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Sobre esta obra didática 
 

 

 

 

 

1.  Público-alvo 
 

 Como revela o próprio título, este livro, ao contrário de muitos outros, não se 

destina ao ensino no mundo inteiro, mas dirige-se, especificamente, a alunos brasileiros. 

Isso percebe-se não somente em diversos diálