete Text nur so manipuliert sein, als Merkmale des 

Wiedererkennens mit dem echten Text in ihm enthalten sind, mithin Kriterien der Authentizität beachtet und 

beibehalten werden” (EDELHOFF, 1985, p. 24).  
8 A questão da simplificação dos textos em livros didáticos será aprofundada no capítulo 1.5: Livro didático, 

autenticidade e facilitação: um conflito de discursos. 
9“Entscheidend ist stets, ob die Lernsituation – ausgelöst vom Text – authentisch ist, d. h. Möglichkeiten für 

die Lernenden bestehen, als sie selbst kommunikativ zu handeln” (EDELHOFF, 1985, p. 27). 
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opiniões. A “situação comunicativa autêntica” se opõe, portanto, ao modelo de aula proposto 

no método audiolingual, onde só há simulacros de comunicação. 

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, p. 29).  

10 

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 visão diferente é abordada pelos autores de língua inglesa, 

como veremos a seguir.  

 

 Autores de língua inglesa: autenticidade enquanto processo 

 

Um dos grandes críticos à concepção de autenticidade como característica intrínseca 

ao texto – defendida pelos autores alemães – é o inglês Henry G. Widdowson. Em seu livro 

Teaching Language as a Communication, publicado em 1978, ele critica o uso do termo 

“autêntico” para se referir a um texto “real”, 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: 

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, p. 80, grifo do autor,).11 

 

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:  

 

                                                             
10“Vielmehr kommt es darauf an, was der Unterrichtende und seine Schüler daraus machen” (EDELHOFF, 

1985, p. 29). 
11“The extracts are, by definition, genuine instances of language use, but if the learner is required to deal 

with them in a way which does not correspond to his normal communicative activities, then they cannot be said 

to be authentic instances of use.” (WIDDOWSON, 1978, p. 80, grifo do autor) 
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Genuinidade é uma característica da própria passagem, e é uma qualidade absoluta. 

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

com responder apropriadamente (ibid., grifos do autor).12 

 

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

aluno, quando este interpreta um texto “apropriadamente”, o que, segundo o autor, consiste 

em se engajar na leitura com interesse em seu conteúdo, e não apenas nas estruturas 

linguísticas (cf. WIDDOWSON, 1978, p.80), e também interpretar o texto de forma coerente 

com as  atividades comunicativas ligadas a ele, com a intenção do autor e com as convenções 

daquele determinado gênero (cf. WIDDOWSON, 1979, p.161). Widdowson reconhece que 

nem sempre é possível saber exatamente a intenção do autor, e hoje em dia até mesmo a busca 

pela intenção do autor é questionada, mas ele esclarece que é possível chegar a interpretações 

mais ou menos plausíveis, tendo em vista as convenções para os tipos de texto, o registro 

linguístico e outros fatores. (cf. ibid.).  

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.”13 (WIDDOWSON, 1978, p. 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 alemães: 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.  

Vale ressaltar também que Widdowson faz críticas severas aos textos criados para 

fins didáticos que simulam textos de outras esferas da comunicação, os quais chamarei de 

“semi-autênticos” (ver cap. 1.1.5 para um detalhamento das definições utilizadas no trabalho). 

Ele aponta que esses textos, apesar de terem uma aparência de autenticidade, acabam por 

carregar uma linguagem artificial: 

                                                             
12“Genuineness is a characteristic of the passage itself and is an absolut quality. Authenticity is a 

characteristic of the relationship between the passage and the reader, and it has to do with appropriate response.”. 

(id.,ibid., grifos no original).  
13“The learner may simply not feel himself in any way engaged by the text (…) and so may refuse to 

authenticate it by taking an interest.”” (WIDDOWSON 1978, p. 80-81) 
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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.14 

(WIDDOWSON, 1978, p. 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.15 (ibid.). 

 

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

textos semi-autênticos, quando são feitas alterações linguísticas no texto autêntico para 

adaptá-lo ao livro didático, os textos adaptados também percam a relação entre coesão e 

coerência que se dá de forma natural quando o texto serve a um propósito comunicativo. 

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.  

Widdowson (1978) inovou ao trazer a concepção de autenticidade enquanto 

processo, e não mais como uma característica intrínseca aos materiais. 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 

                                                             
14“Even when there is an attempt to introduce features to lend a verisimilitude of normality these features do 

not merge into the passage in a natural way but only serve to accentuate its abnormality” (WIDDOWSON, 1978, 

p.78). 
15“In other words, cohesion just does not occur in normal circumstances unless it serves as a contributing 

factor to coherence. What is odd about the kind of reading passage we are considering now is that it exhibits 

cohesion in isolation from a communicative purpose, detached from its normal function as a means of creating 

discourse.” (ibid.).  
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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); 

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). 

 

O objetivo do professor, diante de tantos critérios, seria estabelecer um balanço entre 

eles, mesmo que sejam por vezes contraditórios.  

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 'não autênticos'). Breen, porém, questiona essa diferença de valores, 

questionando por que uma “intenção comunicativa” deve ser considerada 'autêntica' e uma 

“intenção meta-comunicativa”, deve ser considerada 'inautêntica'. E 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.16 (BREEN, 1985, p. 62, grifo 

do autor). 

 

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 

                                                             
16 “The fact that a text may have been produced by a fluent user pales into insignificance when such a text is 

approached by a non-fluent learner of that language. The learner will re-define any text against his own 

priorities, precisely because he is a learner.” (BREEN, 1985, p. 62, grifo no original) 
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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, ao refletir 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), Breen avança um passo importante na reflexão sobre 

a autenticidade de materiais e a importância dela 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 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, p. 66) 

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”17 (cf. BREEN, 1985, p. 68).  

Van Lier (1996) segue o raciocínio de Breen (1985), ao considerar que a aula de 

língua estrangeira possui seus próprios critérios de autenticidade, que pode ser vista enquanto 

processo de recepção do texto (com base em Widdowson) ou como uma característica da 

interação entre os participantes: “Como tal, a autenticidade está relacionada com quem são os 

professores e alunos e o que fazem quando interagem uns com os outros para o propósito de 

aprendizagem”18 (VAN LIER, 1996, p. 125). A partir dessa definição, o autor revisa os 

                                                             
17 “Perhaps all other questions of authenticity in language teaching may be resolved if the potential of the 

classroom is fully exploited” (BREEN, 1985, p. 68).  
18 “As such, authenticity relates to who teachers and learners are and what they do as they interact with one 

another for the purpose of learning” (VAN LIER, 1996, p. 125) 
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conceitos de Widdowson (1978) e Breen (1985), e visa propor um meio-termo entre os 

conceitos destes autores, defendendo uma visão mais abrangente de autenticidade – 

relacionada não apenas aos textos, mas também aos participantes, às tarefas e às situações 

sociais em sala de aula – e ressaltando 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.19 (VAN LIER, 1996, p. 127) 

 

Assim, partindo da discussão desses autores, Van Lier propõe uma nova concepção 

de autenticidade, já não mais relacionada diretamente à relação do leitor com o texto, como 

propunha Widdowson, mas vista como um processo interpretativo conduzido pelos 

aprendizes ao refutarem ou validarem um determinado discurso. Ainda segundo ele, essa nova 

concepção se relaciona com a filosofia existencial, e é resultado da autodeterminação e do 

engajamento do aluno em sala de aula: “Autenticação é basicamente um processo pessoal de 

engajamento”20 (VAN LIER, 1996, p. 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) 

que corresponde grosso modo à autenticidade de materiais; “autenticidade pragmática” 

(pragmatic authenticity): composta por 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 eles também pouco têm da acepção inicial 

de autenticidade proposta pelo autor. 

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 características intrínsecas ao texto, e não em seu 

público-alvo original. 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 

                                                             
19“This agreement [entre as ideias de Widdowson e Breen] can be brought out if we look authenticity not 

primarily as a product, or a property of language or even language use, but rather as a process of validation, or 

authentication, […]conducted by the participants in a language learning setting” (VAN LIER, 1996, p. 127). 
20“Authentication is basically a personal process of engagement” (VAN LIER, 1996, p. 128). 
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e interesses dos alunos. Em relação aos outros tipos de autenticidade, o autor os distancia da 

relação com os materiais e não se aprofunda tanto nas definições. 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. 

Breen e Van Lier propõem visões mais amplas de autenticidade, as quais muitas 

vezes são tão diferentes que se torna difícil entender qual conceito une todas as acepções 

propostas. 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 'autêntico' parece, para mim, confundir as 

coisas”21 (WIDDOWSON, 1990, p. 46-47 grifo do autor).  

 

  Autenticidade no Brasil: autenticidade enquanto valor 

 

No Brasil, com Almeida Filho (2002 [1993]), o termo “autêntico” ou “autenticidade” 

surge diversas vezes, porém sem ser definido ou especificado, o que dificulta a comparação 

com outros autores. Ainda assim, é possível depreender, pelo contexto, diferentes acepções do 

termo.  

Uma das acepções frequentes relaciona-se aos materiais, como nos seguintes trechos: 

“Esses textos representariam o uso autêntico da língua estrangeira, os alunos teriam acesso a 

materiais que pudessem questionar” (ALMEIDA FILHO, 2002, p. 59), e “na qualidade de 

comunicação autêntica esses materiais permitiriam o uso de recursos não-linguísticos” (ibid.). 

Pelo contexto podemos entender “uso autêntico da língua estrangeira” e “comunicação 

autêntica” como termos que fazem oposição aos textos criados para o ensino de línguas. 

Porém, diferentemente dos autores alemães, em ambos os excertos o termo “autêntico” está 

relacionado mais ao conteúdo do texto e à sua função comunicativa – a mensagem a ser dita -, 

e menos à sua forma. 

Outra acepção que pode ser deduzida da obra de Almeida Filho é a de autenticidade 

relacionada à situação comunicativa em sala de aula, uma concepção bastante semelhante à 

“autenticidade da situação” de Edelhoff (1985): 

                                                             
21 “Thus inauthentic language-using behavior might well be effective language-learning behaviour, but to 

call the latter 'authentic' seems to me to confuse the issue” (WIDDOWSON, 1990, p. 46-47, grifo no original).) 
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Mas a sala de aula de LE poderia também ser vista como um cenário para interações 

sociais autênticas ocorrendo entre professores e alunos, que não fazem papeis 

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

(re)construtores de conhecimento (ALMEIDA FILHO, 2002, [1993], p. 31). 

 

Assim como Edelhoff (1985) e Breen (1985), 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.  

Desta forma, em Almeida Filho (2002[1993]), a autenticidade não é definida 

explicitamente como um conceito. Ainda assim, é vista pelo autor como uma característica 

fundamental da abordagem comunicativa, relacionando-se com diversos elementos dessa 

abordagem. Uma consequência da relevância da autenticidade no contexto brasileiro pode ser 

observada pelas pesquisas em âmbito nacional, que abordam diversos aspectos da questão da 

autenticidade, sem contudo seguir uma única definição do termo. Franzoni (1991) discute do 

ponto de vista discursivo a valorização do conceito de autenticidade ligado à valorização do 

livro didático, num processo que ela chama de “autentificação” (que não se relaciona com a 

“autenticação” de Widdowson), o qual age como forma de apagar o alheio na língua 

estrangeira. Caltabiano (1999), por sua vez, problematiza questão da artificialidade versus 

autenticidade das interações em sala de aula, e Vieira (2012) trata da questão do uso de 

materiais autênticos em sala de aula e da questão da didatização.  

 

 Considerações 

 

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

os autores alemães, 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 alemães não discutem o 

trabalho com a própria densidade linguística desses materiais, e não diferenciam textos 

autênticos intocados daqueles que passaram por alguma modificação linguística. Com isso, 

propõem como únicas soluções ao “problema” da dificuldade linguística dos textos autênticos 
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a adaptação e a criação de textos semelhantes (ou, como denominarei, semi-autênticos), 

minimizando as diferenças entre esses materiais, ao invés de pensar, por exemplo, em 

estratégias de leitura que levem o aluno a extrair informações de textos com vocabulário e 

estruturas desconhecidos.  

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

alemães é a visão de autenticidade relacionada às situações comunicativas em sala de aula, na 

qual uma “comunicação autêntica” é aquela onde 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.  

Widdowson, por sua vez, questiona a forma como materiais considerados 

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

se estes 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”. Em 

relação à autenticidade, o autor tem uma visão muito clara e diferente do senso comum: a de 

que autenticidade é o resultado de um processo realizado pelo aluno em sua relação com o 

texto (genuíno), por meio da interpretação. 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. Vale ressaltar 

que 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.  

No Brasil, com Almeida Filho, a discussão do termo autenticidade parece não ter se 

estabelecido. Autenticidade aparece como um valor, como uma característica importante para 

a abordagem comunicativa, mas não como um conceito a ser definido ou questionado. No 

contexto da obra desse autor, podemos identificar tanto noções que se assemelham à 

autenticidade como característica dos materiais quanto a uma visão mais abrangente de 

autenticidade semelhante à vertente inglesa. Porém, nenhuma dessas visões é explicitamente 

defendida ou elucidada, portanto não se pode reconhecer de fato um conceito específico de 

autenticidade. Ainda que Almeida Filho tenha sido fortemente influenciado por Widdowson 

em outros aspectos, no que concerne à autenticidade, a discussão proposta por Widdowson 
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não chegou ao âmbito da abordagem comunicativa no Brasil, dificultando a participação dos 

pesquisadores brasileiros nesse debate e gerando pesquisas que tratam da autenticidade sob 

diferentes aspectos, tomando diferentes autores e linhas argumentativas para a definição do 

conceito. 

A visão de Widdowson de autenticidade enquanto processo 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, tão abstrato, que a proposta de Widdowson já não é mais identificável – fato 

criticado pelo próprio Widdowson em publicação de 1990. Isto 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”. Desta 

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, 

na qual o conceito de autenticidade se opõe ao de textos orientados para o ensino, e a da sala 

de aula, que considera como autêntico justamente o que é orientado para o ensino.  

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

autenticidade relacionada à realidade externa ao ensino (definição utilizada especialmente em 

relação aos materiais), e autenticidade relacionada às interações internas ao ensino. Esta 

divisão do conceito persiste, ocorrendo mais recentemente, por exemplo, em Ellis (2003) em 

sua definição de autenticidade de tarefas (tasks). 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). Ambas as formas de autenticidade são 

consideradas pelo autor, sem uma discussão real da validade do conceito de autenticidade em 

cada tipo.  

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 



35 

 

línguas) para a aprendizagem de línguas, o que contribuiu, como vimos no levantamento 

apresentado na Introdução, para uma drástica redução desses textos nos livros didáticos 

internacionais de alemão como língua estrangeira, em especial em níveis iniciais, e, 

consequentemente, também nas aulas que os utilizam.  

Porém, como pretendo argumentar no decorrer deste trabalho, a presença ou ausência 

de textos autênticos no ensino de línguas estrangeiras traz consequências para o aprendizado, 

e por isso faz-se necessária a retomada do conceito de autenticidade de materiais (ou 

genuinidade, como define Widdowson), mesmo quando utilizados de forma considerada 

inautêntica por alguns pesquisadores. 

 

 Materiais autênticos: graus de autenticidade  

 

Nesta pesquisa, considerarei a autenticidade como característica intrínseca ao texto. 

Porém, mesmo levando em conta apenas a autenticidade de materiais, ainda há algumas 

dificuldades em se precisar o termo. Como visto, há autores que consideram textos adaptados 

como autênticos (caso dos autores alemães), enquanto outros consideram autênticos apenas os 

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

em geral). 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 

assemelhar-se a textos externos a ela.  
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Brown e Menasche seguem a linha de Widdowson (1978), que chama textos criados 

fora do ensino de línguas de genuínos, e reserva o termo “autêntico” para uma relação 

estabelecida entre leitor e texto. Sem deixar de lado essa discussão, acredito que a substituição 

do termo “autêntico” pelo termo “genuíno” (para os textos do tipo 1 de Brown e Menasche) 

pode gerar confusão pelo fato de o termo “autêntico” já ser amplamente utilizado pelos 

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

textos. Assim, proponho neste trabalho a seguinte nomenclatura: 

 

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.  

 

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 optei por adotá-la em meu trabalho. Optei, também, por não diferenciar entre os 

tipos 1 e 2 da terminologia de Brown e Menasche por julgar essa diferenciação pouco 

relevante para o foco da minha pesquisa, na qual buscarei ressaltar principalmente as 

diferenças entre textos simplificados e não simplificados, e entre textos criados para o ensino 

de línguas e textos trazidos de outros contextos. Desta forma, considero autênticos também os 

excertos, os textos segmentados e os textos onde foram acrescentados comentários ou onde 

haja partes ressaltadas. Em relação à adaptação, me restringi aos textos adaptados para o livro 
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didático, e não examinarei a adaptação feita pelo professor, a qual considero ter um papel 

diferente no ensino e merecer uma análise diferenciada.  

Vale lembrar também que em meu trabalho não analisarei textos não autênticos, por 

eles cumprirem uma função diferente dos textos semi-autênticos e adaptados, e por isso, 

fugirem ao escopo da minha pesquisa. Além disso, por questões de tempo e espaço, me 

restringirei a textos escritos, mas a tipologia adotada pode ser utilizada para outros tipos de 

materiais.  

Por fim, ainda que minha pesquisa tenha como objetivo investigar a relevância da 

presença de textos autênticos no ensino de línguas estrangeiras, não pretendo com isso 

descartar o uso de textos semi-autênticos, adaptados ou não autênticos em sala de aula, mas 

sim apresentar motivos para uma maior inserção de textos autênticos em todos os níveis, visto 

que eles tendem a ser utilizados muito raramente, especialmente nos níveis iniciais.  
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 Presença de textos autênticos no ensino de alemão como língua 

estrangeira: do método de gramática e tradução à abordagem comunicativa 

 

O ensino de línguas estrangeiras passou por diversas mudanças ao longo da 

História, marcadas por diferentes concepções de ensino e aprendizagem, as quais 

geraram diferentes métodos e abordagens. Esses métodos, por sua vez, deram 

importância distinta ao papel da leitura e do uso de textos autênticos. A seguir, 

discutirei a presença ou ausência de textos autênticos em três fases principais do ensino 

de línguas: o método de gramática e tradução, o método audiolingual e a abordagem 

comunicativa. 

O uso de materiais autênticos no ensino de línguas adicionais remonta ao início 

do século XIX, com o método de gramática e tradução, no qual línguas consideradas 

eruditas eram ensinadas com a tradução de sentenças isoladas, textos não-autênticos, e 

também textos autênticos literários e filosóficos de cunho moral, como poemas, 

anedotas e provérbios. Esse método, como o próprio nome diz, promovia o ensino de 

línguas por meio do estudo de tópicos gramaticais, e utilizava a tradução como forma de 

garantir a proficiência (cf. NEUNER & HUNFELD, 1993, p. 19). 

 Um exemplo de texto autêntico em livro didático do método de gramática e 

tradução pode ser visto abaixo, retirado do livro Deutsch für Brasilianer:  

 

 

Figura 1: Exemplo de texto autêntico no livro Deutsch für Brasilianer. (KLAUS, 1937, p. 60) 

 

Na figura acima, é apresentada uma reunião de pequenos excertos autênticos 

sob o título de “ditados e provérbios” (Sprichwörter und Sprüche). Nela, há provérbios 
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como “Quem chega primeiro, come primeiro” (Wer zuerst kommt, mahlt zuerst) e 

“Quem ri por último, ri melhor” (Wer zuletzt lacht, lacht am besten). Há também um 

pequeno ditado atribuído a Schiller, dizendo: “Nem mesmo o mais piedoso pode viver 

em paz/ se isso não agradar ao mau vizinho” além de um poema de Bodenstedt que 

também traz o tema da reflexão moral: “Quem ouve algo ruim sobre os outros/ não deve 

ainda adiante espalhar/ A felicidade do homem é destruída facilmente/ Mas é difícil a 

felicidade do homem plantar”. A partir dos exemplos, percebe-se que os textos 

autênticos eram utilizados com o objetivo de, paralelamente ao aprendizado da língua, 

promover a formação moral, intelectual e cultural do indivíduo por meio da língua 

estrangeira.  

Apesar do uso de textos autênticos, porém, o método de gramática e tradução 

tomava a palavra e a sentença como unidades linguísticas de ensino, e utilizava os 

textos mais por seu valor moral do que por refletirem o uso real da língua. Além disso, a 

leitura dos textos era geralmente feita por meio de traduções palavra a palavra e 

sentença a sentença, o que dificultava a apreensão do texto como um todo. Swaffar 

(1985) levanta algumas consequências negativas desta forma de leitura:  

 

As implicações em relação à leitura são particularmente perniciosas, visto 

que as abordagens estruturalistas e baseadas na tradução necessariamente 

pedem aos estudantes que realizem a tarefa de leitura como um procedimento 

de decodificação palavra por palavra ou sentença por sentença […]. 

Consequentemente, comportamentos de leitura dos aprendizes como a leitura 

rápida buscando informações ou redundâncias, a leitura com base na previsão 

de hipóteses e segmentando frases para obter grandes segmentos de 

significado são não apenas excluídas, mas ativamente desencorajadas.22 

(SWAFFAR, 1985, p. 15). 

 

Como a autora argumenta, nesse método os alunos eram estimulados a ler o 

texto de forma detalhada, mas tinham poucas oportunidades de experimentar a leitura 

global ou seletiva dos textos.  

Com a transição para o método audiolingual, houve maior ênfase na oralidade 

e na importância da língua em uso comunicativo. Nesse momento, a questão da 

autenticidade começava a se delinear por meio da importância do falante nativo, visto 

como modelo de fluência a ser atingido, especialmente no que tange à pronúncia (cf. 

                                                             
22 “The implications with regarding to reading are particularly pernicious since structural translation 

approaches necessarily ask students to undertake the reading task as a word for word or sentence for 

sentence decoding procedure […]. Consequently, student reading behaviors such as skimming for 

information or redundancies, reading on the basis of hypothesis prediction and chunking phrases for large 

meaning segments are not only excluded but actively discouraged” (SWAFFAR, 1985, p. 15). 
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NEUNER & HUNFELD, 1993), e por meio da importância da contextualização dos 

diálogos dos textos em uma situação comunicativa. Porém, apesar do enfoque na fala e 

na oralidade, esse método alinhava-se com uma concepção de língua baseada no 

estruturalismo (cf. NEUNER & HUNFELD, 1993, e RÖSLER, 2012), que considera a 

língua como sistema, independente do uso, e, como consequência, também utiliza a 

sentença (assim como o método anterior) como unidade linguística: “Com essa 

abordagem foi defendido um conceito de ensino de línguas que era predominantemente 

baseado na sentença” (RÖSLER, 2012, p. 71, grifo do autor) 23. Embora 

contextualizados, os diálogos e textos apresentados soavam artificiais, pois 

funcionavam principalmente como conjuntos de sentenças que utilizavam o vocabulário 

e as estruturas recém aprendidos ou a serem tratados na lição. Abaixo, é possível 

observar um exemplo de diálogo desse método, extraído do livro Deutsch als 

Fremdsprache 1A: 

                                                             
23“Befördert wurde durch diesen Ansatz ein Konzept von Sprachunterricht, das überwiegend 

satzbezogen war” (RÖSLER, 2012, p. 71, grifo no original). 
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Figura 2: Exemplo de diálogo no livro Deutsch als Fremdsprache. (BRAUN/NIEDER/SCHMÖE, 

Deutsch als Fremdsprache.1967, p. 52 grifo meu) 

 

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 pedem objeto indireto, e por consequência haveria uma repetição menos acentuada 
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desses pronomes, mas no texto eles estão presentes em quase todas as falas por serem o 

tema da lição. 

Por restringirem o texto à função de exemplo contextualizado de vocabulário e 

estruturas, nesse método, o uso de materiais autênticos foi bastante reduzido, já que 

havia um foco muito maior nas habilidades produtivas, especialmente na fala, enquanto 

as habilidades receptivas eram vistas como consequência natural do aprendizado da fala, 

aprendidas por meio da automatização dessas estruturas:  

 

Alternativamente, na aprendizagem por hábito ou orientada por habilidades 

[…] o foco tem sido na fala ou nas habilidades de produção, com a audição e 

a leitura frequentemente tomadas como sendo consequência da prática da fala 

(SWAFFAR, 1985, p. 15). 24  

 

O caráter bastante estruturado desse modelo dificultava a inserção de materiais 

autênticos, nos quais não há uma progressão definida. A leitura, bem como a 

compreensão oral, era considerada uma habilidade “passiva”, algo amplamente negado 

pelas pesquisas mais recentes (cf. LEFFA, 1999, como exemplo), e, por ser encarada 

como tal, não era foco de atenção.  

Swaffar (ibid.) argumenta nesse sentido que, embora diferentes na 

metodologia, tanto o método de gramática e tradução como o audiolingual buscavam a 

leitura palavra a palavra e encorajavam a equivalência linguística ao não darem a devida 

valorização do contexto e da leitura global para o entendimento: 

 

O impacto para a aprendizagem de uma ênfase como essa não é tão diferente 

daquele tido pelas abordagens estruturalistas ou de gramática e tradução: a 

atenção do leitor é direcionada para significado isolado das palavras, ao invés 

de buscar seus significados no texto e os estudantes são, com isso, 

encorajados a ler as palavras em termos da equivalência com sua língua 

nativa. Com efeito, métodos de gramática e tradução e métodos de 

aprendizagem por hábito, cada um à sua maneira, desestimularam a leitura 

pelo significado, porque nenhum destes métodos focava na compreensão e na 

comunicação de sistemas globais ou de significado como um primeiro passo 

para facilitar objetivos de proficiência (SWAFFAR, 1985, p. 15). 25 

 

                                                             
24“Alternatively, in habit learning or those skills orientations […] focus has been on speaking or 

production skills with listening and reading comprehension often assumed to be a consequence of 

speaking practice” (SWAFFAR, 1985, p. 15). 
25“The learning impact of such an emphasis is not unlike that of the structural or grammar translation 

approaches: learner attention is directed toward isolated rather than textual word meaning and students 

are thereby encouraged to read words in terms of native language equivalency. In effect, the grammar 

translation and the habit learning approaches have, each in their own way, de-emphasized reading for 

meaning, because neither approach focuses on the understanding and the communication of global or 

meaning systems as a necessary first stage in facilitating proficiency objectives” (SWAFFAR, 1985, p. 

15). 



  

43 

 

Como visto, o método audiolingual, assim como o método de gramática e 

tradução, não trouxe grandes contribuições na forma como se dava o aprendizado da 

leitura em língua estrangeira. A mudança no modo de leitura de textos em língua 

estrangeira, com a adoção de diferentes estratégias de leitura, se deu com o surgimento 

da abordagem comunicativa.  

Esta abordagem surgiu nos anos de 1970, e teve como base a ascensão da 

Pragmática, que considera a língua não apenas como um sistema de formas linguísticas, 

mas também em seu uso concreto entre os falantes. Com isso, passou-se a levar em 

conta o contexto e o uso concreto da língua no ensino – a língua na comunicação. 

Além da Pragmática, outra área de forte influência no ensino de línguas, a 

partir desta abordagem, foi a Linguística Textual, em especial o conceito de gênero 

textual. Esta influência trouxe consigo uma nova unidade linguística para o ensino de 

línguas: o texto. O texto, não mais como um conjunto de frases, mas como um todo 

inserido em um contexto, passou a integrar os livros didáticos de língua estrangeira. 

Com isso, emerge também a denominação “autêntico” – e talvez possa se dizer que o 

discurso da autenticidade foi um dos pilares da abordagem comunicativa. A busca pelo 

“autêntico” surge como uma crítica à artificialidade dos textos, diálogos e interações 

dos métodos anteriores, em especial o método audiolingual, enfatizando a importância 

das marcas de gênero textual para o ensino de línguas: “Se a autenticidade é um pilar da 

abordagem comunicativa, então naturalmente é importante que os aprendizes […] falem 

e escrevam de forma apropriada ao gênero textual.” (RÖSLER, 2012, p. 79-80, grifo 

do autor). 26  

A abordagem comunicativa fundamentou o ensino de línguas em situações 

reais do cotidiano, o que enfatizou a importância do material autêntico, pois este mostra 

a língua em contexto real de uso e traz também marcas culturais e de gênero textual. 

Dessa forma, o texto passou a ser considerado mais do que um conjunto de sentenças, 

como um todo coeso e coerente, no qual a forma importava tanto quanto o conteúdo. 

Além do texto, reforçou-se a importância da contextualização dos diálogos (que já havia 

no método audiolingual), e acrescentou-se a ela a contextualização das interações em 

sala de aula, visando uma comunicação menos simulada e mais espontânea por parte 

dos alunos.  

                                                             
26“Wenn Authentizität ein Eckpfeiler des kommunikativen Ansatzes ist, dann ist es natürlich wichtig, 

dass die Lernenden […] textsortenadäquat sprechen und schreiben” (RÖSLER, 2012, p. 79-80, grifo no 

original). 
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Foi com o boom desta abordagem que se ampliaram as discussões sobre 

autenticidade apresentadas no capítulo anterior, e com isso os textos autênticos 

passaram a ser valorizados também nos materiais didáticos. Um exemplo dessa virada 

pode ser visto no livro Deutsch aktiv neu 1A: 

 

Figura 3: Exemplo de texto autêntico no livro Deutsch aktiv neu (NEUNER et al., 1993, p. 53) 

 

O exemplo acima traz uma bula autêntica de um remédio para garganta, 

inserida na lição que trata do tema “saúde”. Nesse texto, não se espera do aluno a leitura 

palavra a palavra, mas sim uma leitura seletiva na busca de informações específicas, o 

que mostra um trabalho com outras formas de leitura, diferentemente dos métodos 

anteriores. É interessante notar também a inserção das informações em outras línguas, 

que além de facilitar e encorajar a leitura do aprendiz, também quebra o monolinguismo 

apregoado no método anterior.  

Porém, ainda que se valorizasse inicialmente a autenticidade e as diferentes 

formas de leitura, por dificuldades que vão desde a alta complexidade linguística 

encontrada nos textos, a pouca familiaridade do aprendiz com o vocabulário, até 

questões editoriais (o que será discutido mais adiante), os textos autênticos acabaram 

tendo seu espaço gradualmente reduzido nos livros didáticos de alemão como língua 
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estrangeira. Com isso, na tentativa de se manterem as marcas de gênero textual e ao 

mesmo tempo reduzir a complexidade linguística, esses textos foram sendo substituídos 

quase que na totalidade por textos adaptados e, principalmente, semi-autênticos. 

Um exemplo disso pode ser visto em diversos livros didáticos atuais. No 

levantamento mencionado na introdução deste trabalho, verificou-se a baixa presença de 

textos autênticos em grande parte dos livros didáticos internacionais mais recentes, os 

quais foram substituídos quase que em sua totalidade por textos semi-autênticos. Na 

tabela anexa, é possível ver os resultados desse levantamento em uma relação dos textos 

autênticos, adaptados e semi-autênticos encontrados em cada livro didático, separados 

por gênero textual. Analisando os resultados, é possível perceber que os gêneros 

textuais são bastante variados entre os textos adaptados e semi-autênticos; porém, entre 

os textos autênticos, a maioria corresponde a citações de poemas ou músicas, utilizadas 

quase sempre em atividades de ensino de pronúncia e fruição estética, e pouco 

integradas aos conteúdos das lições. 

Um exemplo de texto semi-autêntico em um livro didático atual pode ser visto a 

seguir, retirado do livro Schritte international 4: 

 

 

Figura 4: Exemplo de texto semi-autêntico no livro didático Schritte international 4 

(HILPERT/NIEBISCH/ PENNING-HIEMSTRA, 2004, p. 13). 

 

No exemplo acima, é possível observar um texto produzido para o livro 

didático, mas com as marcas do gênero textual “calendário de eventos” 

(Veranstaltungskalender), portanto, semi-autêntico, inserido em uma lição que tratava 

do tema “tempo livre” (Freizeit). Apesar de imitar as marcas do gênero textual, a 
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ausência de algumas informações se faz perceber, como quem produziu o calendário, 

para qual público, e em que contexto foi publicado, e a ausência dessas informações 

acaba por tornar o texto artificial e comprometer um trabalho mais aprofundado com o 

texto. Mas a falta dessas informações não chega a ser um problema para o ensino 

orientado por essa abordagem, pois o texto é utilizado na maioria das vezes como 

suporte para atividades comunicativas em sala de aula, como é defendido pelo Quadro 

Europeu Comum (para um aprofundamento dessa discussão, ver capítulo 2 – análise de 

materiais). Vale observar que, nos livros didáticos do método audiolingual, embora não 

houvesse textos autênticos, já havia alguns textos semi-autênticos, pois esse tipo de 

texto permite ao mesmo tempo a contextualização e o insumo controlado, evitando 

excesso de estruturas e vocabulário ainda não aprendido pelo aluno.  

Atualmente, embora a maioria dos materiais ainda seja fortemente embasada 

pela abordagem comunicativa (ainda que esta tenha sofrido modificações ao longo dos 

anos), do ponto de vista teórico, não apenas esta abordagem, como também o próprio 

conceito de método (como princípio norteador do ensino, o qual inclui também a 

abordagem comunicativa) têm sido criticados por alguns autores27, que consideram o 

momento atual como “Era Pós-Método”. A seguir, será discutido como esta nova 

concepção se relaciona com o uso de materiais didáticos internacionais e de textos 

autênticos. 

 

  

                                                             
27Cf. NEUNER & HUNFELD (1993) e RÖSLER (2012) para críticas à abordagem comunicativa, e 

PRABHU (1990), BROWN (2002) e KUMARAVADIVELU (2001, 2006), entre outros, para críticas ao 

conceito de método. 
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 Era Pós-Método e materiais didáticos: perspectiva crítica 

  

A abordagem comunicativa foi um marco importante no ensino de línguas 

estrangeiras, e sua metodologia foi disseminada por todo o mundo, na forma de 

palestras, cursos de formação de professores e, principalmente, por meio dos materiais 

didáticos internacionais. Porém, embora possa ser considerada um sucesso devido à sua 

grande aceitação por grandes instituições de ensino, ela não esteve isenta de críticas. 

Uma das maiores críticas relaciona-se à sua aplicabilidade em países distantes da língua 

alvo, e envolve desde uma crítica ao predomínio de temas do cotidiano (como fazer 

compras, ir ao restaurante, etc.), que não corresponde aos interesses dos aprendizes 

nesse contexto, até a desconsideração da língua materna dos aprendizes e de suas 

culturas de aprendizagem28. Os problemas decorrentes da aplicação desta abordagem no 

ensino de línguas estrangeiras levaram a uma discussão sobre a relevância do conceito 

de método como princípio norteador universal do ensino de línguas (que, não à toa, teve 

como precursores dois autores de origem indiana, N. S. Prabhu e B. Kumaravadivelu).  

Anthony (1963) foi pioneiro ao oferecer uma definição de método para o 

ensino de línguas. Método, para ele, era o segundo numa hierarquia, abaixo de 

abordagem e acima de técnicas. De acordo com o autor, uma abordagem pode gerar 

diferentes métodos, enquanto um método pode derivar diferentes técnicas. Ele ainda 

define método como: 

 

[...] um plano geral para a apresentação ordenada de material linguístico, no 

qual nenhuma parte contradiz a abordagem escolhida e todas são baseadas 

nela. Uma abordagem é axiomática, um método é procedimental29 

(ANTHONY, 1963, p. 63). 

 

Essa definição foi e ainda é utilizada, por ser uma das primeiras a organizar 

diferentes áreas no ensino de línguas; por outro lado, a interdependência entre os três 

conceitos tornou difícil a distinção clara entre método e técnica e entre método e 

abordagem, e não se estabeleceu um consenso na literatura: a abordagem comunicativa, 

por exemplo, embora chamada de “abordagem”, enquadra-se na maioria das críticas ao 

conceito de método (como veremos abaixo). 

                                                             
28 cf. NEUNER & HUNFELD (1993, p. 106) e RÖSLER (2012, p. 81) para discussão destes pontos no 

ensino de alemão como língua estrangeira. 
29 “an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which contradicts, and all 

of which is based upon, the selected approach. An approach is axiomatic, a method is procedural.” 

(ANTHONY, 1963, p. 63). 
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Kumaravadivelu (2006) critica a distinção de conceitos interdependentes feita 

por Anthony, e propõe uma distinção entre “princípios” (principles) e “procedimentos” 

(procedures). Princípios corresponderiam às bases teóricas que governam o ensino de 

línguas em todos os seus aspectos - correspondendo aos conceitos de abordagem e 

método propostos por Anthony -, enquanto procedimentos corresponderiam às 

estratégias de ensino adotadas pelo professor - correspondendo ao conceito de técnica 

proposto por Anthony (cf. KUMARAVADIVELU, 2006, p. 89). Para o autor, um 

método contém tanto princípios teóricos quanto direcionamento de procedimentos. 

Assim, ele define método como 

 

[...] um conceito de um especialista, derivado de um entendimento das teorias 

da língua, da aprendizagem de línguas e do ensino de línguas. Ela também se 

reflete no planejamento de cursos, na produção de livros didáticos e, acima 

de tudo, na recomendação de procedimentos de sala de aula. 

(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 162). 30 

 

Prabhu (1990, p. 162) possui uma visão semelhante do conceito de método, 

que engloba tanto princípios teóricos quanto o conjunto de atividades orientadas por 

estes princípios.  

Estas e outras definições do termo “método”, embora diferentes, partilham algo 

em comum: a ideia de que é possível pensar em maneiras de ensinar línguas estrangeiras 

desconsiderando os contextos de aprendizagem. Isso porque métodos se propõem 

universais – se bem aplicados, deveriam dar bons resultados em qualquer contexto. Essa 

é uma das críticas feitas por Kumaravadivelu (2001, 2006) quanto ao conceito de 

método, e outras também foram feitas por autores como Prabhu (1990) e Brown (2002).  

Prabhu (1990) argumenta que, por serem muito prescritivos, os métodos 

reduzem o papel do professor: “Um método, nessa visão, é um conjunto de 

procedimentos que traz consigo uma previsão de resultados […]. Ele reduz o ato de 

ensinar ao seguimento fiel de uma rotina altamente especificada – algo como um ritual 

pedagógico” (PRABHU, 1990, p. 171). 31 Brown (2002), por sua vez, elenca outras 

oposições ao conceito de método. Segundo o autor, além de demasiado prescritivos e 

generalizantes, alguns métodos são muito semelhantes, especialmente em estágios mais 

                                                             
30 “an expert's notion derived from an understanding of the theories of language, language learning, 

and of language teaching. It is also reflected in syllabus design, textbook production, and, above all, in 

recommended classroom procedures” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 162). 
31“A method, in this view, is a set of procedures that carries a prediction of results. […] It reduces 

teaching to a faithful following of highly specified routine – something of a pedagogic ritual” (PRABHU, 

1990, p. 171). 
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avançados da língua. O autor argumenta ainda que os métodos, por estarem ligados a 

cursos e produção de materiais didáticos, são fruto de interesses mercenários e 

transmitem o que ele (baseado em Phillipson, 1992) chama de “imperialismo 

linguístico”. As reflexões desses autores, portanto, vão além do questionamento sobre 

as dificuldades de aplicação de um determinado método, e se direcionam à própria 

fundamentação do conceito. 

Mas talvez as maiores críticas sejam de Kumaravadivelu (2006). Segundo o 

autor, o conceito de método é permeado pelos seguintes mitos, os quais foram 

responsáveis por superestimarem o conceito de método, o que gerou as críticas que 

culminaram em sua “morte” (cf. p. 163-167): 

 

1. Há um “melhor método” a ser descoberto: para desmistificar esta visão, o 

autor relata o resultado de uma pesquisa chamada The Pennsylvania Project, 

realizada em 1970, que tinha por objetivo avaliar a eficiência de métodos 

baseados em diferentes teorias de aprendizagem de LE, e cujo resultado 

mostrou que não houve diferenças significativas que permitissem a definição 

de um melhor método. Kumaravadivelu argumenta que não há melhor 

método porque, além do método escolhido, existem muitas outras variáveis 

envolvidas no ensino de línguas – como política linguística, necessidades dos 

alunos, motivações, contextos, variações individuais, perfil do professor etc. 

Assim, um método não é capaz de englobar todas estas especificidades, e ele 

também não pode ser o único responsável pelo resultado das aulas.  

 

2. Método constitui o princípio organizador para o ensino de línguas: o 

conceito de método tem sido utilizado para guiar toda a constituição dos 

cursos, desde o planejamento do currículo, a escolha do material didático até 

as formas de avaliação. Segundo o autor, o conceito de método é inadequado 

e muito limitado para ser o princípio organizador do ensino e aprendizagem 

de línguas – e ao atribuir-se excessiva importância ao método, 

desconsideram-se outros fatores igualmente importantes, como os já citados 

acima, entre outros. 

 

3. Métodos são universais e a-históricos: o conceito de método prevê que ele 

possa ser aplicado em diversos contextos. Porém, esta visão desconsidera as 
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especificidades dos contextos de aprendizagem e das diferentes culturas – 

assim, os métodos muitas vezes falham por não possuir um “toque local” 

(ibid., p. 165). Além disso, métodos têm sido quase que exclusivamente 

desenvolvidos por civilizações de cultura ocidental, ignorando-se o 

conhecimento local acumulado por comunidades de menor prestígio. 

 

4. Teóricos criam conhecimento, e professores são apenas consumidores: para 

Kumaravadivelu, o conceito de método sustenta a dicotomia entre teoria e 

prática, transformando o pesquisador em produtor de conhecimento e o 

professor em consumidor, uma relação indesejavelmente hierárquica e 

comercial, que contribui para a falta de diálogo entre estes profissionais. O 

autor argumenta ainda que o conceito de método contribui para o mito de 

que os professores seguem à risca o que é proposto pelos métodos, o que na 

prática raramente acontece, e ofusca os resultados advindos da experiência 

profissional.  

 

5. Métodos não possuem motivação ideológica: Kumaravadivelu argumenta 

que o conceito de método representa uma visão de mundo unilateral e 

favorece determinadas relações de poder, como a relação entre o professor 

nativo e o não-nativo, relações de gênero, criando relações de “dependência 

ideológica” (ibid., p. 168). 

 

Muitas das críticas ao conceito de método feitas por Prabhu (1990), Brown 

(2002) e Kumaravadivelu (2006) podem ser estendidas aos livros didáticos 

internacionais, produzidos por grandes editoras e utilizados em diferentes países. Isso 

ocorre porque esses livros didáticos são materializações das teorias que baseiam os 

métodos (mesmo que da teoria à prática haja diferenças). Isso é corroborado por Neuner 

& Hunfeld (1993):  

 

Livros didáticos tentam concretizar e tornar precisas as ideias e os princípios 

dos métodos de ensino de tal forma que originam um conceito de aula bem 

específico. […] Não é coincidência que em alguns países e línguas os 

conceitos “livro didático” e “método” sejam usados como sinônimos 

(NEUNER & HUNFELD, 1993, p. 16). 32 

                                                             
32“Lehrwerke versuchen, die Vorstellungen und Prinzipien von Lehrmethoden so zu präzisieren und 

zu konkretisieren, dass ein ganz bestimmtes Unterrichtskonzept entsteht. […] Es ist kein Zufall, dass in 
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Assim, como principais veículos dos métodos, os livros didáticos 

internacionais corroboram e reforçam muitos dos pontos negativos ligados ao conceito 

de método apontados pelos autores. Os mitos apontados por Kumaravadivelu (2006) em 

relação ao conceito de método, por exemplo, também podem ser estendidos aos livros 

didáticos internacionais, como é possível ver abaixo: 

1. Há um “melhor material” a ser descoberto - Da mesma forma que houve a 

busca pelo método ideal, referida no primeiro mito de Kumaravadivelu (2006), 

também existe uma certa busca pelo material ideal, como se no material 

escolhido estivesse a chave para o bom ensino – ignorando-se com isto o papel 

do professor e as especificidades dos contextos de aprendizagem, fatores 

igualmente ou mais importantes do que o material adotado. 

 

2. O livro didático é o principal organizador do ensino de línguas - Similarmente 

ao segundo mito, vemos em um grande número de cursos de línguas no Brasil o 

uso do livro didático como orientador do curso, das aulas e dos conteúdos, sendo 

indissociável do método, como exemplifica Uphoff (2009) no caso do ensino de 

alemão como língua estrangeira: 

[...] muitas vezes uma escola não formula um planejamento curricular 

próprio, mas adota o planejamento de um livro didático disponível no 

mercado, como maneira de organizar os processos de ensino e aprendizagem 

desenvolvidos no recinto da instituição. O livro didático padroniza, desse 

modo, o ensino oferecido na escola, proporcionando estrutura e uma aparente 

transparência à grade curricular da instituição, por meio da distribuição das 

lições em níveis e semestres (UPHOFF, 2009, p. 62). 

 

3. Teóricos criam conhecimento, e professores são apenas consumidores - O uso 

do livro didático como princípio orientador do curso desconsidera as 

especificidades de cada grupo, os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem 

dos alunos, além de retirar o poder de decisão do professor (e do aluno) em 

relação aos conteúdos abordados, especificando previamente os temas e a ordem 

dos tópicos linguísticos. Com isso, a “adoção” de um livro didático pelo 

professor acaba por refletir a não-desejada dicotomia pesquisador x professor 

evidente nos métodos e criticada por Kumaravadivelu (2006), na qual o 

professor “adota” as ideias propostas pelo autor de materiais (que 

                                                                                                                                                                                   
manchen Ländern und Sprachen die Begriffe „Lehrbuch“ und „Methode“ als Synonyme gebraucht 

werden” (NEUNER & HUNFELD, 1993, p. 16). 
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frequentemente é também pesquisador), agindo como consumidor deste produto. 

Os livros didáticos internacionais, produzidos com a participação de grandes 

pesquisadores, prometem resultados independentemente da competência do 

professor, como afirma Richards (2001):  

Eles [= os livros didáticos comerciais] mantém qualidade. Se um livro 

didático bem desenvolvido é utilizado, os estudantes são expostos a materiais 

que foram testados e comprovados, que são baseados em princípios de 

aprendizagem sólidos, e que avançam num ritmo apropriado (RICHARDS, 

2001, p. 255). 33 

 

Com isso, reduz-se o papel do professor em sala de aula, transformando-o em 

um mero aplicador de atividades pré-elaboradas por especialistas. As pressões 

de certificados e exames internacionais reforçam este quadro, favorecendo 

determinados materiais e restringindo ainda mais a liberdade de escolha do 

professor, desincentivando sua autonomia34.  

 

4. Livros didáticos internacionais são universais e a-históricos - Produzidos fora 

do contexto de aprendizagem dos alunos, para um público genérico e não-

definido, esses livros transportam a ideia de que é possível criar um material 

dissociado do conhecimento sobre quem o utilizará, desmerecendo diferenças 

culturais, sociais e individuais dos professores e alunos. Com isso, trazem 

tópicos e temas por vezes desinteressantes para alguns públicos, deixando de 

lado outros temas que poderiam ser de maior relevância, além de atividades que 

contrastam com suas tradições de ensino. Além disso, a produção desses 

materiais é feita em geral por grandes editoras de países desenvolvidos e de 

cultura ocidental, sem ou com pouca interação com culturas periféricas, muitas 

vezes abordando-as de forma estereotípica – lembro-me do exemplo onde, no 

livro didático Studio 21 de alemão como língua estrangeira, havia uma 

personagem do Brasil chamada “Ana Sánchez”, nome bem pouco característico 

da nossa sociedade e que gerou risos na sala de aula. A presença quase exclusiva 

de textos semi-autênticos nesses livros contribui para criar uma visão utópica e 

parcial da cultura-alvo (cf. BOLOGNINI, 1991) que pode culminar em um 

                                                             
33 They [= comercial textbooks] maintain quality.If a well-developed textbook is used, students are 

exposed to materials that have been tried and tested, that are based on sound learning principles, and that 

are paced appropriately. (RICHARDS, 2001, p. 255). 
34 Para um aprofundamento da discussão sobre a relação professor/livro didático no ensino de alemão 

como língua estrangeira, ver Uphoff (2009). 
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menosprezo pela cultura de partida. Em adição a isso, os textos e situações 

desses materiais são geralmente apresentados sem uma contextualização 

histórica, provavelmente para que o livro não se torne ultrapassado rapidamente, 

mas impedindo ao mesmo tempo uma reflexão mais profunda sobre a sociedade 

da cultura-alvo. 

 

5. Livros didáticos não possuem motivação ideológica - Por fim, vale ressaltar que, 

assim como os métodos, os livros didáticos internacionais também defendem 

uma aparente neutralidade ideológica, buscando evitar temas considerados 

polêmicos em algumas sociedades, e mostrando uma sociedade onde todos 

convivem em harmonia35. Porém, ao selecionar e excluir determinados 

conteúdos, os livros veiculam uma determinada ideologia, que acaba por ser 

assimilada muitas vezes acriticamente por professores e alunos.  

 

 

Pode-se observar, portanto, que o conceito de método, ao se aliar à produção de 

material didático, limita o papel do professor e reduz a importância do contexto de 

aprendizagem e dos interesses e necessidades específicos dos alunos. Com isso, a 

escolha por um determinado método favorece o uso de determinados livros didáticos 

desenvolvidos de acordo com seus princípios, o que limita indiretamente o uso de 

outros materiais e, com eles, o uso de textos autênticos em sala de aula. Esses tópicos 

serão discutidos com maior profundidade em capítulo posterior e na análise de 

materiais. 

Assim, a mudança para uma Pedagogia Pós-método pode se relacionar 

indiretamente com um maior uso de materiais alternativos e ressignificar a discussão 

sobre o papel dos textos autênticos - como abordarei em seguida.  

 

 Condição Pós-Método: Parâmetros Pedagógicos – Particularidade, 

Praticabilidade e Possibilidade 

 

                                                             
35 Para evidências dessa visão, ver cap. 2.5 e 2.6, de análise comparativa entre textos autênticos e 

adaptados. 
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As constantes críticas ao conceito de método levaram ao que Kumaravadivelu 

(2006) chama de “condição pós-método”, uma mudança radical na visão de ensino de 

línguas, relação entre teoria e prática e, especialmente, no papel do professor. 

“Primeiramente e acima de tudo, [a condição pós-método] significa uma busca por uma 

alternativa ao método ao invés de um método alternativo” (KUMARAVADIVELU, 

1994, p. 29).36 Porém, a busca por uma alternativa ao método não significa o ecletismo 

– pois, segundo o autor, a busca pelas melhores ideias de vários métodos tende a 

resultar em uma pedagogia assistemática e acrítica, e ainda está sujeita a vários 

problemas da concepção original de método (ibid.). A condição pós-método busca, ao 

invés do ecletismo, inverter a lógica do conceito de método por meio de uma pedagogia 

que empodera o professor e foca nas especificidades de cada contexto de aprendizagem. 

Para isso, o autor sugere o que ele chama de “pragmatismo com base em princípios” 

(principled pragmatism) (ibid., p. 30), concepção próxima ao que Prabhu (1990) chama 

de “senso de plausibilidade” (sense of plausibility) - a capacidade do professor de, com 

base em sua formação e sua experiência, decidir o que é melhor para seus alunos 

naquele contexto para atingir seus objetivos (PRABHU, 1990, p. 172). O senso de 

plausibilidade não consiste na escolha do melhor método, mas em uma escolha ativa e 

reflexiva sobre o seu modo de ensinar, que pode e deve ser reavaliada e transformada. 

Para Kumaravadivelu, a condição pós-método deve desenvolver no professor o 

conhecimento e atitudes necessárias para que ele reflita sobre a própria prática e 

desenvolva uma autonomia baseada em princípios.  

A condição pós-método, porém, envolve não apenas o professor, mas todas as 

instâncias relacionadas ao ensino – para transformar o papel do professor e abandonar a 

concepção de método, é necessário rever as bases conceituais que guiam o ensino de 

línguas como um todo. Kumaravadivelu constrói as bases da Pedagogia Pós-Método 

sobre três parâmetros pedagógicos inseparáveis: Particularidade, Praticabilidade e 

Possibilidade. (KUMARAVADIVELU 2001, 2003, 2006).  

O parâmetro da particularidade afirma que a Pedagogia Pós-Método deve 

levar em conta as especificidades dos professores, alunos, objetivos, instituições e 

características socioculturais. Este parâmetro rejeita o cerne do conceito de método – 

seu caráter universal, a premissa de sucesso do ensino independentemente do público e 

das condições. Ao invés disso, o parâmetro da particularidade defende que a pedagogia 

                                                             
36 “First and foremost, it signifies a search for an alternative to method rather than an alternative 

method.” (KUMARAVADIVELU, 1994, p.29) 
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do ensino de línguas seja desenvolvida com base na realidade na qual o seu público-

alvo se insere. Para realizar esse parâmetro, é necessário desenvolver em professores, 

diretores e outros profissionais envolvidos no ensino uma consciência crítica das 

características de seu contexto e a reflexão ativa e constante sobre sua prática. “Esse 

ciclo contínuo de observação, reflexão e ação é um pré-requisito para o 

desenvolvimento do conhecimento pedagógico sensível ao contexto” 

(KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539).37 O parâmetro da particularidade, portanto, 

pode ser visto tanto como objetivo, quanto como processo, pois constitui uma prática 

constante – e assim se incorpora ao parâmetro seguinte. 

O segundo parâmetro, da praticabilidade, busca diminuir a distância entre 

teoria e prática e o desentendimento entre pesquisadores e professores, tornando os 

professores pesquisadores. Até então, havia a distinção entre “teorias profissionais”, 

elaboradas por pesquisadores, e “teorias pessoais”, desenvolvidas pelos professores em 

sua prática. O papel das teorias dos professores, porém, era apenas o de avaliar 

criticamente as teorias profissionais de modo a melhorar a sua prática – não possuíam, 

portanto, nenhum valor como criação de conhecimento. Kumaravadivelu busca com o 

parâmetro da praticabilidade acabar com esta distinção, tornando os professores reais 

pesquisadores. Assim afirma o autor: “Se o conhecimento pedagógico sensível ao 

contexto deve emergir dos professores em sua prática de ensino diário, então eles devem 

ser habilitados a teorizar sobre sua prática e praticar o que eles teorizam” 

(KUMARAVADIVELU, 2006, p. 173). 38 O parâmetro da praticabilidade vai além, 

portanto, da ideia de simples julgamento sobre métodos e abordagens propostos, e 

convida o professor a ser autor de novas teorias – o que Kumaravadivelu chama de 

“teorias de prática” (theories of practice), teorias criadas por e para a prática do 

professor39.  

Para isto, segundo o autor, é necessário transformar a formação de professores 

de modo a incentivar a observação, reflexão e crítica sobre a própria prática, 

incorporando o conceito de senso de plausibilidade de Prabhu (1990). Ao incentivar a 

reflexão sobre a sua prática, este parâmetro se mistura ao parâmetro da possibilidade.  

                                                             
37“Such a continual cycle of observation, reflection, and action is a prerequisite for the development 

of context-sensitive pedagogic knowledge” (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 539). 
38“If context-sensitive pedagogic knowledge has to emerge from teachers and their practice of 

everyday teaching, then they ought to be enabled to theorize from their practice and practice what they 

theorize” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 173). 
39 Para uma discussão mais aprofundada sobre o papel do professor, ver capítulo 1.6. 
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O parâmetro da possibilidade, por fim, baseia-se nas ideias de Paulo Freire de 

que a educação é política, envolve relações de poder e dominação, e é utilizada para a 

manutenção de desigualdades sociais. Para quebrar essas relações, é necessário criar 

uma pedagogia que incentive os alunos a questionar sua posição na sociedade e valorize 

os conhecimentos que eles trazem para a sala de aula: 

 

Reconhecendo e destacando as posições subjetivas de professores e alunos – 

isto é, sua classe, raça, sexo e etnia – esses autores [Paulo Freire, Giroux 

entre outros] encorajam estudantes e professores a questionar o status quo 

que os mantém subjugados (KUMARAVADIVELU, 2001, p.542). 40 

 

Para o autor, a educação pode e deve transformar a sociedade, mas isto só é 

possível se houver uma pedagogia crítica. O parâmetro da possibilidade busca levar esta 

visão de pedagogia também ao ensino de línguas, incorporando questões sobre 

ideologia linguística e identidade do aluno. O ensino de línguas estrangeiras, se não 

refletido, pode ser palco de conflitos de identidade e até mesmo desvalorização da 

própria cultura – por outro lado, ao promover o contato linguístico e cultural de forma 

crítica, pode criar oportunidades de quebrar preconceitos e estereótipos e trazer 

conhecimentos sobre o próprio sujeito. 

 

 Materiais didáticos e Parâmetros Pedagógicos – relações possíveis 

 

Ainda que Kumaravadivelu não tenha trabalhado com a questão específica dos 

materiais didáticos, é possível, a partir de seus parâmetros pedagógicos, estabelecer 

reflexões sobre o uso de livros didáticos e textos autênticos no ensino de línguas 

estrangeiras. Neste capítulo, a discussão se dará do ponto de vista teórico, mas 

posteriormente, a análise de materiais oferecerá maiores subsídios para a discussão.  

A partir dos pressupostos apresentados, podemos enxergar o parâmetro da 

particularidade como uma crítica à adoção de livros didáticos criados para públicos 

genéricos, e cursos orientados por estes materiais. Os livros didáticos internacionais, 

com maioria de textos semi-autênticos, mostram uma realidade fictícia que não 

corresponde nem à cultura-alvo, nem se relaciona à cultura de partida, além de não 

levarem em conta as tradições de ensino do público que os utiliza. Ao invés disso, este 

                                                             
40 “Acknowledging and highlighting students’ and teachers’ subject positions—that is, their class, 

race, gender, and ethnicity—these authors [Paulo Freire, Giroux entre outros] encourage students and 

teachers to question the status quo that keeps them subjugated” (KUMARAVADIVELU, 2001, p. 542). 
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parâmetro desafia a pensar a criação local de currículos e materiais didáticos, 

produzidos em pequena escala com participação ativa do professor. Não sendo isso 

possível, já que estão envolvidas diversas questões inclusive de ordem econômica, 

pode-se sugerir que os cursos e professores não se restrinjam aos livros adotados, mas 

busquem incorporar outros materiais que estejam relacionados às necessidades e 

motivações específicas dos alunos. O uso de textos autênticos pode, nesse sentido, ir ao 

encontro das necessidades dos aprendizes e contribuir para tornar sua aprendizagem 

mais significativa.  

Em relação ao parâmetro da praticabilidade, ao encorajar o professor a ser 

inovador em sua prática, este parâmetro também abre a possibilidade de criação e 

inserção de novos materiais em sala de aula. O uso de materiais autênticos permite ao 

professor ter uma gama muito maior de possibilidades de escolha para seu público, além 

de poder suprir carências apresentadas pelos materiais já utilizados. Mais do que 

qualquer coisa, o parâmetro da praticabilidade desafia o professor a testar uma maior 

gama de materiais diferentes, descobrir por si mesmo as vantagens e desvantagens de 

cada tipo de material em determinado contexto e formular hipóteses e teorias. Com isso, 

este parâmetro contribui para a reflexão sobre a adoção de determinado livro didático e 

para a desmistificação de premissas sobre o uso de textos autênticos, como a de que eles 

devem ser utilizados apenas em níveis avançados, por exemplo, e convida o professor a 

avaliar por si mesmo se esta e outras premissas são válidas em seu contexto de ensino e 

quais as razões para que isso ocorra.  

O parâmetro da possibilidade, por sua vez, é talvez o que mais pode ser 

encarado como uma defesa do uso de textos verdadeiramente autênticos. Para criar uma 

pedagogia crítica e reflexiva, a escolha e a forma de utilização dos materiais didáticos 

pelo professor tem papel crucial como fomentador de questionamentos e reflexões. Os 

textos semi-autênticos (e até mesmo adaptados, como será discutido na análise de 

materiais) apresentados pelos livros didáticos, porém, tendem a mostrar a cultura e a 

sociedade da língua-alvo de forma planificada, excessivamente positiva e não-crítica, 

deixando questões polêmicas de lado ou abordando-as apenas superficialmente (cf. 

BOLOGNINI, 1991). Assim, a utilização acrítica destes materiais contribui para a 

criação de estereótipos e a manutenção de um imperialismo linguístico e cultural, 

esvaziando o ensino de línguas de sua possibilidade transformadora41.  

                                                             
41 Para um aprofundamento dessas questões, ver cap. 2 – Análise de Materiais. 
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Os textos autênticos, por sua vez, oferecem porções reais da cultura e 

sociedade-alvo, abrindo possibilidades de apresenta-la em toda a sua multiplicidade e 

diversidade. Ainda, ao optar pelo uso de textos autênticos, o professor pode tratar de 

temas polêmicos com diversas vozes, não se restringindo ao que surge no livro didático 

– e ao invés de fugir de temas considerados “difíceis”, pode incorporá-los à sala de aula, 

incentivando os alunos a refletir sobre a cultura-alvo e sobre sua própria cultura e 

sociedade.  

Além disso, por meio de textos autênticos o professor pode incorporar à sua 

aula visões de falantes da cultura-alvo sobre a cultura dos aprendizes, invertendo a 

perspectiva usual e fazendo os alunos enxergarem a própria cultura com outros olhos, 

provocando discussões sobre suas próprias identidades. É possível trabalhar com temas 

como choque cultural e preconceitos por meio de perspectivas e depoimentos reais, 

inclusive em formas não tão positivas, desmistificando a visão paradisíaca abordada 

pelos livros didáticos, mas podendo também abordar casos felizes que instiguem a 

curiosidade dos alunos.  

Assim sendo, pode-se concluir que a reflexão sobre a concretização da 

Pedagogia Pós-Método relaciona-se diretamente com uma reflexão sobre o papel dos 

materiais didáticos no ensino. Os textos autênticos, por sua vez, servem como 

contraposição ao conceito de método corporificado pelos livros didáticos e se alinham 

às ideias defendidas pelos parâmetros pedagógicos da Pedagogia Pós-Método, 

fornecendo alternativas que respondem a interesses, necessidades e motivações 

específicas, e tornam cada contexto de aprendizagem único pela seleção e forma de uso 

destes materiais. Eles possibilitam o trabalho com perspectivas reais sobre temas 

específicos e universais, servindo como ponto de partida para questionamentos, debates 

e discussões que levem alunos e professores a questionarem seu papel na sociedade, a 

visão que possuem da cultura-alvo e de sua própria cultura, e de si mesmos, 

contribuindo, portanto, para a construção de uma pedagogia transformadora no ensino 

de línguas. Porém, vale ressaltar que pela perspectiva da Pedagogia Pós-Método, mais 

do que o material, o professor tem papel central na realização de suas propostas. Essa 

questão será abordada mais profundamente no capítulo 1.6 -  Materiais didáticos e papel 

do professor.  

Um conceito que está indiretamente relacionado à Pedagogia Pós-Método é o 

conceito de aprendizagem como participação, que partilha com esta pedagogia uma 
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visão de aprendizagem mais atenta às diferenças locais e individuais. Este conceito e 

suas implicações para o ensino de LE serão o tópico do próximo capítulo.  
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 Aprendizagem como participação e ensino de línguas estrangeiras 

 

Neste capítulo, será discutido o conceito ou “metáfora” da participação 

segundo Sfard (1998), uma visão de aprendizagem que toma como aspecto central a 

interação, focando nos aspectos sociais e na subjetividade dos aprendizes.  

A autora, que trata na verdade do ensino de matemática, opõe a metáfora da 

participação à metáfora da aquisição, entendida aqui de maneira diferente da concepção 

de Krashen (1982), o qual opõe aquisição e aprendizagem de línguas, sendo a primeira 

resultado de um processo subconsciente e natural, e a segunda, consciente e fruto de um 

ensino institucional.  

Para Sfard (1998), a metáfora da aquisição consiste em uma visão de 

aprendizagem como algo essencialmente cerebral, na qual o conhecimento é visto como 

um produto a ser acumulado. Termos como “internalização”, “apropriação” e 

“transmissão” de conhecimento remetem a esta metáfora, que subjaz à maior parte das 

pesquisas científicas sobre aprendizagem e também à visão do senso comum. Uma 

consequência indireta desta hegemonia de pensamento, segundo Sfard (1998, p. 8) é a 

transferência da lógica capitalista ao domínio da aprendizagem, o que leva a noções 

como a de propriedade intelectual, fraude, à visão de que o conhecimento pode ser 

medido e da aprendizagem baseada em resultados.  

No ensino de línguas, pode-se depreender que a metáfora da aquisição, do 

ponto de vista de Sfard, implica também na concepção de comunicação como 

transferência de informação, e na visão do aprendiz como indivíduo destituído de um 

bem (a língua estrangeira), em oposição ao falante nativo, que ocupa uma posição 

privilegiada. A predominância dessa visão se reflete na concentração de pesquisas 

baseadas em “deficiências linguísticas” e “problemas na comunicação” (FIRTH & 

WAGNER, [2007(1997)], p. 760), que focam muito mais nas falhas de comunicação 

entre falante nativo e não-nativo (dicotomia por si só problemática), do que nos casos de 

comunicação bem-sucedida. 

Como contraposição a essa visão, a autora propõe a metáfora da participação, 

que retira o foco do conhecimento e o desloca para a relação entre os participantes, 

gerando grandes mudanças conceituais: 

 

Na visão de aprendizagem que emerge dessa virada linguística, a 

permanência do ter dá lugar ao constante fluxo do agir. Enquanto o conceito 

de aquisição implica que há um ponto final claro no processo de 
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aprendizagem, a nova terminologia não deixa lugar para pontos de parada 

(SFARD, 1998, p. 6, grifos da autora). 42 

 

Nessa metáfora, a aprendizagem é vista como o processo de se tornar 

participante de uma determinada comunidade, e o conhecimento (no caso, a língua 

estrangeira) não é mais o produto final, mas o meio pelo qual o aprendiz gradualmente 

torna-se participante dessa comunidade. Portanto, sob esta perspectiva, a aprendizagem 

é necessariamente situada em um contexto, e os aprendizes são considerados como 

sujeitos engajados na aprendizagem.  

O surgimento da metáfora da participação, porém, não implica o 

desaparecimento da metáfora da aquisição. A metáfora da aquisição está presente desde 

as primeiras teorias sobre aprendizagem – de Platão a Comenius – e trouxe (e ainda 

traz) grandes contribuições para a compreensão do fenômeno. Além disso, assim como 

a metáfora da aquisição deixa de lado temas importantes como a relevância do contexto 

(cf. SFARD, ibid.), a metáfora da participação também não é capaz de englobar todas as 

questões relativas à aprendizagem. A principal delas é a questão da transferência do que 

foi aprendido para outros contextos, que parece de certa forma incompatível com a 

situatividade defendida pela nova metáfora, e que constitui uma das principais 

características da aprendizagem: “Nossa habilidade de nos prepararmos hoje para lidar 

com situações que vamos encontrar amanhã é a própria essência da aprendizagem” 

(SFARD, 1998, p. 9) 43. Por isso, tanto Sfard (1998) quanto Firth & Wagner [2007 

(1997)] advogam não pela substituição da metáfora da aquisição pela metáfora da 

participação, mas por um balanço maior entre ambas. Porém, para que isso ocorra, é 

necessário um foco maior na segunda, para poder explorar as contribuições que esta 

metáfora pode trazer para um entendimento mais complexo do assunto.  

No entanto, vale ressaltar que muitas discussões que originaram a emergência 

dessa metáfora já estavam presentes nas teorias que fundamentaram a abordagem 

comunicativa, mas foram abandonadas ou esquecidas na passagem para a prática. À 

vista disso, é necessário rever também o passado e compreender as transformações que 

impossibilitaram ou limitaram a realização de um ensino de línguas participativo, para 

não nos deixarmos levar pelo deslumbramento pelo “novo” desprovido de criticidade.  

                                                             
42“In the image of learning that emerges from this linguistic turn, the permanence of having gives 

way to the constant flux of doing. While the concept of acquisition implies that there is a clear point to the 

process of learning, the new terminology leaves no room for halting signals.” (SFARD, 1998, p. 6, grifos 

no original) 
43“Our hability to prepare ourselves today to deal with new situations we are going to encounter 

tomorrow is the very essence of learning” (SFARD, 1998, p. 9). 
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 Aprendizagem como participação dentro e fora do ensino de línguas 

 

O conceito de aprendizagem como participação teve sua origem fora do âmbito 

do ensino de línguas, em autores que tratam de teorias da aprendizagem de um modo 

geral, e surgiu de uma necessidade de reafirmar a relevância dos aspectos sociais, do 

papel do contexto e da subjetividade dos aprendizes. Esse conceito é abordado de várias 

maneiras por diferentes autores. Além de Sfard (1998), Lave & Wenger também tratam 

do conceito de participação fora do ensino de línguas e seu livro Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation, publicado em 1991, é uma das primeiras obras a 

desenvolver o conceito de aprendizagem como participação. Nela, os autores analisam 

diversos casos de aprendizagem (sem relação com o ensino de línguas) em comunidades 

de prática, abordando a aprendizagem fora do ambiente escolar e focando na relação 

aprendiz-mestre e na aprendizagem como forma de participar de um grupo.  

Já em Lantolf (2000), é possível ver o conceito de aprendizagem como 

participação relacionado ao ensino de línguas. Sua obra aborda o conceito do ponto de 

vista da teoria sociocultural, uma expansão das teorias de Vygotsky. Por fim, Kramsch 

(2009), também relaciona aprendizagem de línguas à participação, e aborda o papel da 

participação na transformação das identidades dos aprendizes de línguas adicionais. 

Embora diferentes, os autores mencionados têm em comum uma visão de aprendizagem 

como ativa, situada em um contexto social e transformadora, como será apresentado 

mais detalhadamente a seguir.  

Lave & Wenger (1991) definem aprendizagem em termos de “participação 

periférica legítima” (legitimate peripheral participation) em uma comunidade de 

prática, esta última definida como um grupo de pessoas que compartilha um ofício, uma 

profissão ou um interesse, e cujos membros se aprimoram em sua atividade comum 

através da interação. Nessas comunidades, a aprendizagem constitui o processo pelo 

qual o aprendiz, tomado como participante periférico em uma comunidade, tem acesso 

gradativo à participação plena (full participation) nesta mesma comunidade. Nessa 

concepção, a prática no mundo real é crucial para a aprendizagem, e é vista não como a 

contextualização de um conhecimento independente e abstrato, mas como a origem da 

própria aprendizagem, sendo esta entendida como caminho para a participação plena. 

(LAVE & WENGER, 1991, p. 35).  

Os autores fundamentam seus princípios utilizando casos reais de 

aprendizagem fora de contextos institucionais, como aprendizes de parteiras Yucatec 
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Maya no México, aprendizes e mestres alfaiates na Libéria, entre outros. Nesses 

exemplos, é mostrado como, através da prática participativa e significativa, os 

aprendizes têm acesso à aprendizagem e aos poucos vão saindo de uma posição 

periférica até se tornarem futuros mestres, participantes totais naquela comunidade. 

Aprendizagem nesses casos, portanto, não é imitação ou absorção de conhecimento, 

mas envolve engajamento, interação e atividade do aprendiz, e pode ser vista como um 

processo dinâmico de transformação do sujeito e da comunidade na qual ele está 

inserido.  

A participação “periférica” dos aprendizes ressalta não apenas seu caráter 

incompleto (em oposição à participação plena), mas também seu caráter de fronteira, de 

estar entre comunidades: 

 

Além disso, a periferalidade legítima pode ser uma posição de articulação de 

comunidades relacionadas. Nesse sentido, ela mesma pode ser a fonte de 

poder ou impotência, para estimular ou prevenir a articulação e o intercâmbio 

entre comunidades de prática (LAVE & WENGER, 1991, p. 36). 44 

 

Ainda que não abordado pelos autores, é possível entender o conceito de 

participação periférica legítima também na aprendizagem de línguas adicionais, se 

pensarmos, ao invés de comunidades de prática, em comunidades discursivas 

(SWALES, 1990), grupos cujos membros compartilham um propósito e utilizam uma 

linguagem própria, com gêneros textuais e léxico específicos, incluindo abreviações, 

para se comunicarem e atingirem seus objetivos. Ainda que Swales tenha restringido o 

conceito de comunidades discursivas a grupos que possuem um objetivo comum, é 

possível pensar numa visão mais abrangente deste conceito (cf. BORG, 2003) como 

sendo um grupo de pessoas que compartilham interesses e discursos, utilizam gêneros 

textuais e vocabulário específico para se comunicarem, e que são consideradas por seus 

pares como qualificadas para participar e contribuir com a expansão do repertório 

discursivo dessa comunidade. Nesse sentido, uma comunidade discursiva poderia 

englobar desde uma associação de colecionadores de selos de Hong Kong (exemplo de 

Swales, 1990), até pesquisadores de uma determinada área, que utilizam gêneros 

textuais específicos e conceitos comuns, ou mesmo leitores de um jornal específico, os 

quais compartilham conhecimentos e expressões sobre a política local (por exemplo) 

                                                             
44“Beyond that, legitimate peripherality can be a position at the articulation of related communities. 

In this sense, it can itself be a source of power or powerlessness, in affording or preventing articulation 

and interchange among communities of practice” (LAVE & WENGER, 1991, p. 36). 
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que lhes permitem participar de discussões que não seriam compreendidas por alguém 

que não está inserido naquele contexto ou não é leitor do jornal. 

Ao aprender uma língua adicional, o aprendiz torna-se gradativamente um 

participante da comunidade de falantes da língua-alvo, ou mais precisamente de uma ou 

mais comunidades discursivas desta língua, visto que nem mesmo falantes nativos são 

participantes totais em todas as comunidades de seu idioma. A aprendizagem de um 

novo idioma permite a ele agir nessas comunidades utilizando a língua como 

ferramenta, e contribuir com sua perspectiva de sujeito entre culturas. Porém, isso só é 

possível quando o aprendiz tem acesso aos discursos destas comunidades e pode 

participar de forma significativa, tanto para ele mesmo quanto para a comunidade.  

Por outro lado, pode-se questionar se o aprendiz de uma língua adicional 

chegará a se tornar um participante pleno nas comunidades discursivas da língua-alvo, 

visto que mesmo após muitos anos de aprendizagem, o aprendiz dificilmente 

abandonará sua perspectiva periférica por completo – mas isso não se apresenta, nesse 

caso, como algo negativo, e pode ser até mesmo desejável. Kramsch (2009) argumenta 

neste sentido: 

 

Para falantes não-nativos, o poder que surge de ser capaz de […] colocar a 

própria experiência nas palavras do outro, de falar inglês mas se sentir persa 

ou falar alemão com uma sensibilidade americana, cria um novo poder 

simbólico que permite aos aprendizes quebrar convenções e alcançar outras 

realidades simbólicas (KRAMSCH, 2009, p. 7). 45 

 

Para a autora, a posição periférica pode ser vista como uma posição de poder 

para o aprendiz, onde por meio da utilização da 'língua do outro', ele recria a sua própria 

subjetividade. No meu entender, talvez a participação plena nas comunidades 

discursivas da língua-alvo possa ser entendida não apenas como a mudança de 

perspectiva do aprendiz, mas principalmente como a mudança de perspectiva da 

comunidade em questão sobre este aprendiz – e assim ela ocorreria quando este 

aprendiz já não é mais considerado um estrangeiro, um estranho, e sim um membro da 

comunidade.  

Um exemplo de participação periférica legítima no ensino de línguas no 

sentido de Lave & Wenger (1991) pode ser encontrado na pesquisa de doutorado de 

                                                             
45“For non-native speakers, the power that comes from being able to […]put one's own experience 

into someone else's words, to speak English but to feel Persian or speak German with an American 

sensibility, creates a new symbolic power that enables learners to break with conventions and to bring 

about other symbolic realities” (KRAMSCH, 2009, p. 7). 
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Kristina Peuschel (2012), na qual ela organiza o projeto de uma rádio online com os 

alunos de um curso de alemão como língua estrangeira. Nesse projeto, os alunos 

utilizam a língua estrangeira para expressar suas opiniões e experiências no país. Por 

meio do uso de novas tecnologias, os alunos se engajaram em um projeto que pode ser 

visto além dos muros da sala de aula, como uma contribuição real para os discursos da 

língua-alvo.  

Uma outra perspectiva sobre a participação é a baseada na teoria sociocultural, 

como em Lantolf (2000). Esta teoria, baseada em Vygotsky, enfatiza o papel da 

mediação por ferramentas físicas ou simbólicas, sendo uma delas a língua estrangeira. 

Assim como em Lave & Wenger (1991), a língua não é o objetivo final da 

aprendizagem, mas é vista como ferramenta para participar em uma determinada 

sociedade. Além disso, a participação é vista como meio de apropriação e controle da 

ferramenta linguística: 

 

Na medida em que as pessoas participam em diferentes atividades 

culturalmente especificadas, elas se envolvem em diferentes relações sociais 

e entram em contato, aprendem a empregar e por fim apropriar-se de 

diferentes meios de mediação (LANTOLF, 2000, p. 6). 46 

 

A noção de “apropriação” e de “controle” dos meios de mediação remete à 

metáfora da aquisição (como já indica Sfard, 1998), mas a mudança de foco do produto 

para o processo e a valorização da individualidade dos aprendizes pode ser entendida 

como o ponto de vista da participação. Além disso, assim como em Lave & Wenger 

(1991), a aprendizagem é vista como algo ativo, e o engajamento do aprendiz na 

participação é fundamental. Donato (2000), dentro da perspectiva da teoria 

sociocultural, cita o uso de alguns tipos de tarefas (tasks) como um exemplo da 

metáfora da participação na prática do ensino de línguas: 

 

Em primeiro lugar, tarefas não são generalizáveis, pois as atividades variam 

de acordo com os participantes e as circunstâncias. Em segundo lugar, tarefas 

não manipulam os aprendizes a agir de certa maneira, pois os participantes 

investem seus próprios objetivos, ações, bagagem cultural, e crenças (isto é, 

sua “agência”) nas tarefas e, assim, as transformam. […] Tarefas de 

aprendizagem de línguas em sala de aula podem ser melhor entendidas como 

                                                             
46“As people participate in different culturally specified activities they enter into different social 

relations and come into contact with, and learn how to employ and ultimately appropriate, different 

mediational means” (LANTOLF, 2000, p. 6).  
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interações emergentes, unicamente situadas […] e não meramente por seus 

objetivos e procedimentos invariáveis (DONATO, 2000, p. 44). 47 

 

As pesquisas analisadas por Donato (2000) mostram aprendizes utilizando a 

língua inglesa para negociar soluções, argumentar, questionar, entre outros, ou seja, se 

engajando para ter sua voz ouvida e transformando a comunidade da sala de aula. 

Porém, se observarmos de forma crítica, este resultado só pode ser obtido quando os 

aprendizes possuem origens diferentes ou quando não há outra língua que possa ser 

utilizada como “muleta” nas discussões significativas (e talvez por isso o estudo tenha 

sido feito com aprendizes de língua inglesa de diferentes origens). Em salas 

homogêneas (cujos alunos falam a mesma língua materna) ou em salas cujos alunos 

possuem outra língua estrangeira em comum, a língua aprendida não é mais a 

ferramenta necessária para resolver a tarefa ou se engajar na comunicação, o que 

dificulta a participação efetiva dos aprendizes. Isso mostra paralelamente como a 

aprendizagem como participação é sensível a cada contexto e especialmente desafiadora 

nos casos de ensino formal de língua estrangeira. 

Outra perspectiva da participação no ensino de línguas é a de Claire Kramsch, 

pesquisadora já citada anteriormente. Em seu livro The Multilingual Subject (2009), a 

autora discute as dimensões subjetivas da língua, e como os aprendizes são 

transformados ao participar em uma nova comunidade por meio do aprendizado de 

idiomas, inclusive aqueles que aprendem em instituições de ensino. Segundo a autora, o 

aprendizado de línguas adicionais é capaz de sensibilizar os aprendizes que se engajam 

a repensar o que lhes é familiar, modificando sua visão de mundo. Assim como Lantolf 

(2000), a autora vê a língua como uma forma de mediação simbólica, e como tal é 

subjetiva e vai além da transferência de informação. Ela dedica ainda um bom espaço de 

seu livro à questão do ensino formal de línguas, abordando princípios de ensino que se 

afastam do ensino referencial ou instrumental e buscam atingir as dimensões subjetivas 

da aprendizagem, como o desenvolvimento da reflexão e da criatividade do aprendiz. A 

autora também ressalta o lugar diferenciado da sala de aula, não como um lugar 

“deficiente” ou “não-autêntico” (KRAMSCH, 2009, p. 210), mas como um lugar onde é 

                                                             
47“First, tasks are not generalizable because activities vary according to participants and 

circumstances. Second, tasks do not manipulate learners to act in certain ways because participants invest 

their own goals, actions, cultural background, and beliefs (i.e. their agency) into tasks and, thus, transform 

them. […] Classroom language learning tasks are thus best seen as uniquely situated, emergent 

interactions […] and not merely task objectives and invariant task procedures. (DONATO, 2000, p. 44). 
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possível se expor e experimentar outras formas de subjetividade e explorar realidades 

alternativas numa atmosfera positiva.  

Esses exemplos mostram que há um número crescente de pesquisas na direção 

de se discutir a aprendizagem de línguas de uma forma mais participativa. Porém, a 

maioria dos estudos se baseia ou na aprendizagem informal de línguas adicionais, fora 

de uma instituição de ensino ou no ensino institucionalizado dentro do país da língua-

alvo, e ainda pouco se caminhou para discutir a participação no ensino de língua 

estrangeira.  

 

 Participação e ensino de línguas estrangeiras – reflexões e desafios 

 

O contexto do ensino de língua estrangeira, por ser realizado distante do país 

da língua-alvo, possui especificidades que tornam a questão da participação mais 

complexa e levantam algumas questões. Por exemplo, deve-se tratar a comunidade 

discursiva como sendo a sala de aula ou a comunidade (distante) da língua-alvo? Na 

minha opinião, não condizente com a de todos os autores citados na seção anterior  48, 

encarar a participação apenas dentro dos limites da sala de aula é reduzir o objetivo 

maior do próprio aprendiz, que é poder utilizar a língua fora dela (seja indo ao país ou 

lendo um livro, vendo filmes, tendo contato com outros falantes etc.), ou seja, se tornar 

um participante efetivo na comunidade da língua-alvo. Além disso, considero o espaço 

da sala de aula transitório, cujo objetivo deveria ser propiciar ao aluno transcender esses 

limites e se engajar ativamente num ambiente menos controlado. Isso não significa 

reduzir o papel do ensino formal, mas refletir sobre sua finalidade no ensino de línguas 

sob essa perspectiva. 

No entanto, como é possível falar em participação e engajamento do aprendiz 

nesse caso? No ensino institucionalizado de língua estrangeira, o participante não tem 

acesso à comunidade e, portanto, tem menores possibilidades de interagir diretamente 

com seus falantes. Por isso, é necessário repensar o que significa a participação nesse 

contexto, reconhecendo seus limites e tentando explorar suas possibilidades. 

A abordagem comunicativa, como abordado nos capítulos anteriores, buscou 

trazer o foco para o uso da língua e para o contexto externo à sala de aula, assim como é 

                                                             
48Kramsch (2009) parece defender a sala de aula como comunidade discursiva, e alguns dos artigos 

em Lantolf (2000) também parecem defender esta opinião. 
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defendido pela metáfora da participação. Para solucionar a questão do ensino formal de 

língua estrangeira em contexto, a abordagem contornou esse impasse encarando a sala 

de aula como uma “preparação” para a vida real, incluindo situações externas à sala de 

aula nos livros didáticos e no ensino em geral, na forma de diálogos, jogos teatrais e 

textos (principalmente semi-autênticos). A seguir, pretendo abordar a semelhança desta 

abordagem com os princípios da aprendizagem como participação, e discutir os efeitos 

negativos desta forma de solução.  

 

  Abordagem comunicativa: participação e simulação  

 

Mesmo sendo anteriores aos debates sobre participação, as teorias que deram 

origem à abordagem comunicativa têm muito em comum com este conceito. Inspirada 

pelos avanços da Pragmática, a abordagem comunicativa inovou o ensino de línguas ao 

tratar o ensino de línguas não como o ensino de estruturas, mas de funções 

comunicativas. Segundo Littlewood (1981): “[...] nós começamos a olhar não apenas 

para as formas da língua, mas também para o que as pessoas fazem com essas formas 

quando querem se comunicar umas com as outras”49 (LITTLEWOOD, 1981, p. x, grifo 

do autor). Assim, “fazer”, ou seja, utilizar a língua estrangeira para se comunicar, se 

tornou mais importante do que “saber” a explicação gramatical ou a conjugação correta. 

Howatt distingue entre uma visão radical (strong version) e uma visão atenuada (weak 

version) da abordagem comunicativa, sendo a visão radical bastante semelhante ao 

conceito de participação, no sentido de que aprendizagem e uso da língua são 

inseparáveis: 

 

A versão “forte” da abordagem comunicativa […] defende a alegação de que 

a língua é adquirida através da comunicação, de forma que não é apenas uma 

questão de ativar um conhecimento da língua existente, mas inerte, mas sim 

de estimular o desenvolvimento do próprio sistema linguístico. Se a primeira 

[a versão atenuada da abordagem comunicativa] poderia ser descrita como 

“aprender a usar”, a última [a versão forte] corresponderia a “usar o inglês 

para aprendê-lo” (HOWATT, 1984, apud RICHARDS & RODGERS, 1986, 

p. 66). 50 

                                                             
49 “In other words, we begin to look not only at language forms, but also at what people do with these 

forms when they want to communicate with each other” (Littlewood, 1981, p. x. grifo no original). 
50 “The 'strong' version of communicative teaching [...] advances the claim that language is acquired 

through communication, so that it is not merely a question of activating an existing but inert knowledge 

of the language, but of stimulating the development of the language system itself. If the former could be 

described as 'learning to use', the latter entails 'using English to learn it' (Howatt 1984 apud Richards & 

Rodgers, 1986, p. 66). 
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O uso da língua era visto não como repetição de estruturas (embora estas não 

tenham sido completamente excluídas), mas na comunicação real e significativa entre 

aprendizes. (Cf. RICHARDS & RODGERS, 1986, p. 72). Com isso, valorizou-se a 

interação entre os aprendizes, que passou a ser também uma premissa para a 

aprendizagem, e as aulas passaram a ser menos centradas no professor, com mais 

trabalhos em grupo e mais jogos. Isto teve reflexo na denominação do aluno e do 

professor nos livros didáticos51, que passaram a ser chamados, nos livros de alemão 

como língua estrangeira a partir da abordagem comunicativa, de “Kursleiter” 

(coordenador do curso) e “Kursteilnehmer” (participante52 do curso), reforçando o papel 

ativo dos aprendizes e o papel orientador do professor, ao invés de transmissor de 

conhecimento (cf. UPHOFF, 2009, para um aprofundamento do assunto).  

Outro ponto comum entre essa abordagem e o conceito de participação é a 

importância do contexto. Por sua base na pragmática, a abordagem comunicativa passou 

a enfocar o uso da língua em situações reais contextualizadas, levando em conta a 

adequação do ambiente e do interlocutor. A Linguística Textual, por sua vez, 

influenciou a abordagem comunicativa ao trazer o conceito de gênero textual, que trata 

o texto como unidade linguística com suas características extralinguísticas, como a 

forma e o meio de circulação, mostrando a relevância destas para a interpretação. Com 

isso, a autenticidade de materiais passou a ser valorizada, pois os materiais autênticos 

trazem o uso real da língua e as marcas de gênero textual.  

Como se pode observar, os princípios que embasaram a abordagem 

comunicativa têm muito em comum com o conceito de aprendizagem como 

participação. Ao ir da teoria à prática (especialmente no ensino de língua estrangeira), 

porém, as dificuldades encontradas na realização desses princípios levaram a atenuações 

e adaptações que distanciaram o ensino comunicativo desse conceito. Isto se deve, em 

parte, à utilização de livros didáticos internacionais. 

Uma das dificuldades encontradas e que já foi apresentada no tópico anterior é 

a dificuldade de engajar o aluno na comunicação efetiva. Sem a necessidade da língua 

estrangeira para se comunicarem, os alunos acabam utilizando a língua-alvo apenas para 

                                                             
51 Refiro-me especialmente aos livros didáticos de alemão como língua estrangeira, dos quais tenho 

conhecimento. 
52 Vale ressaltar que há diversos termos do alemão que podem ser traduzidos por “participar”, sendo 

mais comumente utilizados nos textos sobre a metáfora da participação os termos “Partizipation” e 

“Teilhabe”. Ainda assim, o uso do substantivo “Teilnehmer” para designar o aprendiz mostra uma 

mudança de posicionamento em relação ao aluno. 
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treinar vocabulário e estruturas recém-aprendidos. O problema se agrava com a temática 

dos livros internacionais, que têm como público-alvo principal indivíduos que 

ambicionam viver no país da língua ensinada, o que nem sempre é o objetivo primeiro 

dos aprendizes de língua estrangeira. Assim, muitas vezes, diálogos como a busca por 

um apartamento ou a ida ao restaurante não são suficientemente engajadores para esses 

aprendizes. Como consequência, a participação acaba sendo transformada na simulação 

da participação. Weininger (2001) critica a falta de autenticidade no ensino 

comunicativo de língua estrangeira e argumenta neste sentido: 

 

Porém, na prática, havia ainda relativamente pouca comunicação autêntica na 

sala de aula 'comunicativa'. Explico: a maioria dos exercícios situativos não 

passa de uma simulação artificial. Nos exercícios típicos, ninguém está 

realmente perguntando pelo nome do colega ao lado pois já o sabe, [...] muito 

menos trocando um aparelho com defeito. Predomina o faz-de-conta, que 

privilegia participantes mais extrovertidos […], mas causa constrangimentos, 

passividade ou até mal-estar para outros. (WEININGER, 2001, p. 49, grifo 

do autor). 

 

Segundo Weininger, o faz-de-conta nem sempre cria uma atmosfera tão 

positiva quanto à abordada por Kramsch (2009, p. 210), que argumenta que o ambiente 

simulado da sala de aula cria uma atmosfera confortável para o aluno explorar 

diferentes formas de subjetividade. Pelo contrário, em alguns casos pode gerar 

desconforto e constrangimento, especialmente se o aprendiz não se identificar com as 

situações retratadas.  

Outro distanciamento dos livros didáticos internacionais em relação às teorias 

da abordagem comunicativa e ao conceito de participação, especialmente em níveis 

iniciais e em casos onde a língua-alvo tem pouca proximidade com a língua materna do 

aprendiz, é a substituição quase total dos textos autênticos por textos adaptados e, em 

sua maioria, semi-autênticos. Este fenômeno ocorre em quase todos os livros didáticos 

recentes. Os textos de jornal, entrevistas, cartazes etc., que eram muitas vezes 

autênticos, foram substituídos por textos artificiais, de vocabulário e gramática 

controlados e conteúdo superficial, que utilizam uma “casca” comunicativa como 

pretexto para o ensino de estruturas, assim como ocorria no método audiolingual, tão 

criticado pelos defensores da abordagem comunicativa.  Embora textos autênticos se 

apresentem como aliados aos princípios da Pedagogia Pós-Método, da participação e até 

mesmo da própria abordagem comunicativa, eles estão cada vez menos presentes nos 

livros didáticos internacionais. 
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No capítulo 1.5, buscarei estabelecer hipóteses sobre como diferentes discursos 

contribuíram para o desaparecimento dos textos autênticos e o consequente 

fortalecimento dos textos semi-autênticos nos livros didáticos de alemão com língua 

estrangeira orientados por essa abordagem, e refletir sobre algumas consequências desta 

mudança do ponto de vista discursivo, tendo em vista as reflexões sobre aprendizagem 

como participação. Porém, antes de tratar de questões relacionadas ao livro didático, 

abordarei uma outra forma possível de participação no ensino de línguas estrangeiras, 

por meio da leitura de textos autênticos.  

 

 Perspectiva de participação no ensino de línguas estrangeiras: 

participação através da leitura (de textos autênticos) 

 

Neste capítulo, proponho explorar a ideia da leitura como forma de 

participação periférica legítima no ensino de línguas estrangeiras, que pode ser vista 

como alternativa ou complemento à simulação da participação proposta pelos materiais 

orientados pela abordagem comunicativa, e ressaltar o papel dos textos autênticos sob 

essa perspectiva.  

O ensino de línguas sob o ponto de vista da participação pode ser definido pela 

possibilidade de o aprendiz se engajar, ainda que de forma periférica, em comunidades 

discursivas da língua-alvo (SWALES, 1990), utilizando a língua como meio, e levando 

a uma possível transformação de sua identidade após o processo. No ensino de línguas 

estrangeiras, o acesso às comunidades discursivas da língua-alvo é restrito, dificultando 

a participação efetiva dos aprendizes. Isto não significa, porém, que não haja 

possibilidades de ter acesso a essas comunidades. Com a globalização e a disseminação 

cada vez maior da internet, é mais fácil ter contato com outros falantes e com a cultura-

alvo. Outra possibilidade a ser explorada, especialmente em sala de aula, é por meio da 

leitura de textos autênticos.  

Segundo Leffa (1999), a leitura pode ser entendida sob três abordagens 

principais: a abordagem centrada no texto, aquela centrada no leitor e aquela centrada 

na interação do leitor não apenas com o texto, mas também com o outro. No ensino de 

línguas, a visão de leitura defendida por um professor ou subjacente a um livro didático 

interfere na produção e seleção dos textos utilizados, nas atividades elaboradas a partir 

dos textos e no direcionamento da leitura do aprendiz. Com isso, a leitura em língua 
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estrangeira pode ser uma forma de extrair conteúdos, selecionar informações e elaborar 

hipóteses, ou de participar em uma comunidade discursiva, dependendo da abordagem 

escolhida.  

A perspectiva centrada no texto concebe a leitura como decodificação e 

extração de informações, e o texto como um intermediário entre o leitor e o conteúdo, 

devendo ser o mais transparente e inteligível possível. Por isso, no ensino de línguas, 

essa visão se concretizou no uso de textos adaptados e simplificados, com vocabulário e 

gramática restritos de modo a não apresentar obstáculos ao leitor (cf. LEFFA, 1999, p. 

18). Essa abordagem parte do ponto de vista de que o texto deve ser compreendido em 

sua totalidade para que se chegue ao conteúdo contido nele, e que será sempre o mesmo, 

independente do leitor. Visto que ler é decodificar, a competência lexical – ou seja, o 

conhecimento de vocabulário – é uma das peças-chave para a leitura nessa abordagem.  

Por ser focada somente nas informações contidas no texto, essa perspectiva dá 

pouca relevância ao papel do leitor e desconsidera o contexto no qual o texto foi 

produzido e recebido. Desta forma, ela não é capaz de propiciar a participação do aluno 

através da leitura. 

A abordagem centrada no leitor, por sua vez, concebe a leitura não como 

extração de informação, mas como atribuição de significado (LEFFA, 1999, p. 19). O 

significado não está no texto, mas no leitor, que o atribui ao texto com base em suas 

experiências de vida, seus conhecimentos linguísticos e enciclopédicos, e em fatores 

afetivos. Dentre as competências linguísticas, uma que ganha destaque nessa abordagem 

é o conhecimento de gêneros textuais, que possibilita ao aluno elaborar hipóteses sobre 

o texto, selecionar informações relevantes etc. Com isso, essa abordagem coloca o leitor 

em uma posição mais ativa, exigindo do leitor engajamento antes, ao fazer previsões 

sobre o texto, durante, ao testar hipóteses e selecionar informações, e após a leitura, ao 

corrigir as hipóteses que se provarem falsas. Porém, embora ao meu ver essa abordagem 

se aproxime da visão de ensino participativo ao colocar o leitor em uma posição mais 

ativa, ela também encara a leitura como uma relação apenas entre o leitor e o texto de 

forma isolada, assim como a abordagem centrada no texto, desconsiderando o papel do 

contexto no qual o texto foi produzido ou é veiculado. Desta forma, embora bastante 

diferentes, essas duas abordagens levam a um ensino de línguas onde a função do texto 

é principalmente a de veicular conteúdos e informações objetivas, e não propiciar a 

participação do aluno em uma comunidade discursiva.  
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A perspectiva centrada na interação, diferentemente das anteriores, concebe a 

leitura como atividade social. Ela incorpora a visão de leitura como um processo de 

engajamento do leitor, presente na abordagem anterior, mas considera também os 

contextos envolvidos – em que o texto foi produzido e veiculado, e o contexto no qual o 

leitor está inserido. Além disso, essa perspectiva encara a leitura não como uma 

atividade individual entre o leitor e o texto, mas como uma atividade social, que 

pressupõe um outro. No ensino de línguas, a presença do outro na leitura pode se dar de 

várias maneiras, como exemplifica Leffa (1999): 

 

Esse outro pode ser um colega de aula, com quem colaborativamente trocam-

se ideias sobre o texto, uma autoridade de quem se pode solicitar 

esclarecimento (ex.: o professor) e o próprio autor do texto, a cujo público 

(aquele para quem o texto foi escrito) o leitor precisa pertencer. (LEFFA, 

1999, p. 30) 

 

Por não pertencer ao público-alvo original do texto, o leitor aprendiz não 

poderá participar completamente da comunidade discursiva da qual o texto é produto. 

Porém, com a ajuda do professor ou de outras fontes de informação, ele pode participar 

daquela comunidade de forma periférica: 

  

Na situação de sala de aula, pertencer ao público visado pelo escritor pode 

exigir uma certa preparação, às vezes proposta por uma edição especial do 

texto com introdução e notas sobre o autor, a época em que viveu, as 

circunstâncias em que foi produzido o texto. (LEFFA, ibid., p. 30) 

 

Nessa perspectiva, portanto, o professor e o livro didático podem servir de 

mediadores entre o aprendiz e o texto, na medida em que contribuem para a 

contextualização desse texto e aproximam o aprendiz dos participantes da comunidade 

com a qual o texto dialoga. O texto contextualizado pelo professor, por sua vez, serve 

como ponte entre o aprendiz e uma comunidade discursiva, apresentando a ele os pontos 

de vista, as reflexões e as convenções linguísticas compartilhadas por esta comunidade. 

Além disso, a participação periférica, porém legítima do aluno permite a ele relacionar 

as informações sobre a comunidade discursiva da língua-alvo com experiências de sua 

participação em comunidades de sua cultura, possibilitando a reflexão sobre diferentes 

sociedades e pontos de vista.  

Porém, vale ressaltar que a participação do aluno por meio da leitura só é 

plenamente possível com o uso de textos autênticos, pois estes constituem excertos de 
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comunidades da cultura-alvo nas quais o aluno procura participar por meio da 

aprendizagem da língua estrangeira. Mishan (2005) reafirma essa posição:  

 

[...] se os textos utilizados para aprender a língua devem representar 

fielmente a cultura da língua-alvo, eles têm de ser tais que sejam produzidos 

tanto pela quanto para aquela cultura, isto é, textos autênticos. (MISHAN, 

2005, p. 46, grifo da autora)  

 

Se entendermos a posição da autora não em termos da dicotomia falante nativo 

versus falante não nativo, e sim encararmos textos autênticos como textos produzidos 

por e para uma determinada comunidade discursiva na língua-alvo, então a relação 

entre texto autêntico, cultura e participação se torna mais evidente. 

Little (1997) também defende uma maior presença de textos autênticos em sala 

de aula como forma de acesso do aprendiz aos discursos da língua-alvo. Ele critica a 

crença comum de que textos autênticos, por sua dificuldade linguística, só possam ser 

utilizados em níveis avançados de língua, pois, segundo o autor, uso e aprendizado da 

língua são indissociáveis: 

 

[...] se a aprendizagem de uma língua depende de seu uso, nós devemos 

inserir o processo de aprendizagem de línguas desde o início em um contexto 

de uso comunicativo da língua, e uma parte indispensável desse contexto é 

um corpus apropriado de textos autênticos (LITTLE, 1997, p. 228). 

 

Por terem sido escritos sem fins didáticos, os textos autênticos representam 

opiniões reais de indivíduos, além de opiniões do senso comum da sociedade a que 

pertencem. Ao ler um texto autêntico, podemos nos identificar ou não com o autor, 

concordar ou não com suas opiniões e, após a leitura de vários textos, reconhecer 

opiniões partilhadas por uma comunidade. Este processo pode levar o aprendiz a 

repensar as próprias opiniões e enxergar de forma diferente a própria cultura. Porém, 

isso não acontece de forma automática, é necessária uma sensibilização do aluno pelo 

professor para os elementos culturais:  

 

O elemento cultural presente em textos autênticos, claro, não está 

necessariamente explícito. [...] Mais parecida com uma página escrita com 

tinta invisível, a mensagem cultural está lá para ser lida, mas apenas se o 

leitor tiver aprendido como fazer a tinta invisível aparecer. Essa habilidade é 

conhecida como conscientização cultural. (MISHAN, 2005, p. 46).  
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Além disso, diferentemente de textos de livros didáticos, que são em geral 

produzidos evitando-se referências específicas que possam tornar o livro 

“ultrapassado”53, textos autênticos estão situados em um contexto sócio histórico. Isso 

significa que eles se relacionam com um determinado momento no passado ou presente, 

e com uma realidade local. Com isso, a leitura de um texto autêntico com a mediação do 

professor pode propiciar ao aprendiz o contato com discussões e temas relevantes para 

uma determinada comunidade e o contraste com sua própria realidade. Pode-se, por 

exemplo, ler uma mesma notícia na língua materna e na língua estrangeira, e notar 

diferenças de foco, posicionamento e modo de narrar, ou ter acesso a notícias locais 

sobre assuntos específicos que trazem à tona diferenças culturais. Ou ainda, ver quais 

são os filmes mais vistos naquela semana, os artistas mais tocados nas rádios ou 

informações sobre empregos – estas informações triviais situam os textos em um 

contexto real, e mostram uma sociedade viva, em transformação.  

Outro aspecto que diferencia estes textos de livros didáticos convencionais é a 

presença de intertextualidade. Referências e citações, diretas ou indiretas, são uma 

constante no dia-a-dia, e mostram os discursos partilhados por uma comunidade. Nos 

textos de livros didáticos, há um apagamento das referências externas, e até mesmo as 

fontes dos textos autênticos e adaptados presentes nos livros de alemão como língua 

estrangeira costumam ser colocadas apenas no final do livro, dificultando sua 

visualização. Esse apagamento não ocorre nos textos autênticos, nos quais podemos 

reconhecer não apenas a fonte, como também a outras referências e citações. Por 

consequência, ao ler um texto autêntico, temos acesso a outros discursos que o 

possibilitaram e que dialogam com ele – e que fazem parte da bagagem cultural de um 

grupo ou uma comunidade.   

Ainda, a utilização de textos autênticos, embora não seja suficiente por si só, 

pode contribuir para o ensino de “língua como cultura” (KRAMSCH, 1993; BYRAM e 

KRAMSCH, 2008), no qual a reflexão sobre os pontos de vista e pressupostos 

subjacentes a textos originados em um determinado contexto sócio-histórico pode 

promover a reflexão do aprendiz sobre seu ponto de vista sobre a cultura-alvo e sua 

própria. 

                                                             
53 Para um aprofundamento dessas reflexões, ver cap. 1.5 sobre o livro didático. Para exemplos de 

evidências que corroboram essa afirmação, ver capítulos 2.5 e 2.6 com análises comparativas entre textos 

autênticos e adaptados. 
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Por estas características, textos autênticos podem ser uma forma de aproximar 

o aprendiz de língua estrangeira da cultura-alvo, “exportando-o” para este oceano (cf. 

WEININGER, 2001) de forma guiada pelo professor, desde a escolha dos textos (que 

pode ser discutida com os aprendizes, colaborando para uma aprendizagem mais ativa), 

o desenvolvimento de estratégias de leitura, até a contextualização do texto o incentivo 

à reflexão dos aprendizes. Desta forma, o professor pode aumentar o interesse dos 

aprendizes pela cultura e sociedade da língua-alvo, sem com isso criar uma imagem 

utópica e estereotipada – pode colaborar, inclusive, para a quebra de preconceitos e 

maior aceitação das diferenças.  Com isso, o ensino de língua estrangeira pode levar ao 

encontro do outro: 

 

O encontro do outro na leitura pode levar algum tempo. Há aprendizes do 

ofício, leitores de triste figura, que ficam presos às grades do texto ou do 

mundo individual que construíram e são incapazes de se libertar. Outros, no 

entanto, partem para a busca e chegam, mais cedo ou mais tarde, ao momento 

da revelação. [...] A leitura deixa de ser um encontro furtivo com o texto ou 

consigo mesmo para ser um encontro permanente com o outro. O leitor passa 

finalmente da categoria de excluído para a de participante. (LEFFA, 1999, p. 

14) 

 

Por isso, a meu ver, a leitura pode ser uma alternativa à simulação da 

participação em comunidades discursivas praticada nos cursos orientados pela 

abordagem comunicativa e veiculada nos livros didáticos internacionais, entre outras 

formas, pela (quase) onipresença de textos semi-autênticos, e que é vista como única 

forma possível de participação no contexto de ensino de línguas estrangeiras. Ainda, ela 

permite estender o conceito de participação no ensino de línguas estrangeiras para além 

dos limites da sala de aula, encorajando mais possibilidades de encontro com o outro.  

A seguir, será abordado um conflito decorrente da inserção de textos autênticos 

em livros didáticos internacionais, que podem ter contribuído para diminuir a presença 

desses textos nos materiais.  
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 Livro didático, autenticidade e facilitação: um conflito de discursos 

 

Embora do ponto de vista teórico estejamos discutindo a Pedagogia Pós-

Método e formas de aprendizagem como participação, na prática do ensino de língua 

estrangeira a abordagem comunicativa ainda está presente na maioria das instituições, 

em grande parte devido à adoção de livros didáticos internacionais, produzidos por 

editoras de renome, orientados por essa abordagem. Tendo isso em vista, discutirei 

neste capítulo a questão da inserção de textos autênticos em materiais didáticos 

internacionais (em especial nos livros de alemão como língua estrangeira), que levou a 

um conflito entre o discurso da autenticidade, o qual se intensificou a partir da 

abordagem comunicativa, e o discurso da facilitação, que orienta a produção de livros 

didáticos. 

O texto autêntico ganhou força por se aliar aos pressupostos teóricos da 

abordagem comunicativa, e sua presença em materiais didáticos passou a ser 

demandada. Isso ocorreu pois, em oposição aos textos criados apenas para o ensino de 

línguas, o texto autêntico traz o contexto de uso original da língua-alvo, e é o exemplo 

perfeito de texto como unidade linguística, provido de todas as suas marcas de gênero 

textual. Mas como lidar com o autêntico no livro didático? O texto autêntico é por 

natureza externo ao ensino, não-didatizado, não-controlado. O livro didático, por sua 

vez, é o lugar do saber estável e imutável (SOUZA, 1995), e também da padronização, 

da homogeneização (GRIGOLETTO, 1999). E, além disso, é o lugar do ensino, da 

didática, que implica na gradação, na facilitação. Por meio da estruturação, o livro 

didático – muitas vezes a principal fonte de consulta de professores e alunos – controla 

os temas, os conteúdos gramaticais e tópicos culturais a serem aprendidos pelos alunos 

em cada lição. E o texto autêntico, nascido fora do âmbito do livro didático, “escapa” a 

este controle: sua temática pode ser indesejada, sua gramática é rebelde e sua cultura 

está presente de forma implícita.  

Além disso, o uso recorrente, porém com significados variados, do conceito de 

autenticidade por vários autores acabou gerando um impasse. Ao utilizar o termo 

“autêntico” para materiais externos à sala de aula e, simultaneamente, para atividades, 

ambientes e situações comunicativas em sala de aula, o termo acaba se tornando 

ambíguo (até mesmo paradoxal) e, com isso, perdendo sua força (cf. capítulo 1.1. 

Conceito de autenticidade: debate). Ele continua presente, mas é sempre revisitado, 

redefinido – apresenta, em si mesmo, um conflito. Isso porque o discurso da 
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autenticidade reflete de certa maneira o próprio paradoxo dos objetivos do ensino de 

língua estrangeira a partir da abordagem comunicativa: proporcionar ao aprendiz, em 

um ambiente controlado, simulado e muitas vezes distante da cultura e língua-alvo, as 

ferramentas para se comunicar efetivamente em situações externas ao ensino. Com isso, 

hoje em dia, a autenticidade de materiais se deslocou do discurso acadêmico e teórico 

(existe, mas perdeu espaço) e entrou para um discurso valorativo, da propaganda, 

presente nas apresentações de quase todos os livros didáticos posteriores à abordagem. 

“Autêntico” se tornou sinônimo de “bom”, esvaziando seu significado e se tornando um 

selo de qualidade para os materiais. O termo nunca é definido pelos autores de 

materiais, mas não há material didático que não afirme sua importância. 

Um exemplo disso pode ser encontrado na apresentação da coleção didática 

Schritte International, cujo texto será tomado como exemplo para análise mais adiante: 

“Aqui as quatro habilidades – ouvir, ler, falar e escrever – são treinadas novamente em 

situações cotidianas autênticas e sistematicamente aperfeiçoadas” (Schritte 

International 3 -4, p. 6, grifo meu)54. Neste exemplo é possível notar que o uso do termo 

“autêntico” não acrescenta informação relevante, mas apenas reforça o termo 

“cotidiano” e agrega valor ao livro. 

Além disso, em casos onde o vocabulário da língua-alvo é pouco transparente 

para o aprendiz e as estruturas são pouco familiares, estabelece-se um dilema na 

produção de materiais didáticos, entre a utilização de textos autênticos, que apresentam 

as marcas de gênero textual e a língua em uso comunicativo, e a adequação dos textos 

ao nível dos alunos. Rösler (2012) descreve esse dilema:  

 

A pergunta decisiva era: O que acontece com os iniciantes? Oferece-se 

suporte aos alunos através de textos que se restrinjam ao seu nível de língua e 

aos objetivos de aprendizado linguístico de uma lição? Deve-se, por exemplo, 

adaptar textos autênticos ou produzir novos textos para o material didático? 

[…] Se isso é negado, então há o grande desafio de encontrar textos 

suficientes que promovem a língua, mas não sobrecarregam o aluno […]. 

Todo livro didático parece partir do princípio de que a primeira destas duas 

variantes é a correta55 (RÖSLER, 2012, p. 39). 

 

                                                             
54 “Hier werden die vier Fertigkeiten – Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben – nochmals in 

authentischen Alltagssituationen trainiert und systematisch erweitert.” (Schritte International 3-4, p. 6) 
55 “Die entscheidende Frage lautet aber: Was passiert bei den Anfängern? Unterstützt man die 

Lernenden durch Texte, die auf ihren Sprachstand und die jeweiligen sprachlichen Lernziele einer 

Lektion zugeschnitten sind? Sollen z. B. Authentische Texte adaptiert werden oder Texte für das 

Lehrwerk neu geschrieben werden? […]Wenn man dies verneint, dann steht man vor der großen 

Herausforderung, ausreichend Texte zu finden, die die Sprache fördern, aber nicht überfördern. […]Jedes 

Lehrwerk geht offensichtlich davon aus, dass die erste dieser beiden Varianten die richtige ist.” 

(RÖSLER, 2012, p. 39). 
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A resposta para o dilema apresentado na produção de materiais didáticos, como 

indica Rösler, surgiu na forma da adaptação e da inserção do texto semi-autêntico, o 

qual mantém (ou melhor, recria) as marcas de gêneros textuais externos ao livro 

didático, mas é desenvolvido para o ensino de línguas. Porém, como veremos a seguir, a 

adaptação não apresenta apenas uma facilitação linguística, e a criação do texto semi-

autêntico também não é isenta de conflitos. Ambas as formas surgiram como produto 

dessa mistura de discursos, do autêntico e do facilitado, que não convivem 

necessariamente em harmonia.  

A seguir será analisado o discurso da facilitação que, ao lado do discurso da 

autenticidade, constitui outro polo de conflito na escolha de textos para o livro didático.  

 

 O discurso da facilitação do insumo e o “problema” da autenticidade 

 

A facilitação do conteúdo parece, no senso comum, uma premissa para o 

ensino. Para se ensinar um conteúdo complexo, é preciso reduzi-lo, dividi-lo, 

simplificá-lo – tudo isso é parte do que denomino ‘facilitação’. Focando no sentido de 

facilitação como simplificação, encontramos exemplos desta premissa em várias áreas 

do ensino escolar: na disciplina de História, por exemplo, o descobrimento do Brasil é 

ensinado primeiramente como um ‘acidente’, e posteriormente de forma mais detalhada 

como algo previsto e em relação ao momento histórico da época. Nas exatas, os 

fenômenos e fórmulas são simplificados e as variáveis ambientais excluídas (p. ex.: 

“desconsidere a resistência do ar” - frase muito comum em exercícios de física) para o 

ensino. O discurso da facilitação, presente até mesmo na divisão dos alunos e na 

orientação dos materiais por ‘séries’ ou ‘níveis’, se mistura ao discurso da didática e é 

difícil imaginá-los separados.  

Apesar de muito presente, é difícil encontrar justificativa teórica para a 

facilitação do conteúdo. Na Didática Magna de Comenius (2001 [1621]), por exemplo, 

encontramos fundamentos como “tudo gradualmente, nada por saltos (p. 69)”, nos 

requisitos gerais para ensinar e para aprender, ou o preceito “das coisas mais fáceis para 

as mais difíceis” (p. 71), nos fundamentos para ensinar e aprender com facilidade. Estes 

preceitos, porém, são muito abstratos e não especificam a necessidade de simplificação 

do conteúdo - ensinar “de forma gradual” ou “começar pelo mais fácil”, não significa 

necessariamente facilitar o conteúdo abordado. Pode-se optar por simplificar o 
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conteúdo, ou pela seleção de conteúdos que, por si só, apresentem menor complexidade. 

Mas quais conteúdos podem ser considerados “mais fáceis”? Como realizar este 

preceito sem simplificar? Estas questões não são respondidas pela teoria.  

Na área de pedagogia, encontramos entre os autores alemães o termo “redução 

didática” (didaktische Reduktion) que consiste em um termo genérico que engloba todos 

os processos de redução de complexidade para o ensino: “A redução didática sempre 

ocorre quando dados abrangentes e complexos são reelaborados para torná-los 

evidentes e compreensíveis aos aprendizes”56 (LEHNER, 2012, p. 9, grifos no original). 

Segundo Lehner (2012), a redução didática se dá em três eixos (id.,ibid., p.10): escolha 

dos tópicos (Auswahl der Stofffülle), concentração nas partes essenciais de cada tópico 

(Konzentration auf das Stoff-Wesentliche) e facilitação da complexidade dos conteúdos 

(Vereinfachung der Stoff-Kompliziertheit). Sobre esta última forma de redução didática, 

o autor, citando Aschersleben (1993), alerta para os riscos de uma facilitação extrema, 

que poderia levar ao aprendizado superficial ou até mesmo ao aprendizado de algo 

errado: 

 

A facilitação didática leva à “diluição” e ao “encolhimento” dos conteúdos, 

quando ela não se atém ao postulado de Hering57: “Toda afirmação facilitada 

deve ser cientificamente aceitável”. Um conteúdo de aula encolhido, diluído 

pode até ser bem recebido pelos alunos, mas o que eles aprendem é 

superficial ou até mesmo errado.58 (ASCHERSLEBEN apud LEHNER, 

2012, p. 139, aspas do autor). 

 

No ensino de Línguas Estrangeiras, especialmente no caso de línguas distantes, 

como no ensino de alemão para brasileiros, o discurso da facilitação emerge na forma 

do controle do insumo e da simplificação dos textos, adaptados ou criados para o 

ensino, com o objetivo de não “sobrecarregar” o aluno. Este discurso pode ser visto a 

partir dos métodos de influência behaviorista, mais notadamente o Método 

Audiolingual, que visava eliminar o erro por meio de um insumo controlado e 

simplificado. Os proponentes da abordagem comunicativa, por sua vez, criticavam este 

posicionamento, e propunham um menor controle dos textos – por meio do uso de 

                                                             
56 “Didaktische Reduktion findet immer dann statt, wenn umfangreiche und komplexe Sachverhalte 

aufbereitet werden, um sie für die Lernenden überschaubar und begreifbar zu machen” (LEHNER, 2012, 

p. 9, grifos no original). 
57 Autor da área de didática do ensino de química, que definiu o conceito de facilitação didática em 

língua alemã (didaktische Reduktion).  
58 “Didaktische Vereinfachung wird zum 'Verwässern' und 'Verdünnen' von Stoff, wenn sie nicht 

mehr dem Postulat von Hering genügt: 'Jede vereinfachte Aussage muss wissenschaftlich zulässig 

sein.'[...] Ein verdünnter, verwässerter Unterrichtstoff kommt bei den Schülern zwar gut an, aber was sie 

lernen, ist oberflächlich oder gar falsch.”. (ASCHERSLEBEN apud LEHNER, 2012, p. 139).  
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materiais autênticos — e da fala do aluno, buscando assemelhar a sala de aula com o 

mundo “real”. Porém, esta visão mais “radical” foi enfraquecida por motivos de ordem 

teórica e prática.  

Um autor que pode ter influenciado o fortalecimento do discurso da facilitação 

do insumo no ensino de línguas foi Stephen Krashen. Em sua obra Principles and 

Practice in Second Language Acquisition (1982) o autor define as bases de sua teoria de 

aquisição de língua estrangeira, na qual o insumo possui papel fundamental. Segundo o 

autor, para ocorrer a aquisição o aprendiz deve ter acesso a insumo relevante e 

compreensível, com estruturas apenas um pouco além do que ele adquiriu (i+1). Porém, 

isso não significa que os textos em livros didáticos devam se restringir a esse insumo:  

 

[...] isso implica que o melhor insumo não deveria nem mesmo tentar 

deliberadamente atingir o i+1. Nós estamos todos familiarizados com 

programas de curso que tentam deliberadamente cobrir o i+1. Há uma 

“estrutura do dia”, e normalmente tanto professor quanto aluno sentem que o 

objetivo da lição é ensinar ou praticar um item ou estrutura gramatical 

específica. Uma vez que essa estrutura é “dominada”, o programa procede 

com a estrutura seguinte. Essa parte da hipótese do insumo implica que essa 

tentativa deliberada de prover i+1 não é necessária. [...] ela pode até mesmo 

ser prejudicial. (KRASHEN, 1982, p. 21-22 grifo do autor)59 

 

 Como pode-se notar pelo excerto, a hipótese do insumo não deve levar, 

segundo o autor, a uma simplificação dos textos no material didático. Krashen é 

inclusive contrário a ela, entre outras razões, visto que cada aprendiz se encontra em um 

estágio diferente e, portanto, não é possível prever qual estrutura de fato corresponde a 

seu i+1 (cf. ibid., p. 25).  Por outro lado, apesar de o autor não defender a simplificação 

gramatical dos textos nos materiais didáticos, ele defende que o ensino formal, 

especialmente pela linguagem facilitada do professor aos alunos, pode prover um maior 

número de insumo compreensível do que o ambiente externo à sala de aula. Porém, 

partindo da concepção de que a sala de aula deve oferecer apenas insumo compreensível 

ao aluno, é possível que na produção de materiais, uma extrapolação das teorias de 

Krashen tenha fortalecido o discurso da facilitação do insumo e a resistência à presença 

de textos autênticos em materiais didáticos. 

                                                             
59 [...] this implies that the best input should not even attempt to deliberately aim at i + 1. We are all 

familiar with syllabi that try to deliberately cover i + 1. There is a "structure of the day", and usually both 

teacher and student feel that the aim of the lesson is to teach or practice a specific grammatical item or 

structure. Once this structure is "mastered", the syllabus proceeds to the next one. This part of the input 

hypothesis implies that such a deliberate attempt to provide i + 1 is not necessary. [...] it may even be 

harmful. (KRASHEN, 1982, p. 21-22 grifo do autor) 
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Além das teorias concorrentes, houve também problemas em relação à prática. 

Os primeiros materiais didáticos que se pautaram pela abordagem comunicativa 

sofreram diversas críticas por parte dos professores. O uso extensivo de textos 

autênticos (especialmente em níveis iniciais) foi considerado muito difícil para os 

alunos, além de exigir mais horas de trabalho para o professor, visto que o texto não era 

“controlado” e originava diversas perguntas de vocabulário e estrutura por parte do 

aluno, das quais nem todas as respostas eram conhecidas do professor. Em 

consequência, as editoras deixaram de seguir a versão ‘radical’ desta abordagem e 

passaram a oferecer textos adaptados ou semi-autênticos, de modo a facilitar o trabalho 

do professor e garantir o sucesso do material. Um bom exemplo desta virada pode ser 

encontrado na entrevista que o autor de livros didáticos Heiko Bock concedeu à revista 

brasileira Projekt quando do lançamento da nova edição do livro didático de alemão 

como língua estrangeira Themen em 1994. Este material foi um dos primeiros a adotar a 

abordagem comunicativa no ensino de alemão como língua estrangeira, e uma das 

coleções didáticas mais bem-sucedidas da época. Nesta entrevista, o autor trata das 

mudanças para a nova edição e do “problema” dos materiais autênticos no livro 3: 

 

Cometeu-se um erro na época, e foram inseridos textos autênticos demais no 

material. Esqueceu-se que a didatização de textos autênticos é extremamente 

difícil do ponto de vista metodológico, [….] os alunos consideram tudo em 

um texto autêntico como importante, e como eles agem desta maneira, 

surgem grandes problemas metodológicos em aula. Isso faz com que o 

vocabulário, a gramática e os objetivos de ensino gramaticais já não sejam 

mais controláveis. (Projekt, 1994, p. 9)60 

 

Se observarmos o fenômeno mais de perto, percebemos que a facilitação está 

frequentemente aliada ao apagamento do momento e das condições sócio históricas, 

como é possível notar pelos exemplos sobre a aprendizagem escolar citados há pouco. 

Assim, no ensino de línguas, ao encontrar o discurso da autenticidade, surge um conflito 

inevitável. O discurso da autenticidade, que era uma das bases da abordagem 

comunicativa, ao chegar à produção de materiais didáticos, confrontou-se com a 

consolidada premissa da facilitação do insumo, presente principalmente no ensino de 

línguas mais distantes, provocando uma transformação dos textos nestes materiais. A 

                                                             
60 “Man hat damals einen Fehler gemacht und zu stark authentische Texte in das Lehrwerk 

eingeführt. Da wurde es vergessen, dass die Bearbeitung von authentischen Texten methodisch 

außerordentlich schwierig ist […] dass Lerner in authentischen Texten alles als wichtig bewerten, und 

weil sie das tun, führt das dazu, dass man große methodische Probleme im Unterricht bekommt. Es führt 

dazu, dass der Wortschatz, die Grammatik und die grammatischen Lernziele auch sofort nicht mehr 

kontrollierbar werden.” (Projekt, 1994, p. 9) 
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adaptação e criação dos textos para o ensino retira-lhes o que eles têm de autêntico – seu 

momento, seu contexto, sua subjetividade. No capítulo 2 – Análise de materiais, será 

feito um aprofundamento dessas reflexões. 

 

 O livro didático como produto do conflito de discursos 

 

O livro didático possui um papel fundamental no ensino de línguas 

estrangeiras. Ele é o responsável – mais do que o professor, muitas vezes com formação 

insuficiente ou confrontado com condições de trabalho desfavoráveis - por fazer o 

diálogo entre as teorias de ensino e a prática da sala de aula. Para isso, o livro é 

orientador dos conteúdos, do método, da progressão, das atividades e dos temas. Assim, 

legitimado pelas editoras e instituições de ensino, constitui uma autoridade em sala de 

aula, cabendo muitas vezes ao professor apenas reproduzi-lo e ao aluno assimilá-lo 

(SOUZA, 1999). Ocupando função de mediador, o livro é o “intérprete de conteúdos 

complexos ou até mesmo impenetráveis” (ibid., p. 29) e, como intérprete, ele não 

apenas apresenta uma pré-seleção dos conteúdos a serem abordados, mas os “digere” 

previamente, facilitando o trabalho do professor e do aluno.  

Mas ele também é um produto, e está sujeito a questões de mercado. As 

editoras buscam publicar os materiais que vendam mais e, no caso de livros didáticos 

internacionais (como é o caso da maioria dos livros de alemão como língua estrangeira), 

atinjam o maior público possível. Para isso, o livro didático deve ser atraente e evitar ao 

máximo se comprometer, excluindo temas que possam causar mal-entendidos para 

algumas culturas. Portanto, além dos discursos teóricos, no livro didático ecoam vozes 

das editoras, dos professores, e do possível público-alvo.  

O livro didático orientado pela abordagem comunicativa tradicional deve 

atender aos critérios de autenticidade sem sobrecarregar o aluno, e ao mesmo tempo, 

como produto, manter uma roupagem estruturada e homogênea e evitar temas 

possivelmente polêmicos. Essas exigências são, por vezes, conflitantes: como incluir 

textos autênticos sem sobrecarregar o aluno? Como utilizar textos de jornais sem tocar 

em temas polêmicos? Como incluir textos autênticos e oferecer uma progressão 

gramatical dos conteúdos? Como oferecer tudo isto de forma aparentemente 

homogênea, de forma a constituir um produto? Como resposta a este conflito, duas 

soluções surgiram: a primeira é a “domesticação” do texto autêntico no livro didático, 
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por meio da redução, controle de vocabulário e estruturas, e exclusão de passagens – o 

chamado texto adaptado. Esta solução pode ser difícil e onerosa (inclusive por conta de 

direitos autorais). Assim, surge uma segunda opção: utilizar textos criados para o livro 

didático que imitem textos externos à sala de aula, cumprindo com o critério de 

autenticidade da abordagem comunicativa por meio da contextualização dos textos, mas 

mantendo o controle do insumo, das estruturas e da temática – o texto semi-autêntico. 

De fato, este último é o preferido dos autores de livro didático de alemão como língua 

estrangeira, visto que, como exemplificado anteriormente, predomina na maioria dos 

materiais analisados.  

Porém, estas soluções não são capazes de apagar o conflito que surge dessa 

sobreposição de discursos, e os textos carregam efeitos de sentido deste conflito. Os 

textos adaptados, ainda que originalmente autênticos, se tornam artificiais após tantas 

modificações, e os textos semi-autênticos, ainda mais artificiais, reduzem as 

possibilidades de engajar o aluno na comunicação, como será aprofundado na análise de 

alguns exemplos no capítulo 2. Esses textos apresentam frequentemente uma sociedade 

perfeita, sem problemas, onde todos são bonitos, felizes (e, em sua maioria, jovens e 

bem-sucedidos) e convivem em harmonia. Além disso, servem como “cartão-postal” do 

país da língua-alvo (cf. BOLOGNINI, 1991), mostrando apenas imagens positivas e 

turísticas, criando um imaginário utópico do país. Com isso, o aprendiz de língua 

estrangeira perde a chance de entrar em contato com a comunidade discursiva da língua-

alvo, com suas peculiaridades sociais, sua história e com a subjetividade de seus 

indivíduos. Weininger (2001) expõe de forma semelhante o problema: 

 

Ela [a abordagem comunicativa] continua tratando a língua-alvo como um 

objeto externo que ela tenta controlar, colocando-a dentro de um aquário. 

Este aquário é enfeitado com elementos reais ou ao menos com simulacros 

verossímeis. [...] Quando ocasionalmente [os participantes] se jogam para 

dentro da água […] não há nenhuma necessidade de se defender de fato nesta 

língua nova, inclusive porque a “chefia” do aquário tratou de não permitir a 

presença de concorrentes, predadores, correntezas […]. A abordagem 

comunicativa tenta importar pedaços de realidade para dentro da sala de aula 

de forma controlada e pratica com eles. O caminho diametralmente oposto de 

“exportar” o aluno para dentro do oceano sem cortar totalmente o cordão 

umbilical, pode ser uma opção para sair do impasse. (WEININGER, 2001, p. 

52-53). 

 

Weininger propõe como alternativa à abordagem comunicativa o ensino 

baseado na teoria sociocultural, semelhante a Lantolf (2000), o que mostra um reflexo 

das teorias sobre participação no ensino de línguas no Brasil. Assim como o autor, 
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acredito que um caminho possível para um ensino de língua estrangeira mais 

participativo constitui em proporcionar o acesso do aprendiz aos discursos de 

comunidades da língua-alvo de forma menos controlada e mais desafiadora. Essa 

alternativa pode ser proporcionada pela leitura refletida e engajada de textos autênticos 

pelo aprendiz, como será discutido após a análise de materiais. Porém, para que o aluno 

tenha acesso a esses discursos no texto, é fundamental a mediação do professor.  

A seguir, será apresentada uma análise comparativa de textos autênticos, 

adaptados e semi-autênticos de livros didáticos de alemão como língua estrangeira, que 

serve tanto como exemplo quanto como complemento às reflexões teóricas apresentadas 

até o momento.  
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 Materiais didáticos e papel do professor: relações 

  

Uma das desconfianças em relação ao tamanho da influência do livro didático 

no ensino de línguas diz respeito ao papel do professor. Ela provém da ideia de que o 

professor, ocupando papel central na sala de aula, pode (ou tem o dever de) ir além do 

livro didático, utilizando-o de forma flexível, problematizando-o, complementando-o ou 

até mesmo subvertendo-o. Essa concepção tende a diminuir a importância dos materiais 

didáticos no ensino, colocando um peso maior na prática docente. Com a queda do 

conceito de método e valorização da Pedagogia Pós-Método e de outras formas de 

ensino baseadas em princípios, e mesmo na realização da aprendizagem como 

participação, o professor ocupa uma posição ainda mais central. No que concerne esta 

pesquisa, em relação às críticas à artificialidade dos textos semi-autênticos encontrados 

nos livros didáticos internacionais, pode-se esperar que o professor aliado com os 

princípios da Pedagogia Pós-Método e que vise promover a participação dos alunos nos 

discursos da língua alvo problematize esses textos em sala de aula, complementando sua 

ausência de contextualização e componentes culturais, e transformando-os em fonte de 

discussão e reflexão, diminuindo a necessidade de textos autênticos em sala de aula. 

Também se espera que o professor não fique “preso” apenas ao livro didático e o 

complemente com outros materiais, incluindo textos autênticos que possam promover 

um ensino mais crítico e participativo. Porém, como pretendo argumentar a seguir, 

ainda que o professor ocupe um papel central no ensino, essas concepções são 

problemáticas, e a influência dos materiais não deve ser tão subestimada.  

 Um dos fundamentos da Pedagogia Pós-Método (Kumaravadivelu 1994, 2001, 

2003, 2006) é a maior importância dada ao professor, visto como peça-chave para a 

realização de seus princípios:  

O processo geral da educação certamente envolve vários atores – 

administradores da educação, formuladores de políticas públicas, 

planejadores de currículos, formadores de professores, escritores de livros 

didáticos, entre outros – cada um constituindo um importante elo na corrente 

educacional. Porém, os atores que possuem uma influência direta ao modelar 

e remodelar o resultado desejado são os professores (KUMARAVADIVELU, 

2003, p. 7). 61 

                                                             
61 The overall process of education certainly involves several players—educational administrators, policy 

makers, curriculum planners, teacher educators, textbook writers, and others—each constituting an 

important link in the educational chain. However, the players who have a direct bearing on shaping and 

reshaping the desired learning outcome are the classroom teachers (KUMARAVADIVELU, 2003, p. 7). 
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Como o excerto acima ressalta, o professor ocupa uma posição central na 

Pedagogia Pós-Método, acima de outros agentes da educação, incluindo especialistas, 

como os produtores de materiais didáticos, pois é ele quem atua diretamente na sala de 

aula. Na aprendizagem como participação, por sua vez, o professor é o mediador entre o 

aluno e os discursos das comunidades da cultura-alvo, capaz de promover o caminho da 

participação periférica legítima até a participação plena, e desta forma, também ocupa 

uma posição de destaque no ensino.  

Segundo Kumaravadivelu (2003) o papel do professor pode ser encarado de 

três maneiras: o papel de “técnico passivo” (passive tecnician), de praticante reflexivo 

(reflective practitioner) e de “intelectual transformador” (transformative intelectual) (cf. 

KUMARAVADIVELU, 2003, p. 17). No primeiro ponto de vista, o professor é visto 

como aplicador de técnicas elaboradas por especialistas, com pouco espaço para refletir 

sobre as condições ou o contexto onde ensina. O professor deve servir como um fio 

condutor, ligando o conteúdo elaborado pelo especialista ao aprendiz, sem alterar 

significantemente o transmitido, mas buscando a maior clareza possível na transmissão. 

Ao colocar o especialista em uma posição superior, essa visão coloca o professor em 

uma posição confortável:  

 

[…] a visão tecnicista fornece um ambiente seguro e garantido para aqueles 

professores que podem não ter a habilidade, os recursos ou a disposição de 

explorar estratégias de ensino auto-iniciadas, inovativas (ibid., p. 9).62 

 

Porém, embora segura, essa posição é ao mesmo tempo pouco desafiadora, 

pois retira o poder do professor: “Um enfoque como esse inevitavelmente leva ao 

desempoderamento de professores cujo comportamento em sala de aula na maioria das 

vezes baseado mais no  conhecimento recebido do que na experiência de vida” 

(KUMARAVADIVELU, 2003, p. 9)63. Além disso, ela também leva à rotinização 

excessiva da prática docente, como observa Prabhu (1990), e leva à utilização acrítica 

do livro didático, reforçando os mitos apresentados no capítulo 1.3. 

Uma visão mais ativa do papel do professor ganhou força a partir dos anos 

oitenta. Nela, o professor deve refletir sobre sua prática, antes, durante e após o ensino, 

                                                             
62 […]  the technicist view provides a safe and secure environment for those teachers who may not 

have the ability, the resources, or the willingness to explore self-initiated, innovative teaching strategies 

(ibid., p. 9). 
63 “Such an outlook inevitably leads to the disempowerment of teachers whose classroom behavior is 

mostly confined to received knowledge rather than lived experience” (KUMARAVADIVELU, 2003, p. 

9) 
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confrontando as teorias elaboradas por especialistas com as situações vividas em sala de 

aula e buscando soluções para facilitar a aprendizagem dos alunos em seu contexto. 

Essa visão representou um avanço em relação ao empoderamento e ao reconhecimento 

da expertise do professor:   

 

[…] professores, através do seu envolvimento informado nos princípios, 

práticas e processos do ensino em sala de aula, podem trazer à tona 

perspectivas frescas e frutíferas para as complexidades do ensino que não 

podem ser comparadas aos especialistas que estão bem longe da realidade de 

sala de aula. (ibid. p.10).64 

 

Todavia, ela restringe o escopo de ação do professor aos problemas 

encontrados na aplicação da teoria na prática, colocando o especialista, ou teórico, ainda 

numa posição superior. Desta forma, ambas as perspectivas anteriores reforçam a 

dicotomia especialista-criador versus professor-aplicador ligada ao conceito de método 

e criticada por Kumaravadivelu (2006), como abordado em capítulo anterior.  

A perspectiva que veio romper com essa dicotomia emergiu com a pedagogia 

crítica, influenciada pelos escritos de Paulo Freire, que ressaltou uma visão política da 

educação.  Nessa visão, a educação tradicional é um sistema construído para reproduzir 

as desigualdades existentes na sociedade. Para romper com esse cenário, é necessário o 

empoderamento do professor, para que este leve o aluno à reflexão crítica e à autonomia 

capaz de desafiar sua posição social. Dessa forma, o papel do professor se estende para 

além do limite da sala de aula, exigindo dele também consciência sobre a sociedade em 

que atua:  

 

Ao requerer dos professores que eles sejam sociopoliticamente conscientes e 

que sejam assertivos, agindo de acordo com sua consciência sociopolítica, o 

conceito de professores como intelectuais transformadores amplia seu papel 

para além das bordas da sala de aula. Como intelectuais transformadores, os 

professores são engajados em uma tarefa dupla: eles ambicionam não apenas 

o avanço educacional, como também a transformação pessoal 

(KUMARAVADIVELU, 2003, p. 14).65  

 

                                                             
64 […] teachers, through their informed involvement in the principles, practices, and processes of 

classroom instruction, can bring about fresh and fruitful perspectives to the complexities of teaching that 

cannot be matched by experts who are far removed from classroom realities (ibid., p. 10).   
65 By requiring teachers to be sociopolitically conscious and to be assertive in acting upon their 

sociopolitical consciousness, the concept of teachers as transformative intellectuals stretches their role 

beyond the borders of the classroom. As transformative intellectuals, teachers are engaged in a dual task: 

they strive not only for educational advancement but also for personal transformation 

(KUMARAVADIVELU, 2003, p. 14). 
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Assim, essa visão do professor não é totalmente oposta às anteriores, pois 

engloba muitos elementos das outras perspectivas, acrescentando a eles a reflexão 

social. O professor ainda deve levar o aluno à aprendizagem de conteúdos, utilizar 

conteúdos elaborados por especialistas e refletir sobre situações ligadas à sala de aula, 

mas deve aliar o ensino destes conteúdos à reflexão sobre o papel do ensino e o contexto 

social em que vive. Porém, diferentemente das anteriores, apenas nesta perspectiva 

reconhece-se o professor como agente de transformador e criador de teorias, 

equiparando-o ao especialista ao desenvolver suas “teorias da prática” 

(KUMARAVADIVELU, 2001, 2003).  

A perspectiva que empodera o professor é a mais condizente com a realização 

do conceito de aprendizagem como participação, pois nela o professor deve observar 

além dos limites da sala de aula e levar o aluno também a transgredir esses limites, 

transformando a si mesmo e à sociedade. Da mesma forma, a Pedagogia Pós-Método 

considera o papel do professor a partir desta última perspectiva, a qual lhe confere ao 

mesmo tempo liberdade e responsabilidade sobre o ensino. Espera-se do professor que 

aja autonomamente, superando as restrições impostas por instituições e material 

didático:  

 

A condição pós-método, porém, reconhece o potencial dos professores de 

saber não apenas como ensinar, mas também saber como agir 

autonomamente dentro das restrições acadêmicas e administrativas impostas 

pelas instituições, planos de curso, e livros didáticos 

(KUMARAVADIVELU, 1994, p. 30).66 

 

Essa visão do professor, porém, embora contribua para o seu empoderamento, 

ao mesmo tempo dá pouco valor à influência que as instituições, com suas imposições e 

restrições, exercem no ensino, colocando toda a responsabilidade do ensino crítico no 

professor, mesmo que este tenha que ir contra elas. Além disso, essa visão também 

subestima a importância dos materiais didáticos adotados, considerando que o professor 

é capaz de realizar um ensino crítico e participativo mesmo com o livro didático 

tradicional. Pode-se depreender do excerto citado que isso poderia ser feito 

complementando-o com novos materiais, ou utilizando-o de maneira crítica. Porém, há 

algumas dificuldades em relação a esses pressupostos.  

                                                             
66 The postmethod condition, however, recognizes the teachers' potential to know not only how to 

teach but also know how to act autonomously within the academic and administrative constraints imposed 

by institutions, curricula, and textbooks. (KUMARAVADIVELU, 1994, p. 30). 
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Quanto à inserção de outros materiais paralelamente ao livro didático, vale 

lembrar que, como discutido anteriormente (cf. cap. 1.3), os materiais funcionam como 

veículos dos métodos e são dotados de autoridade em sala de aula (cf. SOUZA, 1999). 

O livro didático geralmente é o maior responsável pela escolha dos temas e conteúdos 

tratados em sala de aula, e orienta também sua progressão e forma de avaliação (cf. 

NEUNER, 2003; UPHOFF, 2009). Com isso, a adoção de determinado livro didático 

pode restringir o escopo de ação do professor, como argumenta Neuner (2003): “O livro 

didático, então, é o instrumento central de controle do ensino, que determina 

constantemente o comportamento de professores e alunos” (NEUNER, 2003, p. 400).67 

Vale lembrar também que raramente o professor é o responsável pela escolha 

do material adotado, tendo normalmente que utilizar um material pré-selecionado pela 

instituição. Isso também estreita seu campo de ação, como argumenta Uphoff (2009):  

 

Os materiais didáticos intervêm no processo de ensino e aprendizagem [...]. 

Por isso, tanto a produção quanto a seleção de materiais podem ser 

consideradas como operações de poder, já que, por meio delas, estreita-se o 

vasto campo de conteúdos e procedimentos didáticos que seriam 

teoricamente possíveis de serem adotados em um curso de línguas (UPHOFF, 

2009, p. 57).  

 

Como apontado no excerto, o livro didático pré-seleciona os conteúdos 

gramaticais e temas a serem tratados durante o curso, limitando as possibilidades de 

inserção de novos materiais e reforçando a dicotomia especialista x professor, que 

coloca o professor em posição menos qualificada para a produção de materiais. Além 

disso, vale também lembrar aqui que muitos livros didáticos internacionais trazem 

quase que somente textos semi-autênticos, os quais possuem, em geral, vocabulário e 

estruturas gramaticais bastante controlados. Isso dificulta o trabalho paralelo com textos 

autênticos, pois os aprendizes acostumam-se a ler os textos integralmente e deixam de 

adquirir estratégias de como lidar com estruturas e vocabulário mais complexo ou 

desconhecido. Com isso, eles acabam considerando os textos autênticos difíceis demais 

e perdendo motivação para a leitura.  

É mister ressaltar também que em muitas instituições de ensino de línguas no 

Brasil, o livro didático é utilizado como base para o planejamento do curso (cf. 

UPHOFF, 2009 e discussão em capítulo anterior), existindo forte pressão das 

instituições para a sua utilização sequencial e integral em um tempo pré-determinado, o 

                                                             
67 Das Lehrwerk ist also das zentrale Instrument der Unterrichtssteuerung, das nachhaltig das 

Verhalten von Lehrenden und Lernenden bestimmt” (NEUNER, 2003, p. 400) 
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que também é fator limitante para a inserção de materiais paralelos. Na minha 

experiência pessoal como professora, o uso do livro didático como orientador do curso 

faz com que os materiais extras trazidos pelo professor sejam encarados pelos alunos 

como menos importantes, sendo descartados ou desconsiderados para estudo posterior. 

Por outro lado, os professores podem trabalhar de forma reflexiva com os 

livros didáticos convencionais, adotando uma postura crítica diante dos textos 

apresentados e propondo novas reflexões e questionamentos que não estão presentes no 

livro. Mas será que isso é sempre possível?  

Como afirmado no início deste capítulo, é bastante recorrente o discurso de que 

o professor deve adaptar o livro didático à sua realidade, e não adotá-lo “cegamente” 

(cf. CORACINI, 1999). Esse discurso não é novo e já estava presente desde a 

abordagem comunicativa, podendo ser encontrado tanto nos livros do professor que 

acompanham os livros didáticos internacionais, quanto nos manuais dos cursos de 

formação de professores. Porém, enquanto se reforça a crítica ao livro, coloca-se maior 

responsabilidade no professor, sem, contudo, prepara-lo adequadamente para outras 

formas de ensino.  Em Bimmel et al. (2003, 2011), sexto volume do “Projeto de estudos 

à distância de alemão como língua estrangeira” (Fernstudienprojekt Deutsch als 

Fremdsprache), uma coleção de materiais organizada pelo Instituto Goethe utilizada em 

cursos de formação de professores de alemão em todo o mundo, pode-se encontrar 

claramente esse posicionamento. No volume mencionado, que aborda o planejamento 

do ensino, ambas as edições trazem, no primeiro capítulo, um texto tratando 

especificamente do uso do livro didático. Nesses textos, há diversas ressalvas sobre sua 

aplicação irrestrita em sala de aula, mas ao mesmo tempo é dado grande destaque ao 

material no planejamento do ensino (cf. UPHOFF, 2012, para uma análise detalhada). 

Com isso, há um descompasso entre o discurso de não-utilização do material e sua 

importância na obra. Nos manuais do professor, por sua vez, o estímulo à adaptação do 

livro à realidade local contrasta com o detalhamento de uso do material presente nesses 

volumes, os quais direcionam fortemente as ações do professor e desincentivam sua 

reflexão e autonomia. (para uma discussão mais detalhada, cf. UPHOFF, 2009).  

Além disso, o livro didático, ao constituir o principal instrumento de ensino, é 

dotado de credibilidade para o aluno, possivelmente até maior do que a do próprio 

professor, por ter sido elaborado por especialistas falantes nativos da língua-alvo, 

enquanto o professor é visto muitas vezes como menos capacitado por ser falante do 

idioma como língua estrangeira. Com isso, uma posição crítica do professor frente aos 
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conteúdos veiculados pelo livro pode, por um lado, ser considerada pouco importante 

pelo aluno, ou por outro lado, levar o aluno a questionar o porquê da adoção do livro 

pela instituição de ensino, o que pode leva-lo a encarar a crítica ao livro como uma 

crítica ao curso. Assim, a meu ver, críticas constantes do professor em relação aos 

temas, à postura positiva e à idealização da cultura-alvo podem ser indesejadas por parte 

dos alunos e da instituição, e não surtir o efeito almejado de provocar a reflexão do 

aluno sobre a cultura-alvo e a própria cultura. 

Vale pontuar também que, em um cenário onde o professor assume um grande 

número de aulas e dispõe de pouco tempo para prepará-las, como é o caso de muitos 

professores no Brasil, é questionável até mesmo se ele fará uma leitura atenta e será 

capaz de perceber os discursos subjacentes aos textos dos livros didáticos e se 

posicionar criticamente frente a eles, visto que essa prática demandaria tempo de 

reflexão e pesquisa a outras fontes de informação. Siqueira, em consonância com essa 

posição, ao fazer uma crítica a um livro didático de língua inglesa que elogia a cultura 

do fast food, questiona:  

 

Serão, então, essas escolhas dos autores do livro didático inocentes? Será que 

nós, professores, estamos preparados para filtrarmos essas sutilezas e 

enxergarmos o currículo oculto que todo material traz? (SIQUEIRA, 2008, p. 

180).  

 

O autor aponta, assim, para o perigo que a adoção não-questionada de um 

material leve à internalização dos valores daquela cultura pelo aluno e pelo professor, 

contribuindo para um processo de “(re)colonização mental” (SIQUEIRA, 2008, p. 190).   

Weininger (2001) também coloca em questão o contraste entre o ideal de 

adaptação local do livro frente à prática em sala de aula, na qual o material está no 

centro do processo. Para o autor, a prática reflexiva e emancipatória do professor, 

baseada no construtivismo e capaz de exportar o aluno para fora do “aquário” da sala de 

aula, só é possível com o abandono do livro didático convencional e a seleção de outros 

materiais pelo professor, em consonância com os interesses e necessidades dos alunos:  

 

O material didático impresso tradicional tende a desaparecer. [...] Ele [o livro 

didático] foi concebido para o ‘aquário’. Ao mesmo tempo o caracterizava e 

perpetuava. [...] O ensino de LE baseado no modelo construtivista [...] não 

depende mais de um único material didático. (WEININGER, 2001, p.63-64). 

 

Para além das questões de ordem prática, como a possibilidade ou não de o 

professor utilizar outros materiais e trabalhar de forma crítica com o livro didático, é 
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preciso questionar se os cursos de letras e a formação continuada de professores 

preparam-nos para exercer uma postura crítica diante do material e questionar seus 

conteúdos e a forma de abordá-los, além de abordar formas de ensino sem o uso do livro 

didático, emancipando-o da necessidade deste material para o ensino. Volpi (2001) 

aponta para a necessidade de repensar a formação de professores de línguas, ressaltando 

o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento de uma pedagogia que 

vá além da técnica, mas leve o futuro professor a refletir sobre seu fazer pedagógico e a 

realidade a seu redor.  

Nesse sentido, é interessante notar que, embora bastante recente, na nova 

versão do curso à distância de formação de professores do Instituto Goethe, chamada 

agora de “Aprender a Ensinar Alemão (Deutsch Lehren Lernen – DLL) (ENDE et al., 

2013), em seu volume voltado para o planejamento de ensino, o livro didático não 

ocupa mais uma posição de destaque, como ocorria nas edições anteriores. Não há mais 

nenhum capítulo somente dedicado ao seu uso, e o primeiro capítulo agora é ocupado 

por um conjunto de “fatores de influência no ensino”, cujo maior destaque é dado ao 

Quadro Europeu Comum. Ainda, há a menção positiva de uma opção de aula o sem 

livro didático convencional em um diálogo fictício entre professores (ibid., p. 57), além 

do fortalecimento de um ensino baseado em princípios. Essas mudanças mostram uma 

tendência a uma maior reflexão sobre a utilização ou não do livro didático, e uma maior 

preparação do professor para a utilização de outros materiais. É necessário ainda um 

tempo para avaliar se essa tendência se refletirá na prática docente.       

 

A seguir, será apresentada uma análise comparativa de textos autênticos, 

adaptados e semi-autênticos de livros didáticos de alemão como língua estrangeira, que 

serve tanto como exemplo quanto como complemento às reflexões teóricas apresentadas 

até o momento.  
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 ANÁLISE DE MATERIAIS  

 

 Objetivos e metodologia   

 

Com base nas considerações teóricas apresentadas, será realizada agora uma 

análise de textos autênticos, adaptados e semi-autênticos, com o objetivo de verificar em 

que medida esses textos podem contribuir para um ensino em consonância com os 

princípios da Pedagogia Pós-Método, especialmente no que concerne o ensino crítico, e 

que propicie a participação periférica legítima do aluno nos discursos de comunidades 

da cultura-alvo. Entende-se, portanto, que o contato com textos, a reflexão e o debate a 

partir deles podem ser formas de participar em comunidades discursivas da cultura-alvo, 

e podem levar o aluno a refletir sobre a própria cultura e sobre a sociedade em geral, 

indo ao encontro dos princípios defendidos pela Pedagogia Pós-Método. Porém, para 

isso, é necessário que o texto possua características que possibilitem o acesso do 

aprendiz aos discursos desta comunidade e que contribuam para a sua reflexão sobre a 

cultura e a sociedade da língua-alvo e também de sua própria experiência de vida. Com 

isso, a análise busca servir como complemento à discussão teórica apresentada, 

elucidando a partir de exemplos alguns dos argumentos apresentados.  

Esta parte da pesquisa será dividida em quatro etapas. A primeira etapa 

consiste na realização de duas análises comparativas entre textos autênticos e adaptados, 

dos gêneros textuais “entrevista” e “notícia de jornal”, utilizando como critério de 

análise os padrões textuais do Profile Deutsch, uma adaptação do Quadro Europeu 

Comum para o ensino de alemão como língua estrangeira.  

A publicação, que juntamente com o Quadro influenciou fortemente a 

produção de livros didáticos internacionais, apresenta alguns padrões textuais, que 

consistem em modelos de determinados gêneros textuais. Baseando-se nesses modelos, 

esta primeira fase objetiva identificar se os textos autênticos e adaptados selecionados 

correspondem ao modelo apresentado pela publicação. Com isso, busca-se ao mesmo 

tempo observar se as marcas de gênero foram mantidas na adaptação dos textos para o 

livro didático e, principalmente, averiguar se os padrões textuais podem ter servido de 

base para a criação e adaptação dos textos para esses materiais. Assim, pretende-se 

nesta fase investigar se a concepção de texto do Quadro Europeu Comum e os padrões 

textuais do Profile Deutsch podem ter contribuído para aplainar as diferenças entre 
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textos autênticos, adaptados e semi-autênticos, e possivelmente acarretado na redução 

no número de textos autênticos em livros didáticos.  

Na segunda parte, será feita uma nova análise comparativa entre textos 

autênticos e adaptados, utilizando os mesmos textos da análise anterior, mas sem a base 

do padrão textual. Nessa nova análise, busca-se verificar se há diferenças entre os textos 

que não são visíveis pela análise a partir do padrão, e quais as consequências dessas 

diferenças para o ensino da perspectiva do Pós-Método e da participação. Além disso, 

pretende-se ressaltar elementos que podem se refletir na criação dos textos semi-

autênticos.  

A partir das conclusões preliminares, na terceira parte será feita a análise de 

alguns textos semi-autênticos dos gêneros mencionados, buscando confirmar ou refutar 

as tendências encontradas na análise de textos adaptados, e refletir sobre a 

consequências da predominância desses textos nos livros didáticos de alemão como 

língua estrangeira.  Também será observado se esses textos apresentam as 

características elencadas nos padrões textuais do Profile Deutsch, buscando observar se 

a publicação serviu de base para a criação desses textos.  

Por fim, na última parte, será feita a análise de um texto autêntico presente em 

um livro didático, buscando averiguar em que medida ele se aproxima ou se distancia 

das tendências encontradas nos textos adaptados e semi-autênticos, e de que maneira 

esse texto pode contribuir para um ensino crítico, reflexivo e participativo.  
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 Corpus 

 

Partindo do pressuposto de que a ausência de textos autênticos é especialmente 

significativa nos níveis iniciais, foram escolhidos para análise livros didáticos 

internacionais de alemão como língua estrangeira do nível A2 do Quadro Europeu 

Comum, nível que, apesar de ser inicial, já apresenta um trabalho mais aprofundado 

com a leitura e uma ocorrência mais expressiva de textos em geral. Para a análise, foram 

escolhidos dois gêneros textuais de grande recorrência nos materiais analisados: notícia 

de jornal e entrevista.  

Os livros didáticos utilizados para a análise de textos adaptados e semi-

autênticos foram: Studio d A2 (FUNK et al., 2006), Schritte International 3 (HILPERT 

et al., 2012) e Menschen A2.1 e A2.2 (HABERSACK et al., 2013). Os três livros são 

orientados pela abordagem comunicativa em sua versão atual, e também pelo Quadro 

Europeu Comum. Além disso, todos os materiais são produzidos por editoras alemãs e 

possuem grande circulação no ensino de alemão em geral, e também no Brasil, estando 

presentes em grande parte dos cursos de alemão como língua estrangeira.  

Para a análise de texto autêntico em livro didático, foi utilizado o livro didático 

Blaue Blume (EICHHEIM et al., 2006), produzido pela editora alemã Hueber e 

traduzido no Brasil por uma equipe de professores de alemão da UNICAMP. O livro é 

voltado para o público universitário e engloba os níveis iniciais de aprendizagem do 

idioma (do A1 ao B1 do Quadro Europeu Comum), e diferencia-se dos anteriores, entre 

outros fatores, por apresentar maioria de textos autênticos, desde as lições iniciais.  
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 Análise de textos autênticos e adaptados com base no Profile Deutsch 

 

Neste capítulo, será apresentada uma análise de textos autênticos e adaptados 

com base nos padrões textuais presentes na publicação Profile Deutsch, buscando 

observar em que medida o padrão textual pode ter sido utilizado como base para a 

adaptação de textos e criação de textos semi-autênticos, e quais as consequências de sua 

utilização para a adaptação de textos. 

Antes da análise, será apresentada uma descrição da obra e sua influência, 

assim como do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), na 

produção de materiais didáticos para o ensino de alemão como língua estrangeira, além 

de um resumo de algumas pesquisas que apontam ou criticam essa influência, com o 

objetivo de fundamentar melhor a hipótese de pesquisa. 

 

 Profile Deutsch e Quadro Europeu Comum – concepção de texto e 

influências no ensino de línguas  

 

A publicação Profile Deutsch (GLABONIAT et al., 2001) visa ser uma 

especificação do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001) voltada 

para o ensino de Alemão como Segunda Língua e como Língua Estrangeira. O Quadro 

Europeu Comum representou um grande avanço na padronização e transparência nos 

níveis de ensino de línguas na Europa, e sua divisão de níveis se estendeu para o ensino 

de línguas europeias em outros continentes. Isso ocorre principalmente pois ele foi (e 

ainda é) utilizado como base para os principais certificados de proficiência 

internacionalmente reconhecidos para idiomas como o inglês e o alemão (a exemplo dos 

exames de Cambridge e do Instituto Goethe), e com isso também influenciou o 

planejamento de cursos e a elaboração de materiais didáticos, como pode ser percebido 

pela indicação dos níveis da maioria dos materiais didáticos atuais de alemão como 

língua estrangeira de grande circulação. O Profile Deutsch, por sua vez, busca 

concretizar a descrição dos níveis de proficiência descritos no Quadro, e é orientado 

para professores, diretores de instituições, autores de livros didáticos, desenvolvedores 

de currículo, elaboradores de exames, entre outros, buscando auxiliar principalmente no 

planejamento de cursos e na elaboração de materiais didáticos e exames (cf. 

GLABONIAT et al., 2001)  
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Um dos tópicos abordados pelo volume trata sobre textos. O Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas defende uma abordagem de ensino de línguas 

orientada para a ação e, por isso, contextualizada, principalmente por meio do uso de 

textos (QECR, 2001, p. 29). A definição de Texto utilizada pelo Quadro busca ser 

abrangente, assim como outras definições presentes no documento, devido ao fato de o 

Quadro não defender explicitamente nenhuma metodologia de ensino:  

 

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 actividades linguísticas no 

decurso da realização de uma tarefa (QECR, 2001, p.30). 

 

Segundo Bredella (2003), a abrangência das definições contidas no quadro faz 

com que pareçam ser “triviais” (cf. BREDELLA, 2003, p. 46) e evitem, com isso, 

suscitar contra-argumentos. Porém, é possível perceber que a concepção de texto do 

Quadro, embora ampla, traz uma visão de texto principalmente como suporte ou ponto 

de partida para tarefas, o que enfatiza seu caráter instrumental em detrimento de outras 

camadas do texto, como seu componente estético, histórico e cultural. A visão de leitura 

apresentada no capítulo 4.4.2.2 do Quadro, por sua vez, também pode ser questionada, 

pois se baseia na leitura como processamento de informações68: “Em actividades de 

compreensão escrita (leitura), o utilizador como leitor recebe e processa como 

informação (input) textos escritos produzidos por um ou mais escritores” (QECR, 2001, 

p. 106). Para Bredella (2003), essa visão é problemática, pois ignora o papel da 

interpretação para a leitura, além de não considerar as diferenças na leitura de diferentes 

gêneros:  

 

No capítulo 4 [do Quadro Europeu Comum] discute-se em quais esferas da 

vida os aprendizes necessitarão de determinadas competências para poder 

resolver uma tarefa. Nesse sentido, têm um papel importante quais os temas 

com que eles lidam e em que lugares eles leem quais textos. Nesse contexto, 

é citada uma série de textos – desde o cardápio, cartões de visitas e 

calendários de trem até romances e textos sagrados. Mas não é mencionado, 

por exemplo, como a leitura de um cardápio se diferencia da leitura de um 

texto sagrado” (BREDELLA, 2003, p. 51 grifo meu).69 

 

                                                             
68 Para um aprofundamento das formas de leitura, ver cap.1.4.4. 
69 „In Kapitel 4 wird gefragt, in welchen Lebensbereichen die Lernenden welche Fähigkeiten 

brauchen werden, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Dabei wird eine Rolle spielen, mit welchen 

Themen sie umgehen und welche Texte sie an welchen Orten lesen. Es werden in diesem Zusammenhang 

auch eine ganze Reihe von Texten – von der Speisekarte, Visitenkarten und Fahrpläne bis zu Romanen 

und sakralen Texten – angeführt. Aber es wird nicht angegeben, wie sich beispielsweise die Lektüre einer 

Speisekarte von der eines sakralen Textes unterscheidet (BREDELLA, 2003, p. 51 grifo meu)“. 
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Assim, percebe-se no Quadro a defesa de uma visão superficial de texto e 

leitura, que encara o texto como suporte e a leitura apenas como processamento de 

informações, e que não leva em conta a leitura como forma de ter contato com o outro e 

refletir sobre a sociedade – objetivos da aprendizagem de línguas estrangeiras, em 

teoria, também valorizados pelo Quadro. Além de Bredella (2003), Krumm (2003) 

também critica a pouca importância dada no Quadro à leitura para fruição estética e o 

pequeno espaço dedicado à leitura de textos literários (cf. KRUMM, 2003, p. 122). 

Ainda em relação ao conceito de texto, o Quadro Europeu Comum, em sua 

versão portuguesa, diferencia entre suporte, o canal de veiculação do texto, gênero, 

entendido como uma estruturação mais geral ligada ao suporte e comum a alguns tipos, 

e tipo textual, que corresponde ao grau mais específico de organização e estruturação 

textual, com exemplos como manuais de instrução, relatórios, cartas etc. Nessa versão, 

nota-se que o tipo textual aparece como um subtipo do gênero, diferentemente do que 

costumamos ver no Brasil, onde o tipo textual é visto como algo mais geral ligado à 

natureza linguística, e o gênero, mais específico e ligado à situação comunicativa (cf. 

MARCUSCHI, 2008). Pelos exemplos apresentados, parece-me que há uma diferença 

de nomenclatura: o que no Quadro é chamado de “tipo textual”, corresponde ao que no 

Brasil chamamos de gênero textual (manuais de instrução etc.), enquanto o que é 

chamado de “gênero textual” no Quadro corresponde ao que chamamos de tipo 

(narração, descrição e dissertação, por exemplo). Isso parece ser corroborado pela 

observação dos termos na versão alemã do Quadro, na qual “suporte” equivale a 

Medium, “gênero textual” equivale a Genre, e “tipo textual” equivale a Textsorte. Vale 

ressaltar também que o termo “gênero” (Genre, na versão alemã) só é mencionado uma 

vez em ambas as versões, e não é definido com clareza no Quadro, que descreve com 

mais detalhes e exemplos apenas os “suportes” e os “tipos” (Textsorte, na versão 

alemã), o que demonstra também a orientação mais prática do documento. O Profile 

Deutsch, por sua vez, segue a definição de Texto do Quadro, trazendo uma lista com a 

descrição de 160 gêneros textuais (Textsorten) e oferecendo também para alguns 

gêneros uma descrição mais detalhada – chamada de “padrão textual” (Textmuster) -, 

que traz mais informações quanto aos conteúdos abordados pelo gênero, sua estrutura, 

gramática e vocabulário utilizado, além de indicar outros gêneros que possuem padrão 

semelhante. Não há uma reflexão explícita sobre as características que compõem um 

gênero textual, ou definições sobre as categorias utilizadas, são apresentados apenas 

exemplos de características de cada gênero, como veremos adiante.  
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Tanto o Quadro Europeu Comum quanto a publicação Profile Deutsch 

exerceram forte influência na produção de materiais didáticos. Faistauer (2007) 

reconhece essa influência, afirmando que o desenvolvimento de materiais didáticos não 

é baseado apenas em conceitos teórico-metodológicos, como também em políticas 

educacionais e linguísticas (cf. FAISTAUER, 2007, p. 233). Essa influência se estendeu 

também aos materiais internacionais, como se pode ver pelo site da coleção didática 

para alemão como língua estrangeira Schritte, produzida pela editora Hueber e de 

grande circulação no Brasil. Em um texto que trata da concepção do material, o 

primeiro requisito a ser mencionado é a adequação ao Quadro: “[...], um material 

didático, que tem uma grande lista de condições a satisfazer. Ele deve: se orientar pelo 

Quadro Europeu Comum, [etc]”70 (HUEBER, online).  

Esse forte embasamento dos produtores de materiais no Quadro e no Profile 

Deutsch, porém, não foi bem aceito por todos os pesquisadores. Um dos críticos que 

temia sua grande influência na produção de livros didáticos foi KRUMM (2003):  

 

O perigo aumenta, quanto mais densamente os descritores das competências 

completam os objetivos de aprendizagem com uma oferta de vocabulário, 

material textual, tarefas etc. Enquanto no Quadro Europeu Comum ainda 

ressalta-se que as descrições dos níveis não devem ser entendidas de forma 

restritiva, mas sim a deixar espaço para diferentes ênfases e tradições 

didáticas [...], pela elaboração adicional dos perfis específicos das línguas 

esse espaço é totalmente extinto.71 (KRUMM, 2003, p. 125). 

 

A crítica de Krumm aponta para o perigo da uniformização dos materiais 

didáticos de ensino de línguas posteriores à publicação do Quadro Europeu Comum e, 

especialmente, do Profile Deutsch e outras publicações que visem ao detalhamento do 

Quadro para idiomas específicos, pois esse detalhamento pode restringir as descrições 

do Quadro para um único modelo de ensino, ofuscando outras tradições. Desta forma, 

ele continua:  

 

Assim, está sendo desenvolvido para o [...] Profile Deutsch (Glaboniat et al. 

2001) um banco de dados para a aula de alemão como língua estrangeira, 

                                                             
70 „[...] ein Lehrwerk, das eine ganze Reihe Bedingungen zu erfüllen hatte. Es solte: sich am 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen orientieren, [etc]”. Disponível em: 

https://www.hueber.de/seite/info_doku_s1_sri. Acesso em 12 de agosto de 2015. 
71 Die Gefahr wird umso größer, je dichter diese Kann-Bestimmungen die Lernzielvorgaben mit 

einem Angebot an Wortschatz, Textmaterial, Aufgaben etc. komplettieren. Während im europäischen 

Referenzrahmen noch betont wird, dass die Niveaustufenbeschreibungen nicht einschränkend gemeint 

sind, sondern für unterschiedliche didaktische Traditionen und Schwerpunkte Spielraum lassen [...], wird 

durch die zusätzliche Ausarbeitung von sprachspezifischen Profilen dieser Spielraum dann vollends 

ausgelöscht. . (KRUMM, 2003, p. 125) 

 

https://www.hueber.de/seite/info_doku_s1_sri
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orientado pelas descrições dos níveis e pelos descritores “É capaz de...”, o 

qual oferece descritores globais e específicos, textos, descrições de padrões 

textuais, inventário gramatical, listas de vocabulário, todos ordenados 

segundo esses descritores e organizados em um CD-ROM, de tal forma que 

não deixa escapatória.72 (ibid., grifo no original). 

 

 

Desta forma, levando-se em conta a grande influência do Profile Deutsch na 

produção de materiais didáticos, haveria uma tendência atual à uniformização na 

elaboração e escolha dos textos, na ordenação dos conteúdos, nos temas escolhidos etc.  

Com o objetivo de verificar se essa tendência à uniformização dos materiais se 

comprovou, FUNK & KUHN (2007) analisaram quatro livros didáticos produzidos após 

a publicação do Quadro e do Profile Deutsch quanto à seleção dos temas, das funções 

linguísticas (Sprachfunktionen) e quanto à progressão gramatical73. Após a análise, os 

autores concluem que é possível notar certa influência do Quadro em relação aos temas, 

como se pode notar pela forte presença do tema do trabalho, e também às funções 

linguísticas, além de criticarem a organização das estruturas gramaticais em níveis 

proposta pelo Profile Deutsch. Ainda assim, os autores afirmam que, apesar da 

influência, não se pode "de modo algum falar de uma normatização geral, ou de uma 

homogeneização""(FUNK & KUHN, 2007, p. 247).74  

Embora Funk e Kuhn considerem que não se pode falar em homogeneização, 

sua conclusão a partir dos dados apresentados pode ser discutida. Ainda que sejam 

organizados de forma diferente, é possível ver nos dados apresentados pelos autores 

uma repetição constante dos mesmos temas nos livros didáticos, uma disposição 

semelhante dos conteúdos gramaticais e uma forma semelhante de tratar esses 

conteúdos, que prioriza as funções linguísticas e o uso da língua, em especial a fala, em 

relação às outras habilidades. Em relação aos temas abordados, por exemplo, há em 

todos os livros analisados o tema “viagem”, que certamente é orientado a um público 

específico, mas não é necessariamente fundamental nos níveis iniciais.  

Um aspecto que não foi analisado pelos autores foi a influência do Quadro em 

relação aos textos nos livros didáticos, tanto na criação quanto na seleção. Como vimos, 

                                                             
72 So ist für [...] Profile deutsch (Glaboniat et al. 2001) für den Deutsch als Fremdsprache-Unterricht 

eine an den Niveaubeschreibungen und Kann-Beschreibungen ausgerichtete Datenbank in Arbeit, die 

globale und spezielle Kann-Beschreibungen, zugeordnete Texte, Textmusterbeschreibungen, 

Grammatikinventare, Wortschatzlisten und Sprachhandlungsbeschreibungen sowie 

Lernstrategienbestimmungen anbietet und in einer CD-ROM so vernetzt, dass es kein Entkommen mehr 

geben dürfte. (idem, ibidem, grifo no original). 
73 Os livros didáticos analisados pelos autores foram: Optimal, Berliner Platz, Studio d e Schritte. 
74 "Von einem generell normierendem Effekt oder gar Gleichmacherei kann aber keinesfalls 

gesprochen werden"(FUNK & KUHN, 2007, p. 247)  .  
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a maioria dos livros didáticos mais recentes apresenta um grande número de textos 

semi-autênticos (ver tabela anexa), enquanto há pouquíssimos textos autênticos 

(adaptados ou não). Vários fatores contribuem para esse cenário, alguns já discutidos no 

capítulo 1.5, mas um outro fator ainda não mencionado pode ser a visão superficial de 

texto defendida pelo Quadro, complementada pelos padrões textuais apresentados pelo 

Profile Deutsch. Sabendo-se da influência dessas publicações na produção de materiais 

didáticos, é de se esperar que, para a adaptação de textos autênticos, assim como para a 

elaboração de textos semi-autênticos, os autores se baseiem nas definições e critérios 

apresentados nos documentos. KRUMM (2003) também teme a influência do Profile 

Deutsch nesse sentido: 

Quando, por exemplo, é estabelecida para o padrão textual Depoimento a 

forma discursiva oral e escrita com ‘discurso indireto, modo verbal 

Konjunktiv I’, nenhum material didático irá mais cogitar apresentar 

depoimentos que utilizem o presente (histórico). (KRUMM, 2003, p. 124, 

grifo no original).75  

 

  

O autor critica a seleção de itens gramaticais para determinados gêneros 

presente nos padrões textuais, argumentando que os gêneros textuais não são tão 

estanques, e alguns textos pertencentes ao mesmo gênero podem apresentar itens não 

propostos pelos padrões. O autor também aponta para a possibilidade de que os 

materiais didáticos se restrinjam a essas características na elaboração e seleção de 

textos, ignorando formas não previstas pelos padrões que podem ser de uso frequente76.  

Assim, com o objetivo de verificar em que medida textos autênticos 

correspondem aos padrões textuais disponíveis para alguns gêneros textuais no Profile 

Deutsch, e se essa correspondência se reflete na sua adaptação, será feita uma análise 

comparativa para textos de dois gêneros: entrevista e artigo de jornal.   

 

  

                                                             
75 Wenn z. B. für das Textmuster Bericht die Form der Redewiedergabe mündlich und schriftlich mit 

‚indirekte Rede, Konjunktiv I‘ festgelegt ist, wird kein Lehrwerk es in Zukunft mehr wagen, auch 

Berichte mit (historischem) Präsens zu präsentieren. (KRUMM, 2003, p. 125, grifo no original). 
76 Embora seu exemplo sobre o uso da forma discursiva “Konjunktiv I” para o gênero “depoimento” 

não corresponda à realidade dos materiais didáticos, visto que esse gênero continua a aparecer com 

frequência nas primeiras lições ligado ao uso do presente e do passado perfeito, e não tanto com o uso do 

“Konjunktiv I” como prevê o padrão textual do Profile Deutsch,  a suposição de que o Profile Deutsch 

possa influenciar a elaboração e adaptação de textos é válida, especialmente para os gêneros que possuem 

padrões textuais detalhados. 
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 Profile Deutsch – Padrão textual (Textmuster) 

 

Como introduzido acima, os padrões textuais presentes na publicação Profile 

Deutsch (GLABONIAT et al., 2001) são modelos que oferecem uma descrição mais 

detalhada de alguns gêneros textuais selecionados. Em cada padrão textual há uma 

breve caracterização do gênero textual em questão, incluindo os objetivos de seu 

produtor e os conteúdos comumente abordados, uma visão global sobre sua estrutura 

(Aufbau), indicações sobre especificidades em relação à linguagem utilizada no gênero 

– tanto indicações sobre itens gramaticais quanto sobre vocabulário, e para gêneros 

orais também sobre fonética e linguagem corporal –, além de exemplos de gêneros 

textuais semelhantes ou subgêneros77.  

Por sua descrição detalhada dos gêneros textuais selecionados, os padrões 

textuais podem ser considerados uma ferramenta para a adaptação e criação de textos na 

produção de materiais didáticos, orientando a adaptação de textos autênticos de modo 

que o produto final, o texto adaptado, mantenha marcas importantes de gênero textual 

mesmo após modificações e supressões, e também auxiliando na seleção de elementos 

do gênero na criação de textos semi-autênticos.  

Segundo o padrão textual para o gênero entrevista (ver anexo), a entrevista é 

caracterizada como um questionário a uma pessoa específica, que trata de temas como 

sua biografia, sua carreira profissional, sua experiência em determinado assunto ou 

sobre sua opinião sobre temas atuais. Ele destaca a presença de dois interlocutores, 

sendo um o entrevistador e outro, o entrevistado, o primeiro caracterizado por um 

registro mais objetivo, enquanto o segundo pode ser mais emotivo.  

Sobre a estrutura do texto, o padrão textual descreve as seguintes 

características para o gênero: título na forma de manchete, parágrafo introdutório sobre 

a pessoa entrevistada e o tema tratado, sequência de perguntas e respostas estruturada ou 

em duas colunas, ou com uma clara identificação da mudança de interlocutor (por 

exemplo, por uma mudança de tipografia).  

Em relação à gramática utilizada, são ressaltadas a presença de orações 

interrogativas, o uso do modo subjuntivo78 (Konjunktiv II) com o sentido de demonstrar 

gentileza nas perguntas e respostas, a presença frequente dos tempos presente (Präsens) 

                                                             
77 Os padrões textuais dos gêneros escolhidos para análise podem ser vistos em anexo. 
78 No alemão, o modo Konjunktiv II corresponde ao modo subjuntivo e ao futuro do pretérito no 

português. 
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e passado perfeito (Perfekt), uso do registro formal, presença de verbos modais e marcas 

de fala espontânea (como partículas e interjeições). Há ainda a ressalva sobre a 

possibilidade de aparecimento de vocabulário técnico ou específico ao tema tratado. 

O padrão textual do gênero notícia de jornal (ver anexo), por sua vez, 

apresenta duas caracterizações distintas, que podem ser consideradas subdivisões do 

mesmo gênero, e que se diferenciam pelo tipo de jornal no qual a notícia é veiculada: se 

são jornais voltados para um comprador espontâneo (Boulevardpresse), ou jornais cuja 

venda é em sua maioria na forma de assinaturas (Abonnementpresse). Segundo o padrão 

textual, enquanto o primeiro tipo utiliza frequentemente recursos como manchetes 

chamativas e imagens impactantes para tentar atingir mais compradores, o segundo tipo 

é mais discreto e apresenta um estilo mais objetivo e impessoal.  

O segundo tipo, notícia de jornal baseado em assinatura, servirá de base para a 

análise comparativa. Sobre esse tipo, o padrão afirma que essa vertente do gênero 

oferece informação rápida e objetiva ao leitor, buscando também aguçar seu interesse 

para a leitura completa do texto e eventualmente de outros textos adicionais. 

Em relação à estrutura, o padrão textual elenca as seguintes características para 

o gênero: título contendo a informação principal, com objetivo de despertar interesse; 

subtítulo contendo outras informações relevantes sobre o tema; resumo em negrito, no 

qual são respondidos os “seis Ws”79 (Quem? O quê? Como? Quando? Onde? Por quê?); 

e por fim o texto detalhado, contendo informações sobre os antecedentes do acontecido, 

entre outras informações complementares, iniciado frequentemente por uma indicação 

do local e da agência de notícias responsável pela notícia, além do nome ou abreviação 

do nome do autor. Quanto à gramática utilizada, o padrão textual ressalta a falta de 

verbo no título, o uso de discurso direto e indireto, a presença do modo verbal 

subjuntivo (Konjunktiv II) indicando hipótese, construções com períodos compostos, 

presença de orações passivas na apresentação da notícia, predominância do tempo 

presente ou com frequência, a primeira oração no passado perfeito (Perfekt), seguida 

por outras no pretérito (Präteritum) ou mais-que-perfeito (Plus-quam-Perfekt), além da 

presença de composições de palavras.  

Quanto ao vocabulário, o padrão textual elenca o uso de palavras e expressões 

do cotidiano, com a possível presença de vocabulário técnico ou específico, relacionado 

ao tema da notícia, além da possibilidade de neologismos.    

                                                             
79 Do alemão: “Wer? Wie? Was? Wann? Wo? Warum?” 
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Tomando por base as características apontadas pelos padrões textuais descritos 

acima, a primeira análise comparativa de textos autênticos e adaptados visa observar se 

os textos autênticos possuem os elementos descritos nos padrões textuais selecionados, 

e em que medida esses elementos foram mantidos ou alterados nos textos adaptados, 

apontando uma possível influência do padrão textual na adaptação.  

 

 Análise comparativa com base no Profile Deutsch: Gênero textual 

entrevista 

  

Para a análise comparativa, foi escolhida a entrevista de título “Eu queria ser 

uma estrela do Rock” (Ich wollte Rockstar werden) com a orientadora vocacional Uta 

Glaubitz, publicada pela revista Berliner Szenemagazin Zitty em abril de 2003, e 

posteriormente adaptada para o livro Schritte International 3 A2/1. Um excerto do texto 

autêntico como consta no site da autora, e o texto adaptado completo como aparece no 

livro didático podem ser vistos nas figuras a seguir80: 

  

Figura 5: Entrevista autêntica com Uta Glaubitz (GLAUBITZ, 2003) 

 

                                                             
80 O texto autêntico completo consta em anexo. 
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Figura 6: Entrevista com Uta Glaubitz adaptada para o livro Schritte International 3 A2/1 

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

 

Comparando os textos quanto à estrutura, percebe-se que o texto autêntico 

apresenta todas as características elencadas no padrão textual do Profile Deutsch, como 

o título na forma de manchete, o parágrafo introdutório e a sequência de perguntas e 

respostas com mudança de tipografia, e traz ainda um elemento a mais, que não consta 

no padrão textual e consiste em uma biografia mais detalhada da entrevistada, 

localizada após o parágrafo introdutório. O texto adaptado, por sua vez, também 

apresenta todas as características elencadas no padrão, mas não apresenta a biografia 

mais detalhada não prevista no documento.  

Quanto à gramática utilizada, ambos os textos analisados corroboram o padrão 

textual, apresentando praticamente todos os elementos indicados, por exemplo, o uso 

frequente de orações interrogativas, como pode-se notar pelas perguntas que abrem os 

textos: “Senhora Glaubitz, o que a senhora queria ser quando criança?”, no texto 

autêntico, e “Senhora Glaubitz, por que tantas pessoas são infelizes em seus 

empregos?”, no texto adaptado. Nesses exemplos, também se percebe o uso do registro 

formal nos dois casos, corroborando outra característica apontada pelo padrão. Apenas o 

uso do modo subjuntivo (Konjunktiv II), previsto no padrão textual, não foi encontrado 

em nenhum dos textos.  

Quanto ao vocabulário, o padrão textual prevê, a depender do tema, 

vocabulário específico. Como os textos tratam da mudança de profissões, é possível 
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encontrar em ambos os textos uma variedade de nomes de empregos, especialmente no 

trecho, presente nos dois textos, no qual a entrevistadora pede alguns exemplos de 

sucesso. Algumas profissões, como “enfermeira” (Krankenschwester) e “capitã” 

(Kapitänin), constam nos dois textos, porém outras tiveram seu nome adaptado, como 

“biólogo molecular” (Molekularbiologe), que foi adaptado apenas para “biólogo” 

(Biologe), ou “vinicultor” (Winzer), que foi adaptado para “produtor de vinho” 

(Weinbauer). Esses exemplos não constituem vocabulário técnico, mas se relacionam ao 

tema do trabalho, podendo ser considerados como vocabulário específico desse tema em 

termos de análise.  

A partir dessas observações, é possível concluir que, para o gênero entrevista, o 

padrão textual do Profile Deutsch apresenta características realmente presentes em 

textos autênticos. Ainda, a análise com base no padrão não mostrou diferenças 

substanciais entre o texto adaptado e o texto autêntico, sendo ambos bastante fiéis ao 

padrão textual. Com isso, pode-se inferir que é bastante provável que os elementos que 

caracterizam as marcas do gênero textual elencados no documento tenham sido 

considerados para a adaptação do texto autêntico. Porém, embora o padrão textual 

apresente várias características presentes em textos autênticos, esses textos também 

trazem elementos que “escapam” a ele, enquanto os textos adaptados tendem a se 

restringir às características elencadas no documento. Isso pode ser percebido pela 

presença da biografia detalhada da entrevistada após o título, a qual não constava no 

padrão textual, e foi suprimida do texto adaptado. Desta forma, ainda que os textos 

pareçam iguais pela análise a partir do padrão textual, é possível que haja outras 

diferenças ignoradas por ele, o que será aprofundado na próxima análise deste gênero. A 

seguir, será feita a análise comparativa do gênero notícia de jornal. 

 

  Análise comparativa com base no Profile Deutsch:  Gênero textual 

notícia de jornal 

 

Para a análise comparativa, foi escolhida a notícia “De coronel a dançarina” 

(Vom Oberst zur Tänzerin), publicada no jornal Die Welt em 08 de março de 2006, e 

adaptada para o livro Studio d A2 (FUNK et al., 2006).  Uma imagem do texto autêntico 
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como consta no site e o texto e adaptado completo, como consta no livro didático, 

respectivamente, podem ser vistos a seguir81: 

  

 

Figura 7: Notícia de jornal autêntica. (WENK, 2006). 

 

Figura 8: Notícia de jornal adaptada para o livro Studio d A2.(FUNK et al., 2006, p. 218). 

 

Em relação à estrutura, o texto autêntico apresenta quase todas as 

características elencadas no padrão textual, como a presença de título, resumo contendo 

os seis “Ws” logo abaixo do título, nome da autora, etc., com exceção apenas do 

subtítulo entre o título e o resumo, e da menção ao local de publicação, que é tida como 

opcional no padrão textual. O texto adaptado, por sua vez, apresenta bem menos 

características do gênero: das cinco características elencadas no padrão, são observadas 

                                                             
81 O texto autêntico completo encontra-se em anexo. 



  

109 

 

no texto adaptado apenas duas: o título e o texto da notícia. Embora tenha sido mantida 

uma roupagem de página da internet (inclusive com menção à fonte original, o que 

raramente ocorre em livros de alemão como língua estrangeira), não se optou por 

manter os elementos do gênero textual, o que acabou por descaracterizá-lo, tornando até 

mesmo difícil de reconhecer o texto como notícia de jornal para um aprendiz que não 

conheça o nome indicado na fonte, pois o texto poderia corresponder a vários outros 

gêneros possíveis na internet, como um blog, um depoimento, entre outros. 

Em relação à gramática, novamente o texto autêntico apresenta mais 

características elencadas pelo padrão textual do que o texto adaptado, mas nesse caso, o 

padrão textual vai bastante além de ambos os textos. Das oito características 

apresentadas pelo padrão, ambos os textos analisados apresentam apenas cinco, a saber, 

o título sem verbo, algumas construções com períodos compostos, a presença de 

discurso direto, o uso de palavras compostas, e os tempos presente, pretérito e mais-

que-perfeito. Não foi constatada a presença do modo verbal subjuntivo (Konjunktiv II) 

indicando hipótese, nem o uso de discurso indireto, assim como não há de orações 

passivas na apresentação da notícia. A ausência, em ambos, de formas como o modo 

subjuntivo e a presença de orações passivas pode se dever à temática da notícia, que traz 

a biografia de uma artista, o que aproxima a notícia de outro gênero textual. Em relação 

ao vocabulário, tanto o texto autêntico quanto o texto adaptado fazem uso de palavras e 

expressões do cotidiano, mas novamente devido ao tema, não apresentam vocabulário 

técnico ou neologismos. 

Com isso, nota-se que, diferentemente da análise da entrevista, a análise 

comparativa do gênero notícia de jornal mostrou diferenças substanciais entre os textos 

em relação à estrutura. Com isso, deduz-se que o padrão textual não tenha sido utilizado 

como base para a escolha de critérios para a adaptação do texto no que concerne à 

forma, e isso pode ter resultado em uma descaracterização do gênero que pode 

comprometer a recepção do texto adaptado pelo aprendiz, o qual pode confundir o texto 

apresentado com outros gêneros textuais.  

Por outro lado, vale notar que nem mesmo o texto autêntico apresenta todas as 

características elencadas no padrão textual, tanto em relação à estrutura, quanto à 

gramática, e nem por isso deixa de ser uma notícia de jornal. Com isso, percebe-se a 

dificuldade de se elaborar um padrão textual universal para o gênero, e por 

consequência, de selecionar características do padrão na adaptação e produção de textos 

para o livro didático.  
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  Análise comparativa com base no Profile Deutsch: conclusões 

preliminares 

 

Observando ambas as análises comparativas, é possível perceber que, embora 

alguns gêneros sejam mais difíceis de padronizar, como é o caso da notícia de jornal, o 

padrão textual oferece uma descrição bastante satisfatória dos elementos estruturais dos 

gêneros textuais, que pode servir de base (e possivelmente já é utilizada como tal) para a 

adaptação e produção de textos semi-autênticos em livros didáticos. Por outro lado, é 

possível perceber que, mesmo quando utilizado como base, o padrão textual não é o 

único critério utilizado para a adaptação, pois nem sempre as características do gênero 

previstas por ele foram mantidas nas adaptações. Isso mostra que outros elementos 

podem influenciar também a adaptação dos textos para o livro didático, como a 

preocupação em simplificar os textos para não sobrecarregar um determinado público, 

como discutido no capítulo 1.5.  

Embora aponte algumas semelhanças e diferenças, a análise a partir de padrões 

textuais se mostrou ser uma forma superficial de abordar o texto, pois se atém à forma 

dos textos e não se aprofunda em seu conteúdo ou na forma de tratar os temas 

escolhidos. Isso corrobora a visão de texto do Quadro Europeu Comum apresentada 

anteriormente, na qual os textos são encarados como suportes para atividades 

comunicativas, e não como bases para reflexão. Tendo em vista que, tanto para a 

Pedagogia Pós-Método quanto para uma aprendizagem participativa, não apenas a 

superfície do texto, como também seus conteúdos, temática e possibilidade de levar à 

reflexão são fundamentais, será feita uma nova análise comparativa dos textos, sem a 

base do padrão textual, visando observar se existem diferenças significativas que não 

foram constatadas pela análise a partir do modelo. 
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 Segunda análise comparativa: elementos mantidos e omitidos 

 

Após a análise com base no padrão textual, serão utilizados os mesmos textos 

(autêntico e adaptado) de cada gênero para uma nova análise comparativa. Nesta 

análise, visa-se observar quais diferenças entre os textos não foram contempladas pela 

análise a partir do padrão textual, que elementos foram modificados e mantidos na 

adaptação de um texto autêntico para o livro didático, e quais as consequências dessas 

mudanças para a possibilidade de um ensino mais crítico e reflexivo, como propõe a 

Pedagogia Pós-Método, e para o acesso do aluno a uma das possíveis comunidades 

discursivas da língua-alvo, como propõe a visão de aprendizagem como participação. 

 

 Segunda análise comparativa: gênero textual entrevista 

 

Buscando evidenciar diferenças entre os textos não captadas pela análise a 

partir do padrão textual, será feita uma nova análise comparativa entre os textos do 

gênero entrevista. 

Ao comparar o texto autêntico e o adaptado, vemos que o layout do texto 

autêntico foi alterado na adaptação: houve mudança nas cores e tipografia, e a inclusão 

de imagens, uma foto da entrevistada e um desenho (de uma fada), relacionado a uma 

das perguntas. Além da mudança no layout, outro ponto que chama atenção é a 

diferença no tamanho dos textos: enquanto a entrevista autêntica ocupa cerca de uma 

página e meia e apresenta, além do título, subtítulo e biografia da entrevistada, onze 

perguntas e respostas, a adaptação ocupa cerca de meia página do livro didático, com 

apenas título, subtítulo e quatro perguntas e respostas. A redução do texto autêntico para 

“caber” em um livro didático é algo comum, e já esperado, visto que leva em conta o 

tempo gasto para ler o texto em aula, a dificuldade de ler um texto mais longo, a 

sobrecarga de vocabulário, entre outros fatores. Por outro lado, uma análise mais atenta 

leva à reflexão sobre quais escolhas foram feitas nessa redução – o que foi omitido e o 

que foi mantido, e quais as consequências da omissão de determinados trechos para o 

texto como um todo.  

No exemplo analisado, vemos que a biografia da entrevistada foi um dos 

elementos omitidos na adaptação. A exclusão desse trecho pode ter sido, como 

observado acima, pelo fato de ele não estar previsto no padrão textual do Profile 
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Deutsch, e, portanto, pode ter sido considerado menos essencial para a caracterização do 

gênero textual entrevista. Porém, embora não tenha sido previsto pelo padrão textual, 

esse trecho constitui parte importante do texto autêntico, pois ele fornece informações 

mais detalhadas sobre a entrevistada, que situam o leitor em relação às perguntas e 

respostas que são feitas, e são especialmente importantes no caso de um leitor aprendiz 

de língua estrangeira, o qual, por ter pouco contato com a cultura-alvo, provavelmente 

desconhece a entrevistada (embora nesse caso ela possa ser pouco conhecida mesmo 

para falantes nativos). Assim, o trecho contribui como uma forma de mediação entre o 

leitor e a entrevista em si, e contribui para facilitar a participação do aluno na 

comunidade discursiva na qual o texto está inserido.  

Ademais, a biografia da entrevistada a apresenta como um indivíduo real, com 

uma história de vida, diferentemente de outras personagens fictícias que estão presentes 

no livro didático. Isso é importante, pois ao identificar a entrevistada como um 

indivíduo real, o leitor aprendiz pode se identificar ou não com sua história, concordar 

ou não com suas opiniões e, após a leitura de vários textos, reconhecer opiniões 

partilhadas por uma comunidade discursiva. Esse processo pode levar o aprendiz a 

repensar as próprias opiniões e enxergar de forma diferente tanto a cultura-alvo quanto a 

própria cultura.  

O texto adaptado, por sua vez, ao estar inserido em um livro didático, incorpora 

o discurso de autoridade transmitido por ele (cf. SOUZA, 1995), que é fortalecido pela 

credibilidade da editora e dos autores dos materiais. Isso pode fazer com que o aluno 

encare o texto não como a expressão de um indivíduo sobre um determinado assunto, 

mas como um conjunto de verdades inquestionáveis. A exclusão do trecho biográfico, 

que caracteriza a entrevistada como indivíduo provido de subjetividade, colabora ainda 

mais para o fortalecimento desse discurso, reduzindo a chance de diálogo e reflexão.  

Além disso, a omissão de dados como a data e o local de publicação original da 

entrevista, o nome da entrevistadora e a referência para o texto autêntico (que, apesar de 

disponível na internet e de fácil acesso para o aluno estrangeiro, não se encontra 

próxima ao texto, apenas escondida no fim do livro) também são elementos relevantes 

para análise do texto adaptado. A ausência dessas informações é muito comum no caso 

de textos adaptados para livros didáticos, e possivelmente ocorre para que o livro 

didático não se torne “ultrapassado” muito rapidamente. Porém, a ausência desses 

elementos retira do texto uma das marcas de sua autenticidade, que é justamente a 

contextualização em um contexto sócio histórico, a qual é essencial para a interpretação, 
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para a reflexão crítica e para a participação do aluno por meio da leitura. Sem esses 

elementos, torna-se extremamente difícil a localização do texto no tempo e no espaço, o 

que acaba por assemelhar o texto adaptado a um texto semi-autêntico, ou seja, fictício - 

caráter esse reforçado pelo desenho da fada acrescentado na adaptação, que remonta a 

um universo infantil e imaginário, e torna-o menos sério. A interpretação equivocada de 

um texto adaptado, tomando-o por semi-autêntico, pode levar à perda da credibilidade 

de seu conteúdo, ou até mesmo à falta de motivação de se engajar na leitura. 82 

Em relação à seleção de perguntas e respostas, observa-se que foram mantidas 

apenas as perguntas relacionadas ao trabalho da orientadora vocacional, e omitidas 

aquelas que tratam de sua história de vida e a seus planos para o futuro. Essa seleção de 

perguntas corrobora o que já foi observado até o momento, que é o apagamento da 

subjetividade e da história de vida da entrevistada. Ainda, percebe-se que trechos 

minimamente polêmicos, como a menção à família e amigos como motivo da escolha 

errada de profissão, também foram omitidos na adaptação, mesmo constituindo parte da 

resposta a uma pergunta que foi mantida, como pode-se perceber nos trechos abaixo:  

Texto autêntico:  

 

Entrevistador: Por que tantas pessoas são infelizes em seus trabalhos e como 

isso se manifesta? 

Entrevistada: Muitos não se decidiram intencionalmente por uma profissão. 

Ou eles fazem o que os pais fazem, ou o que os pais acham bom: professores, 

enfermeiras, funcionários de departamentos de finança. Ou são empurrados 

para algum lugar: uma agência de relações públicas, uma empresa de internet 

ou uma seguradora. A maioria é mais exigente com a escolha do cabeleireiro 

do que com a escolha da profissão. Naturalmente, isso se reflete após alguns 

anos. E as pessoas começam a sentir dores de barriga já no sábado por terem 

de voltar ao escritório na segunda. (WINCKLER, 2003. Entrevista com Uta 

Glaubitz) 

 

Texto adaptado:  

 

1) Sra. Glaubitz, por que tantas pessoas são infelizes em seus trabalhos? 

Porque muitas não trabalham na profissão que desejam. Na verdade, elas 

gostariam de ser estrelas do rock ou dançarinos, mas desde crianças ouviram 

repetidamente frases como: “Mas isto não é uma profissão de verdade!”, ou 

“Com isso você não vai ganhar dinheiro!” ou “Você não vai encontrar 

trabalho”. E agora estas pessoas têm um trabalho seguro, mas ele não as faz 

feliz.  

 

                                                             
82 Interessante mencionar a respeito que, quando apresentei a análise deste texto na X Jornada de 

Língua Alemã, algumas pessoas do público, as quais utilizaram o livro enquanto alunos, se manifestaram 

afirmando que nunca pensaram que a entrevista pudesse ser real. 
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A omissão à influência da família demonstra uma tentativa deliberada de se 

evitar temas polêmicos na inserção do texto autêntico no livro didático, o que modifica 

seu conteúdo e torna o texto mais genérico e menos problematizador.  

Mas o ponto que mais chama atenção nesta adaptação é a omissão das questões 

finais, que ironizam o sucesso da orientadora vocacional e tratam de casos mal-

sucedidos na troca de profissões:  

Texto autêntico:  

 

Entrevistador: Alguns exemplos da sua cartela de clientes, por favor.  

Entrevistada: Uma enfermeira que hoje é capitã, um biólogo molecular que se 

tornou vinicultor, uma contadora, que com 45 anos começou mais um curso 

profissionalizante de fotografia, um mecânico de caminhões que foi para o 

serviço de busca de pessoal de uma grande organização não-governamental. 

Entrevistador: Mas isso parece até mágica...  

Entrevistada: Não, isso é agir por conta própria. É importante aprender que 

sua vida está em suas próprias mãos e que não se pode deixar a 

responsabilidade sempre para os pais ou para o mercado de trabalho.  

Entrevistador: Há também casos onde você não pode ajudar? 

Entrevistada: Com as pessoas que moram em vilarejos e querem fazer algo 

que só existe em cidades grandes, mas que não querem mudar de casa de 

jeito nenhum. Esses casos acontecem com maior frequência do que se 

imagina. 

(WINCKLER, 2003. Entrevista com Uta Glaubitz) 

 

 

Texto adaptado:  

 

4) Por exemplo? 

Existem muitos exemplos: um biólogo, por exemplo, trabalha hoje como 

produtor de vinhos, uma antiga enfermeira hoje é capitã, uma comerciante 

hoje é atriz. E eles são muito felizes em seus novos empregos – e também 

muito bem-sucedidos! 

 

Além de essas questões terem sido excluídas do texto adaptado, ainda foi 

incluída uma sentença nova na última resposta da entrevistada: “E eles são muito felizes 

em seus novos empregos – e também muito bem-sucedidos!”. Essa última frase, que 

encerra o texto adaptado, não consta no texto autêntico, e não foi incluída para facilitar 

a interpretação do aluno ou contextualizar o texto, mas se trata de uma mudança no 

conteúdo e no viés do texto. Ao modificar o final, o texto passa a retratar uma sociedade 

onde não há pessoas infelizes no trabalho, contribuindo para a criação de uma visão 

utópica do país da língua-alvo.  

O livro didático globalizado, ao mesmo tempo que objeto de ensino, é também 

um produto, e como tal, exerce também a função de promover o(s) país(es) da língua e 

cultura-alvo. Especialmente no caso dos livros didáticos de alemão como língua 
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estrangeira (mas também visível em diversos outros livros didáticos globalizados), que 

são produzidos em sua maioria na Alemanha, parece haver grande interesse em se 

vender uma imagem positiva do país, possivelmente para “limpar” a associação 

negativa deste com a época do nazismo e das grandes guerras. Desta forma, a inserção 

do “final feliz” no texto parece servir para fortalecer a imagem da Alemanha como país 

de sucesso, onde é possível ter qualquer emprego e ser “feliz e bem-sucedido”. 

 

 Segunda análise comparativa: Gênero textual notícia de jornal 

 

Assim como em relação ao gênero textual entrevista, será feita uma segunda 

análise comparativa dos textos autêntico e adaptado do gênero notícia de jornal.  

Observando os dois textos, percebemos que o layout do texto autêntico foi 

drasticamente simplificado, perdendo características como o espaçamento entre título e 

notícia, o destaque dado ao subtítulo e ao nome do jornal, sendo transformado em uma 

página de internet sem qualquer especificidade o que, como apontado na análise com 

base no padrão textual, torna bastante difícil o reconhecimento do texto como notícia de 

jornal. Diferentemente do caso da entrevista, na adaptação da notícia foi mantida a fonte 

da notícia próxima ao texto, integrada na caracterização do texto. Porém, o endereço é 

genérico, indicando apenas a página do jornal, e não da notícia em si, o que pode não 

ser suficiente para caracterizar o texto como adaptado, especialmente devido à ausência 

da formatação e logo típicos do jornal. Também foram omitidas na adaptação 

informações que localizem o leitor no tempo, como a data da notícia. Essas mudanças e 

ausências retiram a credibilidade do texto, desencorajando o aprendiz a lê-lo de forma 

crítica e reflexiva. 

Em relação ao tema, a notícia escolhida trata da história de Jin Xing, uma 

chinesa que nasceu com o sexo biológico masculino, efetuou mudança de sexo e hoje é 

uma dançarina respeitada e reconhecida no mundo. Trata-se de um tema bastante 

polêmico, ainda não aceito completamente em todas as culturas, e por isso a escolha 

deste texto para ser adaptado para um livro didático, ainda que para a parte de 

exercícios, é bastante curiosa, indo em princípio no sentido oposto ao que foi observado 

no caso da entrevista, que seria uma tendência a evitar temas polêmicos. Por outro lado, 

os motivos que levaram à escolha desse texto podem ter sido vários: o fato de ser uma 

notícia internacional, misturar os gêneros notícia e biografia (este segundo bastante 
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presente em livros didáticos, como pode ser observado na tabela anexa), não tratar de 

nenhum aspecto excessivamente local ou desconhecido, entre outros aspectos. Por isso, 

cabe observar como foi tratado o tema no texto autêntico e na adaptação.  

  Para essa análise, um fator relevante, como já observado no caso da 

entrevista, é a grande discrepância em relação ao tamanho dos textos: enquanto o texto 

autêntico possui seis parágrafos, ocupando ao todo cerca de duas páginas, o texto 

adaptado possui apenas dois parágrafos, e ocupa menos de meia página. Isso indica uma 

grande redução do texto, que implica em menor aprofundamento da notícia, mas que é 

comum na adaptação de textos para o livro didático devido às restrições de espaço. 

Comparando os dois textos, percebe-se que na adaptação foram mantidos apenas os dois 

primeiros parágrafos do texto autêntico, o que é compreensível, visto que são os 

parágrafos que resumem a notícia. Porém, na adaptação, embora não tenham sido feitas 

grandes mudanças em relação à gramática, algumas orações destes parágrafos foram 

reduzidas e outras omitidas, o que influenciou no tratamento do tema, como será 

discutido a seguir. 

Ao comparar o texto adaptado com os dois primeiros parágrafos do texto 

autêntico, vemos que no primeiro parágrafo houve apenas pequenas reduções ou 

modificações de trechos que especificavam algumas informações principais, sem 

modificar ou excluir informações essenciais: 

Texto autêntico:  

 

De coronel a dançarina  

[...] 

A nova China é cheia de histórias sobre “a primeira vez”: o primeiro 

bilionário em dólares, a primeira empresa de internet, o primeiro bar gay. 

Sobre Jin Xing, é possível contar muitas histórias de “primeira vez”. Com 

apenas nove anos, Jin Xing foi para a escola militar na metrópole industrial 

Shenyang, a nordeste da China. Até o momento, nenhuma criança tão jovem 

havia se exposto ao exercício militar. Jin Xing participou do primeiro curso 

de dança moderna na China, recebeu a primeira bolsa para uma formação em 

dança nos EUA, fundou a primeira companhia privada de dança na China – e 

foi o primeiro chinês a mudar de sexo. O antigo coronel do exército de 

libertação popular se tornou uma das melhores dançarinas e mais festejadas 

coreógrafas do mundo.  

WENK, K. Von Oberst zur Tänzerin. Die Welt, publicado em 08.03.06. 

 

 

Texto adaptado:  

De coronel a dançarina  

[...] 

A nova China é cheia de histórias sobre “a primeira vez”: o primeiro 

bilionário em dólares, a primeira empresa de internet, o primeiro bar gay. 

Sobre Jin Xing, há muitas “primeiras vezes”. Com apenas nove anos, Jin 

Xing foi o aluno mais jovem a ir para a escola militar em Shenyang. Jin 
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participou do primeiro curso de dança moderna na China, recebeu a primeira 

bolsa para uma formação em dança nos EUA, fundou a primeira companhia 

privada de dança na China – e foi a primeira chinesa a trocar de sexo. O 

antigo dançarino se tornou uma das melhores dançarinas do mundo.  

FUNK, KUHN, DEMME. Studio d A2. Berlin: Cornelsen Verlag, 2006. 

p. 218 

 

 A informação sobre a mudança de sexo da dançarina é mantida sem grandes 

modificações, assim como o próprio título da notícia, que chama atenção para o fato. No 

segundo parágrafo, todavia, houve mudanças mais substanciais, que apagaram 

informações relevantes:  

Texto autêntico: 

 

Esse não é o único aspecto perturbador dessa personalidade. Como amante do 

luxo e extravagante diva, a mulher de 38 anos é hoje uma pessoa 

representativa do cenário artístico chinês, e ao mesmo tempo é mulher de três 

filhos adotivos. Ela vive com Heinz-Gerd, um empresário alemão, em Xangai 

– onde nenhum prédio, nenhum lugar permanece e tudo sempre está em 

transformação. Com tradições confucianas, aspirações de poder do partido 

comunista e um desinibido capitalismo de estado, confrontam-se na 

metrópole mais moderna da China diferenças inconciliáveis, assim como na 

pessoa de Jin Xing. Sua mudança de dançarino solo do propagandístico balé 

do exército estrela da moderna dança individual, sua coragem e determinação 

para a mudança de sexo transformaram a “estrela dourada”, como já diz a 

tradução do nome de Jin Xing, em ícone da juventude chinesa. Como 

referência na autoconfiança, sua história dá apoio àqueles que se sentem 

desorientados pela drástica mudança de uma cultura tradicionalmente hostil 

ao corpo à modernidade cheia de estímulos. “Eu sou a Estátua da Liberdade 

da China”, diz Jin Xing sem timidez. “Eu quero dar um bom exemplo a 

outros”. Por isso, ela escreveu sua autobiografia “Tango de Xangai”, um 

best-seller na China. Desde março, o livro já tem tradução para o alemão.  

WENK, K. Von Oberst zur Tänzerin. Die Welt, publicado em 08.03.06. 

 

 

Texto adaptado:  

Seu desenvolvimento para estrela da dança moderna e sua coragem 

transformaram a “estrela dourada”, como já diz a tradução do nome de Jin 

Xing, em ícone da juventude chinesa. “Eu sou a Estátua da Liberdade da 

China”, diz Jin Xing. “Eu quero dar um bom exemplo a outros”. Por isso, ela 

escreveu sua autobiografia “Tango de Xangai”, um best-seller na China. 

Desde março, o livro já tem tradução para o alemão. 

FUNK, KUHN, DEMME. Studio d A2. Berlin: Cornelsen Verlag, 2006. 

p. 218. 

 

 

Como é possível observar no exemplo, foi omitida a primeira metade do 

parágrafo, que trazia informações como o fato da chinesa ser mãe de três filhos 

adotados, ser casada com um alemão, além de informações sobre a China e a cidade de 

Xangai, comparando-a com a personalidade de Jin Xing. Ainda, no trecho que foi 

mantido, além de sua coragem, é elogiada também sua “determinação para a mudança 
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de sexo”, trecho que também foi omitido na adaptação. Além desse, foi omitido o 

período que trata da relevância de sua história para uma mudança de paradigmas na 

China: “sua história dá apoio àqueles que se sentem desorientados pela drástica 

mudança [...] à modernidade cheia de estímulo”. Pelas exclusões apresentadas, nota-se 

que, nesse parágrafo, são mantidas na adaptação apenas as informações sobre seu 

sucesso profissional e de sua autobiografia (cuja informação sobre a data de publicação 

da tradução para o alemão fica sem sentido devido à falta de informação sobre a data da 

notícia).  

O restante da notícia trata principalmente da vida pessoal de Jin Xing, 

abordando temas como a dificuldade na operação de mudança de sexo, na qual ela 

quase perdeu os movimentos da perna esquerda, ou a história de seu relacionamento 

amoroso. Não há menção a essas informações no texto adaptado, e somando-se às 

omissões citadas acima, pode-se concluir que, no conjunto, a adaptação muda o foco da 

notícia. O texto adaptado não omite a informação sobre a mudança de sexo, mas a 

aborda de forma superficial, deixando como foco o sucesso profissional da chinesa – e, 

assim como no caso da entrevista, vemos a ênfase na retratação de um caso de sucesso, 

em um mundo onde não há problemas, tudo é possível e todos são bem-sucedidos.   

 

 Análises de textos autênticos e adaptados: considerações  

 

Comparando as análises dos textos pertencentes ao gênero entrevista, percebe-

se que, embora bastante semelhantes do ponto de vista das características de gênero 

textual, como observado pela análise a partir do padrão textual, os textos adaptados 

apresentam diferenças cruciais em relação aos textos autênticos, visíveis em relação à 

localização do texto num momento histórico, à presença de características que definem 

e singularizam a entrevistada, ao tratamento dos temas, aos conteúdos e até mesmo ao 

viés ideológico. Essas diferenças não foram captadas pela análise a partir do padrão 

textual, mas são de extrema importância para as reflexões sobre o trabalho com textos 

na Pedagogia Pós-Método e na aprendizagem como participação.  

 Um resultado parcialmente semelhante é apresentado após as análises dos 

textos do gênero notícia de jornal. Diferentemente do gênero entrevista, a análise a 

partir do padrão textual mostrou que o texto adaptado apresentava menos marcas de 

gênero do que o texto autêntico devido a uma simplificação drástica do layout, que não 
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ocorre sempre em adaptações e textos semi-autênticos. Isso indica que os padrões 

textuais do Profile Deutsch nem sempre são obedecidos, e que a desatenção às marcas 

de gênero pode levar a uma descaracterização do gênero, o que pode acarretar em 

dificuldade de interpretação e interação do aprendiz com o texto. Por outro lado, a 

análise por meio do padrão mesmo apontando diferenças se mostrou superficial, e tendo 

em vista que nem o texto autêntico apresentou todas as marcas elencadas pelo padrão, é 

difícil tirar conclusões mais precisas a partir dela.   

A análise sem a base do padrão textual, porém, mostrou que o encurtamento do 

texto autêntico e a omissão de trechos geraram uma mudança no viés da notícia, ainda 

que ambas tenham o mesmo título e tenham partido da mesma fonte. Isso mostra que 

mesmo quando é escolhido para a adaptação um texto com tema polêmico (da mudança 

de sexo), esse tema é tratado de maneira superficial, e o foco é dado para o sucesso 

profissional da pessoa retratada. Dessa forma, nem mesmo essa notícia é usada para a 

reflexão, e ela se mostra tão superficial quanto a entrevista.  

Além disso, a ausência de dados que evidenciem a autenticidade dos textos 

adaptados - como a fonte próxima ao texto, no caso da entrevista, e o logo do jornal no 

caso da notícia - e os situem no espaço e no tempo, como a data e local de publicação, 

dificulta a participação dos alunos através dos textos, e mesmo para o professor é difícil 

interagir sem ter informações para mediar a leitura.  

Portanto, é possível concluir que a comparação a partir das marcas de gênero 

textual não é suficiente para a análise dos textos sob a perspectiva da Pedagogia do Pós 

Método e da participação. Ainda, as análises mostraram que há diferenças bastante 

relevantes entre textos autênticos e adaptados, que justificam a crítica ao pouco espaço 

destinado aos textos autênticos no ensino de alemão como língua estrangeira. Por fim, 

pode-se identificar uma tendência a mostrar apenas casos de sucesso e textos com 

conteúdo positivo, possivelmente para levar uma imagem positiva dos países de língua 

alemã para o exterior e sugerir uma ligação entre o aprendizado da língua alemã e o 

sucesso profissional.  

A seguir, a partir uma análise de textos semi-autênticos, que correspondem à 

maioria dos textos nos livros didáticos analisados como indicado anteriormente, 

pretendo observar se essa tendência é recorrente também nesses textos. 
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 Análise de textos semi-autênticos 

 

As análises a seguir têm como objetivo investigar se alguns elementos 

observados na adaptação de textos autênticos, como o tratamento superficial ou omissão 

de temas polêmicos, a predominância de temas positivos e histórias de casos de sucesso, 

e a ausência de dados que situem os textos em um contexto histórico também ocorrem 

em textos semi-autênticos e podem constituir uma tendência em relação aos textos de 

livros didáticos. Para isso, foram escolhidos textos semi-autênticos pertencentes aos 

mesmos gêneros textuais das análises anteriores, e também será observado se esses 

textos correspondem ao padrão textual do Profile Deutsch.   

 

 Análise de textos semi-autênticos: gênero textual entrevista 

 

Para a análise do gênero entrevista, foi escolhido um texto semi-autêntico sem 

título disponível no livro didático Menschen A2.1 (2013), apresentado no livro 

conforme a imagem a seguir:  

 

 

Figura 9: Texto semi-autêntico do gênero entrevista do livro Menschen A2.1. 

(HABERSACK/PUDE, 2013, p. 62). 
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O texto retrata uma entrevista do jornal fictício “die Allgemeine” (“o geral”), 

cujo nome remete ao conhecido jornal “Frankfurter Allgemeine”, mas sem 

especificação de local. A entrevistada é uma personagem fictícia de nome Luisa Bauer, 

dona de uma empresa de nome “Restlos glücklich GmbH” (“completamente feliz 

Ltda.”), que fabrica diversos produtos a partir de materiais reciclados ou reutilizados. 

Curiosamente, após uma rápida pesquisa na internet, é possível descobrir que existem 

empresas reais com esse nome, uma na área de produtos de lã, e um restaurante em 

Berlim. Ainda assim, a escolha do nome parece ter sido apenas uma coincidência, já que 

a empresa descrita no livro é de uma área diferente, além de não haver informações nas 

referências bibliográficas.  

O texto inicia diretamente com a pergunta do entrevistador, não apresentando a 

maioria das características estruturais descritas pelo padrão textual, como título e 

parágrafo introdutório. Isso pode ter ocorrido porque há outro texto na página anterior 

(denominado notícia de jornal, que será analisado a seguir) contando a história da 

personagem, que serve como introdução à entrevista.  A sequência de perguntas e 

respostas é claramente identificada, correspondendo ao previsto pelo padrão. Em 

relação à gramática utilizada, o texto apresenta alguns dos itens elencados no padrão, 

como a presença de orações interrogativas, a predominância dos tempos presente e 

passado perfeito, o uso do registro formal, presença de verbos modais e marcas de fala 

espontânea (como partículas e interjeições). O único elemento ausente é o uso do modo 

subjuntivo para indicar gentileza. Assim, é possível que o padrão textual tenha sido ou 

não utilizado como base, mas mesmo que tenha sido, não foi visto como regra máxima 

para a elaboração do texto, e outros fatores também influenciaram na produção, como as 

atividades realizadas e as funções linguísticas e itens gramaticais trabalhados na lição.  

O tema da entrevista está relacionado ao trabalho, tema de bastante importância 

para o Quadro Europeu Comum, como observado por Funk e Kuhn (2007) e discutido 

na introdução da análise. Além disso, ele traz uma entrevista com uma empresária de 

sucesso, e até mesmo a escolha do nome da empresa traz um elemento positivo e alia 

felicidade a sucesso profissional, corroborando a tendência observada nos textos 

adaptados.  

Em relação às perguntas da entrevista, há questões sobre a história profissional 

da entrevistada, seu acesso aos materiais, a uma suposta polêmica e a seu futuro. A 

pergunta que inicia o texto faz uma referência ao nome da empresa e ao sucesso 

profissional da entrevistada, perguntando se após dez anos ela se sente “completamente 
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feliz”. A resposta da entrevistada é modesta, mas positiva: “Ah, isso ninguém nunca é. 

Mas apesar disso, eu me sinto ótima”. Mais uma vez há a criação de uma atmosfera 

onde não há problemas, ou onde não se deve falar dos problemas, apenas dos sucessos.  

O tema da reciclagem e reutilização está presente na pergunta sobre como a 

empresária adquire seus materiais, da seguinte maneira:  

 

“O GERAL - É normal que você simplesmente receba materiais velhos de 

outras empresas?  

LUISA BAUER – No início não foi fácil, porque eu tinha apenas poucos 

contatos. Mas de lá para cá eu conheci muitas empresas. Alguns vêm por si 

mesmos e perguntam: isso na verdade deveria ir para o lixo, vocês por acaso 

poderiam precisar? Esses casos naturalmente me alegram de forma especial”. 

(MENSCHEN A2.1, p. 63). 

 

 

 Como é possível perceber, o tema da reciclagem recebe um tratamento 

superficial, sem um aprofundamento da questão que possa gerar alguma reflexão no 

aluno, nem mesmo em outros textos da lição. Segundo a resposta da entrevistada, 

alguns empresários vão até ela perguntando se ela gostaria de reutilizar os materiais 

para eles não irem para o lixo. Essa resposta parece improvável, e contribui para retratar 

os países de língua alemã como ambientalmente conscientes. Embora seja verdade que 

esses países possuem uma forte consciência ambiental, com bons programas de 

reciclagem, ainda assim, o texto em questão não contribui para o aprofundamento dessa 

questão, mas apenas para o elogio superficial do empresariado. Ao invés de ser 

discutida qual a quantidade de resíduos produzida por empresas, e quais suas obrigações 

em relação ao meio ambiente, a entrevista coloca os empresários ou como pessoas que 

reciclam, como a entrevistada, ou como pessoas gentis que doam seus restos para serem 

reutilizados.  

A única pergunta minimamente polêmica reproduz uma crítica de “um grande 

empresário de design de móveis”, que teria chamado a empresa da entrevistada de “loja 

barata de segunda mão”. A entrevistada responde que não se irrita com a crítica, 

amenizando a polêmica, e ressalta que a crítica mostra que o empresário a vê como 

concorrência, reafirmando também seu sucesso. Assim, a suposta polêmica é fictícia, 

sem relação com o mundo real, e contribui apenas para elogiar ainda mais a 

personagem. Ainda, a visão implícita de lojas de segunda mão como algo negativo é 

questionável, especialmente se a relacionarmos com o problema do desperdício, mas 

esse aspecto permanece nas entrelinhas. 
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Por fim, a questão sobre o futuro da entrevistada aponta para um desejo de 

internacionalização através do uso de novas tecnologias, com a criação de um portal 

online internacional de empresas semelhantes. Essa pergunta poderia ter sido 

aproveitada para citar páginas de empresas reais nos países de língua alemã e no mundo 

que fabricam produtos com materiais reciclados. Dessa forma, o aluno poderia entrar 

em contato direto com comunidades discursivas da cultura-alvo, participando de forma 

periférica, ou refletir sobre experiências em realidades próximas à sua cultura de 

origem. Sugestões a esse respeito estão presentes no site do material, mas apenas na 

parte dedicada aos professores, dificultando ao aluno o acesso direto a elas.  

Dessa forma, a análise da entrevista semi-autêntica mostrou que, assim como 

visto no texto adaptado, esse texto não contribui para uma pedagogia crítica em sala de 

aula, na medida em que apresenta apenas personagens fictícias e perspectivas de 

sucesso, e não traz informações suficientes para o aluno se posicionar a respeito do tema 

da reciclagem. Da mesma forma, ele não contribui para a participação do aluno nas 

comunidades discursivas da cultura-alvo, visto que não traz elementos que permitam ao 

aluno o diálogo com essas comunidades. Para que isso ocorresse, o professor teria que 

complementar o material, trazendo outras fontes, preferencialmente autênticas, das 

quais algumas possíveis estão no site do material (sugestões de empresas de 

reciclagem), mas não há nenhuma indicação a respeito próxima ao texto. De maneira 

semelhante à entrevista adaptada, essa entrevista também parece buscar transmitir uma 

imagem de felicidade e sucesso, ao invés de incentivar a reflexão e a criticidade.  

A seguir, serão analisados alguns textos semi-autênticos do gênero notícia de 

jornal.  

 

 Análise de textos semi-autênticos: gênero textual notícia de jornal    

 

Tendo em vista que esse gênero é bastante frequente em livros didáticos, foram 

selecionados para essa análise três textos que trazem notícias relacionadas a biografias, 

para poder compará-los melhor entre si, e também com os textos autêntico e adaptado 

da análise anterior. Os textos selecionados pertencem ao livro didático Menschen (níveis 

A2.1 e A2.2). Vale ressaltar que alguns textos constam como gênero artigo de jornal, e 

não notícia, mas como não há padrão textual específico para o gênero artigo de jornal, e 

levando-se em conta que o próprio padrão textual indica os gêneros (ao menos em sua 
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versão para o livro didático) como bastante semelhantes (ver padrão textual do gênero 

notícia de jornal em anexo), para efeito de comparação eles serão analisados como 

notícias.  

A primeira notícia analisada é a que antecede a entrevista semi-autêntica, com 

a personagem fictícia Luisa Bauer, dona da empresa também fictícia Restlos glücklich 

GmbH (“completamente feliz Ltda.”), que fabrica produtos a partir de materiais 

reciclados. O texto, como apresentado no livro didático, pode ser visto na figura abaixo: 

 

 

 

Figura 10: texto semi-autêntico do gênero notícia do livro Menschen A2.1 Kursbuch 

(HABERMAS/PUDE, 2013, p. 62). 

 

Em relação à estrutura, observa-se que o texto apresenta poucas características 

elencadas no padrão textual. Sua estrutura é composta apenas pelo título e texto em duas 

colunas, sem o subtítulo com um resumo das informações relevantes, ou a indicação de 

local no início. O nome da suposta autora consta no final do texto, e não no início, como 

prevê o padrão. Quanto à gramática utilizada, o texto também apresenta alguns 

elementos elencados no padrão, como o título sem verbo e a presença de discurso direto, 

mas não apresenta todos os elementos, ressaltando-se a falta de orações passivas e 
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verbos no pretérito. O vocabulário é bastante cotidiano, em concordância com o padrão. 

Portanto, assim como nos outros textos, esse também não apresenta todas as 

características elencadas pelo padrão. 

Em relação ao conteúdo da notícia, temos como tema o aniversário de dez anos 

da empresa de produtos feitos com materiais reciclados “Restlos glücklich” 

(“Completamente feliz”). A dona da empresa é apresentada logo no início do texto 

como uma pessoa engajada socialmente e ambientalmente: “Dois pensamentos sempre 

iam e vinham à cabeça da editora Luisa Bauer: ‘É triste que tantos jovens não consigam 

um bom trabalho’ e ‘É loucura que a gente jogue tantas coisas no lixo’”  (MENSCHEN 

A2.1, p. 62). Esse trecho justifica a criação da empresa como algo que vai além do 

lucro, e também cumpre uma função social. Isso é enfatizado também no final do texto, 

onde o prefeito Ludger Rennert (também fictício) elogia a empresária por seu 

engajamento, que mostra que “proteção ambiental, engajamento social e sucesso 

econômico combinam maravilhosamente” (MENSCHEN A2.1, p. 62). Porém, da 

mesma forma que na entrevista, embora haja menção ao tema da proteção ambiental e 

nesse texto também do emprego na juventude, não há um aprofundamento dos temas ou 

informações que possam levar o aluno a refletir.  Não temos muitas informações, além 

do fato de a empresa trabalhar com materiais reciclados, de que ela realmente cumpre 

uma função social: não sabemos o impacto da empresa na diminuição do volume de lixo 

ou na empregabilidade de jovens, não sabemos nem ao menos qual a dimensão desses 

problemas nos países de língua alemã. Assim, o texto acaba por apresentar apenas o 

elogio de uma empresária fictícia e de seu sucesso profissional.  

O segundo texto selecionado foi extraído do livro Menschen A2.2 e trata da 

biografia de um cirurgião plástico. Uma imagem do texto pode ser vista na figura a 

seguir:  
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 Figura 11: Texto semi-autêntico do gênero notícia, do livro Menschen A2.2 Kursbuch 

(HABERMAS/PUDE, 2013, p. 69).  

 

Diferentemente dos outros textos do gênero, esse apresenta, além do título e do 

texto, também o subtítulo na forma de um pequeno texto, aproximando-se mais da 

estrutura prevista no padrão textual, ainda que faltem o nome do autor e a menção à 

cidade no início. Além disso, apesar de não indicado no padrão, consta também no topo 

o nome da revista (“Audimax”) e o público-alvo ao qual ela se destina (estudantes 

universitários), contextualizando o leitor em relação ao texto, o que contribui para a sua 

interpretação e participação, visto que dialoga com um grupo específico da cultura 

desses falantes. Porém, a ausência de referência quanto à data e local de publicação 

ainda dificultam a participação e o engajamento do aluno no texto.  Em relação à 
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gramática e vocabulário, o texto traz quase todos os elementos do padrão, com exceção 

da presença de voz passiva. 

Embora o título prometa uma discussão em torno dos prós e contras da 

profissão de médico e o texto introdutório sugira uma reflexão em torno das 

possibilidades de emprego para médicos em diferentes regiões, não é isso o que se lê no 

texto. O texto trata da vida do personagem Kai Ebel, médico casado e pai de dois filhos, 

que muda de cidade diversas vezes em busca de cargos melhores.  

A primeira mudança do personagem, para Munique, parece ter vindo por 

necessidade, pois foi onde ele encontrou seu primeiro emprego como médico-assistente, 

depreendendo-se do texto que estava difícil encontrar emprego na capital. A segunda 

mudança, por sua vez, foi para a cidade de Wittenberg e se deu por insatisfação em 

relação ao cargo anterior, que não correspondia às expectativas financeiras e 

profissionais do personagem e o levou a procurar outro emprego. Nessa cidade, porém, 

o personagem já poderia ser considerado bem-sucedido, pois já possuía um emprego 

com o qual poderia sustentar a família. Pelo apresentado no texto, entende-se que as 

outras mudanças de cidade se deram principalmente em busca de maiores salários, e não 

mais por real necessidade ou insatisfação em relação ao emprego anterior. E isso mesmo 

à custa do bem-estar da família, como observado no trecho com a fala de sua mulher:  

 

Sua mulher se lembra: ‘Mesmo quando o salário era melhor – inicialmente eu 

não ficava empolgada de imediato. Eu também tinha que recomeçar toda vez 

do início. Só quando as crianças estavam alojadas, eu mesma podia procurar 

emprego. Com isso, meu humor às vezes não estava dos melhores. Mas, por 

sorte, fisioterapeutas são bastante requisitados em qualquer lugar (Menschen 

A2.2, p. 69)83. 

 

Nesse trecho, percebe-se que a família não se mudava por real necessidade, 

mas apenas pela vontade do marido em ter um salário e uma posição melhor. E para a 

mulher e os filhos, a mudança não era vista como algo positivo - pelo contrário, era 

considerada um peso para a mulher e para as crianças. Com isso, nota-se que o 

problema não está realmente na profissão de médico, como o título e o texto 

introdutório sugeriam, visto que a personagem já havia conseguido um bom emprego na 

segunda cidade onde morou, e que não há de fato no texto evidências que sugiram a 

escassez de emprego em cidades como Berlim ou Munique. O que o texto mostra na 

                                                             
83 "Seine Frau erinnert sich: 'Auch wenn der Verdienst besser war - anfangs war ich nicht gerade 

begeistert. Ich musste ja auch jedes Mal wieder von vorne anfangen. Erst wenn die Kinder untergebracht 

waren, konnte ich selbst Arbeit suchen. Da war meine Laune manchmal nicht die beste. Aber zum Glück 

sind Physiotherapeuten überall sehr gefragt'"(Menschen A2.2, p. 69). 
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realidade, é a história de um personagem disposto a largar tudo para ter um salário 

melhor, mesmo em detrimento da carreira da mulher e do bem-estar dos filhos. No final 

do texto, nem mesmo há menção à mulher, se encontrou outro emprego ou se acabou se 

tornando dona-de-casa. Com isso, é reforçado o discurso do sucesso profissional acima 

de tudo, especialmente do homem da família, colocando a mulher em uma posição 

subordinada.  

Portanto, não há de fato a discussão sobre a profissão de médico, ou sobre o 

mercado de trabalho para ela, e sim, a biografia de um profissional “feliz”, como coloca 

o texto, e bem-sucedido, o que não contribui nem para a participação dos alunos, nem 

para o estímulo ao desenvolvimento de sua criticidade. O professor poderia, ao menos, 

por meio do texto, discutir os papeis de gênero e a influência do trabalho nas relações 

familiares, mas esse tema foge bastante às questões do livro, e seria necessária uma 

leitura bastante atenta do texto por parte do professor para perceber e problematizar 

esses aspectos, visto que o final feliz do texto leva a uma aceitação pelo leitor do que foi 

apresentado (para uma discussão mais aprofundada, ver capítulo sobre a relação entre 

material didático e papel do professor). 

A próxima notícia consta no livro de exercícios da coleção didática Menschen, 

e também trata da biografia de um médico, mas desta vez de um cirurgião plástico. O 

texto é apresentado conforme a imagem abaixo: 
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Figura 12: Texto semi-autêntico do gênero notícia do livro Menschen A2.2 

Arbeitsbuch, (HABERMAS/PUDE, 2013, p. 87). 

 

Em relação à estrutura, vemos novamente apenas o título e o texto, sem vários 

elementos apontados pelo padrão, como já observado em análises anteriores.  Ele 

também apresenta vários dos elementos gramaticais elencados no padrão e presentes em 

outros textos semi-autênticos, como o a ausência de verbo no título, o discurso direto, a 

predominância do tempo passado perfeito e presença de orações no presente e pretérito, 

mas assim como os outros, não apresenta todos os elementos elencados no padrão. 

Assim, novamente o padrão textual não parece ter sido utilizado como modelo fiel para 

o texto.  

O texto trata da biografia do cirurgião plástico fictício Simon Stern, que 

resolveu largar a família e a profissão e viajar pelo mundo. Ele traz a biografia do 

personagem, desde o início de sua carreira na clínica do pai, até o sucesso como 

cirurgião de artistas famosos e suas aparições em festas de celebridades. Embora traga o 

perfil profissional da personagem, esse texto se diferencia do anterior por trazer uma 

personagem que abandona a carreira e vai atrás de seu “sonho da juventude”. Porém, 

vale ressaltar que mesmo nesse caso, o personagem já era bem-sucedido quando 

abandona a carreira, tanto profissionalmente quanto em sua vida pessoal. O final do 
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texto também se diferencia dos outros por ser menos positivo e trazer uma crítica da 

sogra a seu modo de vida: 

 

A mãe de Tamara Timbel não consegue entender a decisão de Simon Stern: 

“Eles eram um casal tão lindo e sempre tão feliz! Ele vai voltar logo com 

certeza!”, espera ela, também por causa das crianças. (Menschen A2.2 

Arbeitsbuch, p. 87)84. 

 

Porém, mesmo na crítica à escolha do personagem em abandonar a família, 

ainda há a menção à palavra “feliz” (“glücklich”) para caracterizá-lo.  

A notícia assemelha-se àquelas de revistas de famosos, tratando de um tema de 

pequeno impacto ou relevância social, sobre pessoas que vivem uma realidade de 

exceção, com a qual poucos podem se identificar. Assim, a escolha desse modelo para 

um texto semi-autêntico, que traz personagens fictícios, é duvidosa do ponto de vista do 

desenvolvimento da criticidade e da participação do aluno, pois o texto não contribui 

para uma reflexão nem sobre a sociedade, nem sobre a cultura-alvo. Com isso, ele 

parece servir como mais um modelo para associar a realidade dos países de língua 

alemã ao sucesso.  

 

 Análise de textos semi-autênticos: conclusões preliminares 

 

A análise dos textos a partir do padrão textual indicou que nenhum dos textos 

apresentou fielmente os elementos do padrão, o que indica que esse padrão não serviu 

como única referência para sua elaboração, e outros fatores (como a questão da 

facilitação, discutida no capítulo 1.5), podem ter desempenhado papel relevante. Além 

disso, a análise a partir do padrão também não apresentou, assim como no caso dos 

textos adaptados, elementos que sirvam como base para levantar questões sobre a 

contribuição dos textos na Pedagogia Pós-Método e da aprendizagem como 

Participação, pois se concentra apenas nos elementos formais do gênero textual, sem 

atentar para os conteúdos veiculados pelos textos, para a sua função, público-alvo ou 

para a situação de produção e recepção.  

A análise de seus conteúdos, por sua vez, ressaltou elementos que já foram 

evidenciados na análise dos textos adaptados, e que são relevantes para o ensino na 

                                                             
84 “Die Mutter von Tamara Timbel kann die Entschcidung von Simon Stern nicht verstehen: 'Sie 

waren so ein schönes Paar und immer so glücklich! Er kommt bestimmt bald Wieder zurück!', hofft sie, 

auch wegen der Kinder” (Menschen A2.2 Arbeitsbuch, p. 87). 
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Pedagogia Pós-Método e na aprendizagem como Participação. Em todos os textos semi-

autênticos estão presentes histórias relacionadas ao mundo do trabalho, porém com 

temas pouco polêmicos e relativamente triviais, além de serem de pouca relevância 

cultural ou social, pois apresentam personagens de sucesso que se distanciam da maioria 

da sociedade e não permitem ao aluno o acesso à realidade da vida nos países da língua-

alvo.  Além disso, as personagens retratadas, por sua vez, são sempre pessoas bem-

sucedidas e supostamente felizes. A palavra “feliz” (“glücklich”), inclusive, aparece em 

praticamente todos os textos de livros didáticos analisados: está presente em todos os 

textos semi-autênticos e também na entrevista adaptada (mas não na entrevista 

autêntica, caracterizando uma inserção dos autores do material) -  só não está presente 

na notícia de jornal adaptada, cuja adaptação praticamente não modificou as orações dos 

parágrafos mantidos do texto original, tanto em relação à forma, quanto ao conteúdo -, e 

é quase sempre empregada como um sinônimo de sucesso profissional.  

Isso revela uma tendência a evitar textos com temática triste, temas polêmicos 

ou casos de insucesso, o que pode evidenciar uma tentativa de levar uma imagem 

positiva do país para o exterior relacionando a aprendizagem do idioma alemão ao 

sucesso profissional, e assim reforçando um dos principais motivos dos alunos para a 

aprendizagem do idioma. Porém, enquanto por um lado esses textos, por apresentarem 

sempre casos de sucesso profissional, podem servir de inspiração para os alunos se 

espelharem em suas histórias, por outro lado, eles não apresentam porções reais da 

cultura-alvo, nem contribuem para um aprendizado de línguas mais crítico e reflexivo, e 

reforçam uma visão utópica da cultura estudada, que pode levar à depreciação da 

própria cultura e perda da auto-estima (cf. RAJAGOPALAN, 2003) ou à frustração ao 

se confrontar com a realidade do país da cultura-alvo.  

Assim, a análise dos textos semi-autênticos mostrou que esses textos, enquanto 

materiais, não contribuem para um ensino de línguas em consonância com os princípios 

da Pedagogia Pós-Método e da aprendizagem como Participação, pois não auxiliam a 

propiciar um espaço de crítica e reflexão, devido à sua temática trivial, ausência de 

contextualização e atmosfera positiva, e pelos mesmos motivos, não são capazes de 

propiciar o acesso do aluno às comunidades discursivas da cultura-alvo. Utilizando 

novamente a metáfora de Weininger (2001), textos semi-autênticos mantêm os alunos 

dentro do “aquário” da sala de aula, ao invés de propiciar uma janela para outras 

culturas e visões de mundo.  
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  Textos autênticos em livros didáticos – Blaue Blume 

 

Um livro didático de alemão como língua estrangeira que se diferencia dos 

demais, entre outros fatores, por apresentar maioria de textos autênticos de diversos 

gêneros textuais é o Blaue Blume, produzido pela editora Hueber e traduzido no Brasil 

por uma equipe de professores de alemão da UNICAMP. O livro tem como público-

alvo os universitários, e é voltado para os níveis iniciais do idioma (do A1 ao B1), 

apresentando maioria de textos autênticos desde o início. Com o objetivo de observar o 

modo como o texto autêntico foi inserido na obra e as consequências da presença de 

textos autênticos não-adaptados em livros didáticos, será feita a análise de uma 

entrevista extraída deste livro.  

A entrevista escolhida para análise foi originalmente publicada no dia 04 de 

abril de 1997 na revista do jornal Süddeutsche Zeitung, um jornal de grande circulação 

publicado no sul da Alemanha, e apresentada (praticamente) na íntegra no livro Blaue 

Blume. Imagens do texto autêntico na revista e no livro didático podem ser vistas nas 

figuras abaixo85:  

 

Figura 13: Entrevista autêntica com Simon Maier. (MAIER, 1997, p. 62). 

                                                             
85 Textos completos em anexo. 



  

133 

 

 

 

Figura 14: Entrevista autêntica com Simon Maier no livro didático Blaue Blume. (EICHHEIM, 

2006, p. 115).  

 

A entrevista trata essencialmente do cotidiano de trabalho do pastor de ovelhas 

Simon Maier apresentando, assim como os outros textos analisados, o tema do trabalho 

e uma biografia. Como é possível perceber no contraste das imagens, houve uma 

modificação no layout da entrevista – é possível perceber uma mudança nas cores e 

tipografia (o livro todo é azul, então ao ser incorporada no livro didático, a entrevista 

também foi colocada em azul) e, além disso, a retirada da biografia do entrevistado e 

sua foto do meio do texto, pois foram colocadas na página anterior do livro, como uma 

introdução ao texto. Com isso, vemos uma modificação da estrutura do texto de modo a 

contribuir para a sua leitura pelos aprendizes, mas sem alterar o conteúdo do texto. À 

exceção da exclusão do título “e agora?” (und jetzt?), que foi modificado para o nome 

do entrevistado “Simon Maier”, não houve mudança também na forma texto, nem 

inserções ou reduções, com exceção das últimas perguntas da entrevista, que parecem 

ter sido cortadas para que o texto coubesse em uma página (ainda que o original 

também ocupe uma página apenas, mas com fonte menor), mas não é possível afirmar 

com certeza. A fonte original é visível no final do texto, o que pode contribuir para o 
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aumento da credibilidade e do interesse do aluno, mas sem a data de publicação, a qual 

está presente apenas nas referências do final do livro.  

Ainda que se assemelhe aos outros textos por apresentar a biografia de um 

profissional, essa entrevista se distancia bastante pelas perguntas feitas e pelo perfil do 

entrevistado. Este não é o típico empresário bem-sucedido com grandes salários, pelo 

contrário, Simon Maier é um pastor de ovelhas que vive longe da cidade, sem grandes 

bens ou ambições: 

 

O senhor fica de pé o dia todo? 

Sim, de oito a dez horas. Eu tenho sempre meu cajado ao lado, eu me apoio 

nele quando não estou caminhando. Eu não posso me deitar, senão as ovelhas 

param de pastar. Um bom pastor precisa encorajar as ovelhas a pastar. (Und 

jetzt?.SZ-Magazin, 04.04.1997, p. 62/ Blaue Blume, p. 115)86. 

 

 Como é possível perceber pelo exemplo, a entrevista não pretende ser apenas 

um elogio a seu sucesso e estilo de vida, mas sim uma forma de se aproximar e entender 

o que faz algumas pessoas seguirem a profissão deste senhor. O texto não apresenta 

uma história triste, pois o pastor está satisfeito com a vida que leva, mas também não 

apresenta uma pessoa excepcional. Para o aluno de alemão como língua estrangeira, o 

texto serve como uma janela para uma comunidade discursiva da cultura-alvo pouco 

divulgada, contribuindo para uma visão mais plural e menos idealizada ou estereotipada 

da cultura-alvo. Além disso, ainda que a profissão exista também no Brasil, os 

diferentes contextos sociais e culturais acabam gerando mudanças também nas 

profissões, o que pode levar o aluno a refletir sobre as diferenças e semelhanças entre 

pastores nos dois países, e ter a oportunidade de refletir sobre as condições em cada país 

e enxergar a profissão com outros olhos.  

Ademais, as próprias perguntas feitas pelo entrevistador (ou entrevistadora) 

mostram uma visão de mundo que reflete a vida num país desenvolvido com alto nível 

educacional, o que pode ser percebido pela pergunta “O senhor ouve rádio enquanto 

pastoreia, lê livros?”, que provavelmente não seria feita a um pastor no Brasil – se é que 

pastores seriam entrevistados para uma revista de grande circulação no nosso país. 

Também é possível observar nas perguntas a visão de mundo de um morador de uma 

grande cidade, como em “Onde o senhor dorme quando está no meio de uma caminhada 

                                                             
86 “Stehen Sie den ganzen Tag?  

Ja, acht bis zehn Stunden. Ich habe immer die Schäferschippe dabei, da lehne ich mich drauf, wenn 

ich nicht wandere. Ich darf mich nicht hinlegen, sonst hören die Schafe auf zu fressen. Ein guter Schäfer 

muss die Schafe zum Fressen animieren” (Und jetzt?.SZ-Magazin, 04.04.1997, p. 62/ Blaue Blume, p. 

115). 
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com suas ovelhas?”, que demonstra o pressuposto de que se deve dormir em camas e 

casas fechadas. Esses exemplos mostram que, por meio do texto, o aluno tem acesso a 

duas visões de mundo, a do entrevistador e a do entrevistado, visões estas com as quais 

ele pode se identificar ou se distanciar. Com isso, o texto contribui para a reflexão do 

aluno sobre o mundo ao seu redor e sobre a cultura-alvo, em consonância com os 

princípios da Pedagogia Pós-Método, e também contribui para a participação do aluno 

em discursos de diferentes comunidades dessa cultura. 

É interessante ressaltar que no texto do livro didático não aparece a palavra 

“glücklich” (“feliz”), e uma das últimas perguntas, omitidas, tratava justamente do tema 

“felicidade”, trazendo inclusive uma visão bastante comum à cultura alemã, o sonho de 

ter uma casa com jardim:  

Para muitas pessoas, casa e jardim são o a felicidade na Terra. Para o 

senhor, não? 

Não, o lugar onde eu me sinto mais satisfeito é ao ar livre. O céu é meu 

cobertor. Exatamente agora é quando está mais bonito. Tudo fica verde e 

começa a florescer. E a canção dos pássaros ao ar livre! Algo mais bonito não 

há. (Und jetzt?.SZ-Magazin, 04.04.1997, p. 62)87. 

 

Se por um lado, ao excluir essa pergunta perdeu-se essa perspectiva, por outro 

lado, a exclusão do tema também deixou o texto menos idealizado. Porém, em outra 

pergunta relacionada ao sonho do pastor, mantida no livro didático, surge a questão da 

felicidade: 

Qual é seu sonho de vida? 

Nunca me perguntei. Eu não consigo imaginar nada mais bonito para mim do 

que pastorear. Eu fico apenas contente de estar longe da rua. (Und jetzt?.SZ-

Magazin, 04.04.1997, p. 62/ Blaue Blume, p. 115)88. 

 

Embora trate do tema da felicidade, ao invés da palavra “glücklich”, que 

remete à sorte e ao sucesso (pois vem do termo “Glück”, que também significa sorte), o 

termo utilizado pelo entrevistado para expressar sua satisfação com a vida que leva é 

“froh” (“contente”), que se refere mais a um estado de espírito do que a um status 

social.  

A omissão das últimas perguntas infelizmente também acabou por excluir, 

entre outros elementos, alguns assuntos tratados de conhecimento global, como as 

                                                             
87 “Für viele Menschen sind Haus und Garten das Glück auf Erden. Für Sie nicht?  

Nein, ich bin draußen am zufriedensten. Der Himmel ist meine Decke. Gerade jetzt ist es am 

allerschönsten. Alles wird grün und fängt zu blühen an. Und der Vogelgesang draußen! Etwas Schöneres 

gibt es doch gar nicht. (Und jetzt?.SZ-Magazin, 04.04.1997, p. 62) 
88 “Was ist lhr Traum vom Leben?  

Habe ich mich noch nie gefragt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als Schafehüten. Ich bin 

einfach froh, weg zu Sein von der Straße.”(Und jetzt?.SZ-Magazin, 04.04.1997, p. 62/ Blaue Blume, p. 

115). 



  

136 

 

pestes associadas ao gado e a clonagem de animais, com exemplo da ovelha Dolly. Esse 

exemplo é inclusive citado na biografia, mas se torna deslocado por não ser retomado na 

entrevista, e poderia gerar questionamentos interessantes em sala de aula. Porém, ainda 

que não esteja na íntegra, é possível constatar que esse texto contribui de forma muito 

mais expressiva para um ensino reflexivo e participativo do que os textos anteriores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa guiou-se por dois objetivos principais. O primeiro, mais amplo, 

consistia em retomar as reflexões sobre o papel dos textos autênticos no ensino de 

línguas estrangeiras a partir de duas perspectivas recentes de ensino, a Pedagogia Pós-

Método e a aprendizagem como participação. O segundo objetivo, mais específico, era 

examinar as diferenças entre textos autênticos, adaptados e semi-autênticos, e as 

possíveis consequências do uso de cada tipo de texto para o ensino de línguas 

estrangeiras orientado por essas perspectivas.  

Esses objetivos surgiram da constatação de que, nos níveis iniciais do ensino 

de alemão como língua estrangeira, comumente são utilizados livros didáticos 

internacionais com maioria de textos semi-autênticos. Deste fato, surgiu o 

questionamento se haveria alguma contribuição que os textos autênticos poderiam 

oferecer ao ensino de línguas e que os textos semi-autênticos não seriam igualmente 

eficazes em promover. A partir dessas reflexões, veio o interesse em comparar esses 

materiais e repensar o papel dos textos autênticos para as perspectivas de ensino 

mencionadas. 

A partir das reflexões desenvolvidas na discussão teórica e das evidências 

obtidas na análise de materiais, foi possível observar que textos autênticos, adaptados e 

semi-autênticos possuem diferenças que se refletem no ensino de línguas sob o ponto de 

vista da Pedagogia Pós-Método e da aprendizagem como participação.  Assim, é 

possível perceber que a escolha dos materiais didáticos utilizados pode contribuir ou 

dificultar a concretização de um ensino de línguas mais crítico e participativo, 

especialmente nos casos em que não há muito contato do aprendiz com a cultura-alvo.  

Após a realização da pesquisa, me parece que a maior contribuição dos textos 

autênticos em relação aos textos adaptados (para o livro didático) e semi-autênticos para 

as perspectivas analisadas está no fato de, por não terem sido produzidos ou adequados 

ao livro didático, constituírem excertos de uma comunidade discursiva da língua-alvo, 

situada em um contexto sócio histórico. Por essa característica, os textos autênticos não 

carregam em si a credibilidade e a autoridade do livro didático, permitindo maior 

diálogo e questionamento. Com isso, podem propiciar maiores possibilidades de 

reflexão crítica e cultural dos aprendizes, além de possibilitarem aos aprendizes acesso 

aos discursos partilhados pela comunidade na qual o texto é veiculado. Para a 

Pedagogia Pós-Método, que possui como um dos seus pilares o ensino crítico e 
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reflexivo, e a visão de aprendizagem como participação, na qual o acesso do aprendiz à 

comunidade é fundamental, essas contribuições são extremamente relevantes, do que 

decorre que os textos autênticos podem ser grandes aliados dessas perspectivas.  

Em relação à participação no ensino de línguas estrangeiras, do meu ponto de 

vista, a leitura de textos autênticos pode levar à participação periférica legítima desses 

alunos a comunidades discursivas da cultura-alvo no contexto de ensino de língua 

estrangeira. Isso, pois interpretar um texto, se identificar, discordar e reconhecer 

diferenças linguísticas e culturais em textos podem ser formas de propiciar o 

engajamento do aluno dos discursos de uma comunidade, e levar à transformação de sua 

identidade. Textos semi-autênticos, por apenas imitarem características de gêneros 

textuais, não constituem excertos da cultura-alvo e são capazes apenas de simular a 

participação, sem, contudo, oferecer acesso ao aluno aos discursos de comunidades da 

língua-alvo. Textos adaptados, por outro lado, poderiam em princípio ser uma solução 

para oferecer ao mesmo tempo a participação e a facilitação do insumo exigida no livro 

didático. Porém, como foi observado na análise, a adaptação de textos autênticos para o 

livro didático vai além da facilitação linguística, e pode comprometer a possibilidade de 

participação.  

Ainda, a partir das reflexões apresentadas, parece-me que a escolha dos 

materiais incide diretamente no papel do professor, contribuindo ou não para a sua 

maior autonomia, o que também é um fator de influência na realização da Pedagogia 

Pós-Método. O livro didático tradicional, ao prescrever os temas e atividades, restringe 

as ações do professor e reforça sua posição como aplicador de atividades desenvolvidas 

por outrem. Além disso, seus textos ainda são encarados mais como meio de treinar 

gramática e vocabulário do que como fonte de acesso à cultura e possibilidade de 

reflexão, o que se confirma pela maioria de textos semi-autênticos que, embora possuam 

uma roupagem autêntica, são utilizados principalmente como modelo de estruturas 

recém-aprendidas (ou que virão a ser aprendidas na mesma lição). 

Os textos autênticos, por sua vez, por não possuírem atividades pré-elaboradas, 

incentivam a autonomia, a reflexão e o posicionamento crítico do professor, 

contribuindo para o seu papel de agente transformador em sala de aula. Mesmo quando 

inseridos em um livro didático, os textos autênticos, por serem menos controlados, 

permitem maiores possibilidades de ir além das atividades programadas. E quando 

contextualizados, facilitam o diálogo com outros materiais paralelos, por serem situados 

em um momento real.  
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O livro didático (especialmente o livro didático internacional) é um material 

dotado de grande credibilidade, tanto para o aluno quanto para o professor, pois foi 

elaborado por especialistas, produzido no país da língua-alvo e publicado por uma 

editora de renome. Por isso, os discursos veiculados por seus textos representam uma 

forte influência dentro da sala de aula, e talvez sejam a maior referência para o 

imaginário do aluno sobre a língua e cultura estudadas. No caso do idioma alemão, é 

extremamente comum, nas aulas iniciais, ter estudantes que possuem pouquíssimas 

referências sobre as culturas dos países de língua alemã, e com isso têm um imaginário 

bastante limitado sobre essas culturas. E com isso, o livro didático, ao apresentar 

biografias, histórias e situações vividas por pessoas nesses países, tem papel crucial na 

formação desse imaginário, e pode contribuir para levar o aluno para mais perto das 

comunidades discursivas dessas culturas, ou mostrar uma visão propagandística e 

utópica desses países, sendo esta última, a visão mais disseminada entre os livros 

didáticos de maior circulação, como observado pela análise de materiais.  

Vale salientar que os textos trazidos à parte pelo professor, ainda que 

autênticos, não gozam da mesma credibilidade daqueles presentes nos livros didáticos. 

Desta forma, dificilmente os textos trazidos pelo professor terão o mesmo impacto na 

formação cultural do aluno do que aqueles presentes nos materiais didáticos. Com isso, 

conclui-se que mesmo a ação do professor de completar os materiais tem uma limitação. 

Cabe lembrar também que os livros didáticos são alguns dos grandes 

responsáveis pela veiculação e disseminação de métodos em sala de aula. Com isso, a 

utilização de livros didáticos elaborados com base em métodos anteriores dificilmente 

conseguirá realizar a ruptura com o conceito de método prevista pela Pedagogia Pós-

Método. Disto, decorre a necessidade de se refletir sobre as possibilidades de produção 

e escolha de livros didáticos que estejam em consonância com os princípios da 

Pedagogia Pós-Método, e que sejam capazes de propiciar a participação dos alunos nos 

discursos das comunidades da língua-alvo, pois eles são peças-chave para a sua 

concretização. E nesses materiais, a presença de textos autênticos desde os níveis 

iniciais é fundamental, como pode ser concluído a partir das análises apresentadas.  

Os materiais didáticos irão direcionar grande parte dos temas e situações que 

serão tratados em sala de aula, e servirão de mediadores para as interações entre aluno e 

professor. Além disso, podem oferecer maiores ou menores possibilidades de reflexão e 

acesso aos discursos da cultura-alvo, contribuindo ou dificultando a realização de um 

ensino reflexivo e participativo. Por isso, num ensino em consonância com os princípios 
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da Pedagogia Pós-método e que busque a participação do aluno em comunidades 

discursivas da cultura-alvo, é necessário olhar também para os materiais utilizados, pois 

estes constituem parte fundamental do processo e exercem forte influência sobre o 

ensino. Porém, para que textos autênticos possam ser utilizados de forma a contribuir 

com uma pedagogia reflexiva, crítica e participativa é necessária também uma formação 

de professores que ressalte a importância do acesso do aluno aos discursos da cultura-

alvo e incentive a autonomia do professor em relação ao livro didático e seu 

posicionamento crítico quanto aos textos utilizados no ensino, sejam eles autênticos ou 

não. 

Por fim, espera-se com essa pesquisa ter contribuído para aprofundar as 

reflexões sobre textos autênticos adaptados e semi-autênticos no ensino de línguas 

estrangeiras, e também sobre a relação entre material didático, abordagem de ensino e 

professor, mas não se pretende de forma alguma ter esgotado o tema. Futuras pesquisas 

que abordem a prática de ensino com textos autênticos, especialmente em níveis 

iniciais, e que investiguem a presença de textos autênticos e semi-autênticos em livros 

didáticos internacionais de outros idiomas, entre outras, podem contribuir para esse 

debate.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Tabela de textos autênticos, adaptados, semi-autênticos e não 

autênticos em livros didáticos internacionais de alemão como língua estrangeira 

 

Tabela 1: Relação de textos autênticos, adaptados, semi-autênticos e não autênticos 

em livros didáticos internacionais de alemão como língua estrangeira orientados pela 

abordagem comunicativa em sua versão atual, publicados entre 2005 e 2013.  

 

Legenda: A = Texto Autêntico; AAD = Texto Autêntico Adaptado; SA = Texto 

Semiautêntico; NA = Texto Não Autêntico. 

 

RELAÇÃO DE TEXTOS AUTÊNTICOS, ADAPTADOS, SEMI-AUTÊNTICOS E NÃO AUTÊNTICOS EM LIVROS 

DIDÁTICOS INTERNACIONAIS DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA ORIENTADOS PELA 

ABORDAGEM  COMUNICATIVA EM SUA VERSÃO ATUAL (2005 – 2013) – POR PÁGINA 

GÊNERO TEXTUAL 

LIVRO DIDÁTICO 

STUDIO 

D A2 

TEILBAN

D 2 

MENSCHE

N A2.1 

OPTIMA

L A2 

SCHRITTE 

INTERNATION

AL 3 

SCHRITTE 

INTERNATION

AL 4 

LAGUN

E 2 

DAF 

KOMPAK

T A2 

BERLINE

R PLATZ 

GEDICHT 

AAD 

(p. 44, 

45, 

111) 

 

AAD  

(p. 

51, 

67) 

 

AAD 

(p. 130, 

139) 

NA 

(p. 

68) 

 

A 

(p. 40, 

138) 

SA 

(p. 

139, 

149) 

WOHNUNGSANZEI

GE 

SA 

(p. 13) 
   

SA 

( p. 51) 

SA 

(p. 

72-

73) 

SA 

(p. 17) 
 

LIED 

A 

(p. 15, 

30, 64, 

118, 

168) 

SA 

(p. 24, 

40, 56, 

72) 

  

SA 

(p. 36-37) 

A 

(p. 76) 

  

SA 

(p. 38, 

63) 
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RELAÇÃO DE TEXTOS AUTÊNTICOS, ADAPTADOS, SEMI-AUTÊNTICOS E NÃO AUTÊNTICOS EM LIVROS 

DIDÁTICOS INTERNACIONAIS DE ALEMÃO COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA ORIENTADOS PELA 

ABORDAGEM  COMUNICATIVA EM SUA VERSÃO ATUAL (2005 – 2013) – POR PÁGINA 

GÊNERO TEXTUAL 

LIVRO DIDÁTICO 

STUDIO 

D A2 

TEILBAN

D 2 

MENSCHE

N A2.1 

OPTIMA

L A2 

SCHRITTE 

INTERNATION

AL 3 

SCHRITTE 

INTERNATION

AL 4 

LAGUN

E 2 

DAF 

KOMPAK

T A2 

BERLINE

R PLATZ 

BERICHT 

SA  

(p. 18, 

22, 65, 

88) 

SA 

(p. 34) 

SA 

(p. 

48, 

64) 

SA 

(p. 30, 

143) 

SA 

(p. 24) 

SA 

(p. 44, 82, 

99, 145, 

147) 

SA 

(p. 

110-

111) 

SA 

(p. 13, 

34) 

AS 

(p. 23, 

56, 78-

79) 

ZEITUNGSARTIKEL 

SA 

 (p. 27, 

28, 84, 

95, 

134, 

164-

165) 

AAD 

(p. 

218) 

SA 

(p. 50) 

SA 

(p. 

42) 

SA 

(p. 33, 40, 

43, 91, 

119) 

SA 

(p. 72, 

131, 140) 

SA 

(p. 

35, 

130) 

SA  

(p. 12, 

25, 45, 

52, 56) 

AAD 

(p. 

213)  

AAD 

(p. 

239) 

BERICHT 

SA 

(p. 36, 

80, 83, 

102) 

 

SA 

(p. 

31) 

 
SA  

(p.74) 
  

SA 

(p. 92) 

STELLENANZEIGE 

SA 

(p. 38, 

45) 

SA 

(p. 51) 

SA  

(p. 

81) 

  

SA  

(p. 

122) 

SA  

(p. 66, 

72) 

SA  

(p. 91) 

LEBENSLAUF 
SA  

(p. 39) 
   

SA  

(p. 141) 
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ANEXOS 

ANEXO A – Padrão textual presente no Profile Deutsch para o gênero textual 

“entrevista”89 

 

Textsorte: Interview 

Textmuster: Interview (schriftlich) 

Interview (schriftlich) 

Kurzcharakterisierung 

Ein Interview ist eine Befragung einer Person zu bestimmten Ereignissen, zu ihrer Biografie, 

ihrem beruflichen Werdegang oder Ähnlichem, zu ihren Erfahrungen auf einem Gebiet oder 

nach ihren Ansichten zu einem besonderen, häufig aktuellen Thema oder Themenkreis. An 

einem Interview sind in der Regel zwei Personen beteiligt, der Interviewer (z.B. ein Reporter 

oder Moderator), der die Fragen stellt, und der Interviewte, der antwortet. Emotionalität wird 

eher vom Interviewten (abhängig vom Thema) und weniger vom Interviewer gezeigt, der meist 

sachlich neutral bleibt. Wenn das Interview geplant ist, sind beide Teilnehmer inhaltlich und 

sprachlich vorbereitet. Ein schriftliches Interview wird in Tageszeitungen oder Zeitschriften 

veröffentlicht. 

Aufbau 

Überschrift, oft in Form einer Schlagzeile 

kurzer einleitender Abschnitt, in dem der Interviewte und das Thema kurz dargestellt werden 

Frage-Antwort-Sequenz, beginnend mit einer Frage des Interviewers 

entweder zweispaltiger Aufbau: linke Spalte Nennung des Interviewpartners, rechte Spalte 

Wiedergabe der Äußerungen des Interviewpartners;  

oder deutliche Kennzeichnung des Sprecherwechsels der Interviewpartner durch Fett- oder 

Kursivdruck 

Sprache 

Grammatik 

Interrogativsätze 

Konjunktiv II (Höflichkeit und zur Redewiedergabe) 

                                                             
89 Disponível em GLABONIAT, M. et al. Profile Deutsch. Munique: Klett-Langenscheidt, 2001. 

CD-ROM. 
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häufig Perfekt- und Präsensformen 

Sie-Register 

Modalverben 

auch in verschriftlichten Interviews finden sich häufig Merkmale spontaner gesprochener 

Sprache (Partikeln, Interjektionen) 

Wortschatz 

je nach Thema auch Fremd- und Fachwortschatz 

Ähnliche Texte 

Umfrage, Fragebogen 
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ANEXO B – Padrão textual presente no Profile Deutsch para o gênero textual 

“notícia de jornal” 90 

 

Textsorte: Zeitungsnachricht/Zeitungsartikel 

Textmuster: Zeitungsnachricht 

Verschiedene Zeitungstypen 

Die Textmuster für Zeitungsnachrichten fallen recht unterschiedlich aus, je nach Zeitungstyp, in 

dem die Nachricht erscheint. Man unterscheidet zwei Gruppen von Zeitungstypen: die 

Boulevardpresse und die Abonnementpresse. Unter Boulevardpresse versteht man solche 

Zeitungen, die sich vor allem an spontane Käufer richten. Zeitungen der Boulevardpresse ist 

gemeinsam, dass sie mit reißerischen und in großen Lettern gedruckten Schlagzeilen versuchen, 

das Kaufinteresse der Passanten zu wecken. Die Zeitungen der Abonnementpresse hingegen 

richten sich vor allem an einen festen Kundenstamm von Abonnenten. Solche Zeitungen 

versuchen weniger durch aufregende Schlagzeilen spontane Käufer zu werben, sondern haben 

ein unauffälligeres Erscheinungsbild und sind in einem sachlicheren und unparteiischeren Stil 

geschrieben. 

Natürlich kann man auch Zeitungen der Boulevardpresse abonnieren und selbstverständlich 

werden auch Zeitungen der Abonnementpresse spontan gekauft.  

 

Zeitungsnachricht in der Abonnementpresse  

Kurzcharakterisierung 

Zeitungsnachrichten in der Abonnementpresse dienen der schnellen, sachlichen Information des 

Lesers und wollen zugleich das Interesse des Lesers wecken, den vorliegenden Artikel und 

eventuell noch weitere zum Thema zu lesen. Um eine schnelle Information zu ermöglichen, 

haben Zeitungsnachrichten einen einheitlichen Aufbau. Der Stil ist sachlich und informierend. 

Aufbau 

Überschrift mit der Hauptinformation (soll Interesse wecken) 

Untertitel mit weiteren wichtigen Informationen zum Thema  

fett gedruckte Textzusammenfassung vorab, in der die “6 W” (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? 

Warum?) beantwortet werden 

ausführlicher Nachrichtentext mit Hintergrund- und Zusatzinformationen (vorab oft Angabe des 

Ortes und gegebenenfalls der Presseagentur) 

gegebenenfalls Name oder Kürzel des Verfassers  

                                                             
90 Disponível em GLABONIAT, M. et al. Profile Deutsch. Munique: Klett-Langenscheidt, 2001. 

CD-ROM. 
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Sprache 

Grammatik 

Überschrift, zum Teil ohne Verb 

Redewiedergabe: indirekte Rede (mit Konjunktiv) und direkte Rede 

Konjunktiv II (Ausdruck irrealer Sachverhalte/Vermutungen) 

komplexe Satzkonstruktionen 

Passiv und Passiversatzformen (Darstellung von Sachverhalten) 

Präsens 

oft erster Satz im Perfekt, die folgenden im Präteritum oder Plusquamperfekt 

Komposita 

Wortschatz 

allgemein- und alltagssprachliche Wörter und Wendungen 

je nach Thema auch Fremd- und Fachwortschatz 

Neologismen 

Ähnliche Texte 

Zeitungsartikel 

 

 

Zeitungsnachricht in der Boulevardpresse 

Kurzcharakterisierung 

Zeitungsnachrichten in der Boulevardpresse dienen der schnellen Information des Lesers und 

möchten zugleich das Interesse des Lesers wecken, den vorliegenden Artikel zu lesen. Teilweise 

wollen sie den Leser auch von einer bestimmten Meinung überzeugen. Der Stil ist emotional 

und soll den Leser ansprechen. Um eine schnelle Information zu ermöglichen, haben 

Zeitungsnachrichten einen einheitlichen Aufbau. 

Aufbau 

Überschrift mit der Hauptinformation (soll Interesse wecken) 

Untertitel mit weiteren wichtigen Informationen zum Thema  
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fett gedruckte Textzusammenfassung vorab, in der die “6 W” (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? 

Warum?) beantwortet werden 

ausführlicher Nachrichtentext mit Hintergrund- und Zusatzinformationen (vorab oft Angabe des 

Ortes und gegebenenfalls der Presseagentur) 

gegebenenfalls Name oder Kürzel des Verfassers  

Sprache 

Grammatik 

Überschrift zum Teil ohne Verb 

Redewiedergabe: direkte Rede und indirekte Rede (meist mit Konjunktiv) 

Hauptsätze, selten komplexe Satzkonstruktionen 

Relativsätze 

Passiv und Passiversatzformen (Darstellung von Sachverhalten) 

oft historisches Präsens oder Perfekt 

Komposita 

Wortschatz 

allgemein- und alltagssprachliche Wörter und Wendungen 

umgangssprachliche Wendungen 

je nach Thema auch Fremd- und Fachwortschatz 

Neologismen 

 

Ähnliche Texte 

Zeitungsartikel 
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ANEXO C – Texto autêntico do gênero entrevista (1): Entrevista com Uta Glaubitz  

 

GLAUBITZ, U. Ich wollte Rockstar werden. In: Berliner Magazin Zitty, Berlim: 

2003. Disponível em: <http://berufsfindung.de/presse/zitty-ich-wollte-rockstar-

werden.html>. Acesso em: 14 de abril de 2014.  

 

Ich wollte Rockstar werden 
 

aus: Berliner Szenemagazin Zitty, April 2003 
Viele Menschen sind unglücklich in ihrem Job. Die 
Berufsfinderin Uta Glaubitz verhilft ihnen zum Traumjob. 
Interview: Katja Winckler 

Uta Glaubitz, 36, arbeitet seit sechs Jahren als Berufsfinderin. 
Nach ihrem Philosophiestudium war die Berlinerin Projektleiterin 
in einem Verlag. Nach ihren eigenen Angaben die schlimmste Zeit 
ihres Lebens. Sie machte aus der Not eine Tugend: Bei einem 

Kneipenbesuch mit ihrer Freundin, der Krimiautorin Thea Dorn, 
entstand die Idee, Berufsfindungskurse zu geben. Neben dem Standardwerk Der Job, der zu mir 
passt hat sie sieben Ratgeberbücher wie Jobs für Leseratten und Bücherwürmer oder Jobs für 
Beratertypen im Campus-Verlag vorgelegt. 
Frau Glaubitz, was wollten Sie als Kind werden? 
Eigentlich Rockstar. Aber wenn meine Eltern – beide Juristen – mich fragten, habe ich lieber 
Journalistin gesagt, damit’s keinen Streit gab. 
Heute befragen Sie Ihre Klienten nach ihren beruflichen Wünschen. Sie schreiben Bücher. Und 
manchmal halten Sie Vorträge. Warum nicht gleich so? 
Ich war Opfer der Gerüchteküche. Diese Gerüchte bestehen aus etwa 125 Sätzen wie „Das ist 
doch kein richtiger Beruf“, „Damit kann man kein Geld verdienen“, „Das wollen doch heute alle“ 
und so weiter. Als junger Mensch lässt man sich schnell von so was beeindrucken. 
Warum sind so viele Menschen unglücklich mit ihrem Job und worin äußert sich das? 
Viele haben sich gar nicht absichtlich für einen Beruf entschieden. Entweder sie machen das, 
was die Eltern machen, oder das, was die Eltern gut finden: Lehrer, Krankenschwester, Beamter 
beim Finanzamt. Oder sie sind irgendwo reingerutscht: in eine PR-Agentur, eine Internetfirma 
oder Versicherung. Die meisten sind bei der Auswahl ihres Friseurs pingeliger als bei der 
Berufswahl. Das rächt sich natürlich nach ein paar Jahren, und die Leute kriegen samstags schon 
Bauchschmerzen, weil sie montags wieder ins Büro müssen. 
Warum landen eigentlich so viele Menschen im falschen Job? 
Weil sie ebenfalls Opfer der Gerüchteküche werden. Weil sie dem Arbeitsamt vertrauen. Weil 
sie ihre Ja-aber-Freunde nicht rechtzeitig zum Mond schießen. 
Wie finden Sie heraus, was Ihre Klienten eigentlich wirklich wollen? 
Indem ich sie frage, was ihnen wichtig ist, was ihnen Spaß macht, was sie motiviert. Kein Test, 
keine Psychotricks. Als Anfänger kann man es auch mit der Frage versuchen: „Stell dir vor, die 
Berufsfee kommt zu dir und gibt dir einen Wunsch frei. Was wünschst du dir?“ Die meisten 
antworten dann natürlich „Keine Ahnung“. Aber das kann man der Fee ja schlecht sagen. 
Wenn eine Lösung in Sicht ist, wie geht’s dann konkret weiter? 
Wir überlegen, wie man erste Schritte einleiten kann, um das Ziel zu erreichen. Also, wenn ich 
Kinderbuchautor werden will, muss ich erst mal ein Kinderbuch schreiben. Aber ich muss mich 
auch nach Verlagen umschauen, ganz viele andere Kinderbücher lesen und zur Buchmesse 
fahren. 
Wie viele Ihrer Klienten wechseln den Job? 
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Von vier Leuten geht einer los und verändert innerhalb kurzer Zeit sein Leben, schmeißt 
beispielsweise sein Germanistik-, Philosophie- und Theaterwissenschaftsstudium und fängt an, 
Drehbücher für Soap-Operas zu schreiben. Einer geht nach Hause, setzt sich aufs Sofa und 
entwickelt mehrere Dutzend Gründe, warum das niemals klappen kann. Der Rest legt sich eine 
„Zwei Schritte vor, einer zurück“-Taktik zu. 
Bitte ein paar Erfolgsfallbeispiele aus Ihrer Klientenkartei. 
Eine Krankenschwester, die heute Kapitänin ist, ein Molekularbiologe, der Winzer wurde, eine 
Buchhalterin, die mit 45 Jahren noch eine Ausbildung zur Fotografin angefangen hat, ein Kfz-
Mechaniker, der zum Personensuchdienst einer großen Wohltätigkeitsorganisation gegangen 
ist. 
Das klingt ja fast wie Zauberei… 
Nein, das ist selbstbestimmtes Handeln. Es ist wichtig, zu lernen, dass man sein Leben selbst in 
der Hand hat und die Verantwortung nicht immer an die Eltern oder das Arbeitsamt abgeben 
kann. 
Gibt es auch Fälle, in denen Sie nicht helfen können? 
Bei Leuten, die auf dem Dorf wohnen und etwas machen wollen, das es nur in der Stadt gibt, die 
aber auf gar keinen Fall umziehen wollen. Das gibt es häufiger, als man denkt. 
Haben Sie selbst auch noch Wünsche für die Zukunft? 
In einer Rockband singen, ein paar Jahre an einer der Universitäten von Seoul Berufsfindung 
unterrichten. Und dass der 1. FC Köln nach dem Aufstieg Meister wird. 
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ANEXO D – Texto autêntico do gênero “notícia de jornal” 

 

WENK, K. Von Oberst zur Tänzerin. Die Welt, publicada em 08 de março de 2006. 

Disponível em: http://www.welt.de/print-welt/article202466/Vom-Oberst-zur-

Taenzerin.html Acesso em 31 de agosto de 2015.  

 

DIE WELT 

08.03.06 

Vom Oberst zur Tänzerin 

Als Junge ging der Chinese Jin Xing zur Militärschule. Nach einer 

Geschlechtsumwandlung ist sie heute eine weltberühmte 

Tanzkünstlerin 

  

Von Kirstin Wenk 

Das neue China ist voll von Geschichten über "das erste Mal": der erste Dollar-
Milliardär, das erste Internet-Unternehmen, die erste Schwulenbar. Über Jin Xing 
lassen sich gleich mehrere "Erstes Mal"-Geschichten erzählen. Mit nur neun 
Jahren ging Jin Xing auf die Armeeschule in der nordöstlichen Industriemetropole 
Shenyang, so jung hatte sich noch kein Kind dem martialischen Drill des Militärs 
ausgesetzt. Jin Xing nahm am ersten Kurs für Modernen Tanz in China teil, bekam 
das erste Stipendium für eine Tanzausbildung in den USA, gründete das erste 
private Tanzensemble in China - und wandelte als erster Chinese sein Geschlecht 
um. Aus dem Oberst der Volksbefreiungsarmee wurde eine der besten 
Tänzerinnen und gefeiertesten Choreographinnen der Welt. 

Das ist nicht der einzige verwirrende Aspekt dieser Persönlichkeit. Als 
luxusliebende, extravagante Diva ist die 38jährige heute Aushängeschild der 
chinesischen Kunstszene, gleichzeitig ist sie Mutter von drei adoptierten Kindern. 
Mit Heinz-Gerd, einem deutschen Geschäftsmann, lebt sie in Shanghai - dort, wo 
kein Gebäude, kein Platz Bestand hat und sich alles im Wandel befindet. Mit 
konfuzianischen Traditionen, Machtansprüchen der Kommunistischen Partei und 
einem enthemmten Ellbogenkapitalismus prallen in Chinas modernster Metropole 
scheinbar unvereinbare Unterschiede aufeinander, ähnlich wie in der Person Jin 
Xings. Ihr Wandel vom Solotänzer des propagandistischen Armee-Balletts zum 
Star des individualistischen Modernen Tanzes, ihr Mut und ihre Entschlossenheit 
zur Geschlechtsumwandlung haben den "Goldenen Stern", wie Jin Xings Name 
übersetzt heißt, zur Ikone der chinesischen Jugend gemacht. Als Fixpunkt des 
Selbstvertrauens gibt ihre Geschichte jenen Halt, die der drastische Wandel von 
einer traditionell körperfeindlichen Kultur zur reizüberfluteten Moderne verunsichert. 
"Ich bin Chinas Freiheitsstatue", sagt Jin Xing ganz unbescheiden. "Ich will 
anderen ein gutes Beispiel geben." Deshalb habe sie ihre Autobiographie 
"Shanghai Tango" geschrieben, in China ein Bestseller. Seit März liegt das Buch in 
deutscher Übersetzung vor. 
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Schon als kleiner Junge springt Jin Xing lieber Seil, als Knallfrösche zu zünden. Er 
zieht lieber die bunten Wollpullis seiner Schwester an als die grauen Jacketts für 
Jungen. Im Kindergarten fällt der zierliche Knabe durch sein Talent zum Singen 
und Tanzen auf. Um jeden Preis will er Mitglied der Tanztruppe der Armeeschule 
werden, sie gewährleistet die beste Ballettausbildung Chinas. Die Eltern sind erst 
dagegen: Tanzen ist nichts für Jungs. Aber Jin Xing erzwingt per Hungerstreik die 
Erfüllung seines Herzenswunsches. Um halb sechs Uhr morgens beginnt das 
Training, die Beine werden mit Seilen minutenlang vertikal im Spagat gestreckt. Jin 
Xing ist heute dankbar für die strenge Schule. "Ich habe Disziplin gelernt", sagt sie 
mit tiefer Stimme. 

Ihre Selbstbeherrschung läßt Jin Xing Lebenskrisen meistern und Schmerzen nicht 
scheuen. Als der junge Mann 1988 ein Stipendium für Modernen Tanz in New York 
erhält, verwirrt ihn die bunte Vielfalt des Westens. So viele Waren, Tanzklassen 
und Liebhaber - die Auswahl fällt schwer. Jin Xing verliebt sich in Clay, einen 
großen, sanften Cowboy aus Texas - der erste, der in dem männlichen Körper die 
Frau liebt und nicht wie die schwulen Freunde zuvor den Mann. Clay und der 
Moderne Tanz helfen Jin Xing, ihre Identität zu finden. "Laß einfach los", sagte 
Murray Louis, ihr Lehrer in den USA. Jin Xing, die auf technische Perfektion 
gedrillte Tanzmaschine, muß sich individuellen Ausdruck, Phantasie und Stil 
mühsam erarbeiten: durch geduldiges Horchen auf die verwirrenden, oft 
verzweifelten Signale der Seele. "Die Jahre vor der Geschlechtsumwandlung 
waren die härteste Zeit", sagt Jin Xing. "Ich wußte nicht, wo das Problem liegt." 

Nach erfolgreichen Engagements in New York, Rom und Brüssel erkennt Jin Xing, 
was nicht stimmt. Der junge Mann kehrt nach Peking zurück. Seine Wiedergeburt 
als Frau soll in der Heimat geschehen, obwohl dort Erfahrungen mit 
Geschlechtsumwandlungen fehlen. Dr. Yang Peiying, Chinas bekannteste 
Schönheitschirurgin, führt die komplizierten Operationen durch: Sie implantiert 
mittelgroße Silikonbrüste, raspelt den Adamsapfel ab, entfernt die Wurzeln der 
Barthaare und formt das Geschlecht zur Vagina um. 16 Stunden lang dauert die 
letzte Operation, dabei rutscht das linke Bein aus der Halterung. Die Nerven 
sterben ab. Jin Xing wird nie wieder laufen, nie wieder tanzen können, heißt es 
zunächst. Erst nach drei Monaten spürt Jin Xing überraschend ihre Zehen. Heute 
tanzt sie wieder auf den Bühnen der Welt und fasziniert als hübsche, attraktive 
Frau mit der körperlichen Kraft eines Mannes ihr Publikum. Im März lädt Jin Xing 
zum ersten Internationalen Tanzfestival in Shanghai ein. Danach kommt sie nach 
Berlin. 

Ihre körperliche Verwandlung bleibt nicht die letzte Lebensstation. Jin Xing 
wechselt noch viele Rollen: Als verführerische Femme fatale schwärmt sie durch 
Peking, probiert Liebhaber aus, eröffnet die Bar "Half Dream". Als knallharte 
Geschäftsfrau mit besten Beziehungen in die Politik gründet sie die ersten 
Modernen Tanzensembles in Peking und in Shanghai. Als fürsorgliche, ehrgeizige 
Mutter meldet sie ihre noch kleinen Kinder auf Eliteschulen im Ausland an. Jin Xing 
scheint alle ihre Träume bereits gelebt zu haben - und dennoch fehlt etwas. "Ich 
will eine traditionelle Familie, einen liebevollen Vater für meine Kinder", sagt sie. 
Sie trifft ihn an Bord einer Air-France-Maschine, auf dem Weg von Paris nach 
Shanghai. Heinz-Gerd ist groß und blond, er wirkt ruhig und geerdet. Er arbeitet für 
den Werkstoffhersteller Saint-Gobain in China und hat den Sitz neben ihr. Am 
nächsten Tag besucht er sie, spielt selbstvergessen mit den Kindern. "Ich bin keine 
ganz einfache Frau", sagt sie ihm und erzählt ihre Geschichte. Heinz-Gerd geht 
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verstört nach Hause. Am nächsten Tag ruft er wieder an. Am chinesischen 
Neujahrsfest 2005 heiraten sie. Für Jin Xing wird auch der Traum der Familie nicht 
der letzte sein, den sie leben will. "Vielleicht werde ich später Politikerin", sagt sie. 
"In China ist alles möglich."  
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ANEXO E – Texto autêntico do gênero entrevista (2): Entrevista com Simon Maier 

MAIER, S. Und jetzt?.Entrevista. SZ-Magazin, Munique: 04 abr.1997, p. 62. 
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ANEXO F – Texto autêntico em livro didático: Entrevista com Simon Maier 

Disponível em: EICHHEIM, H. Blaue Blume. Campinas: Editora da UNICAMP, 2006. 
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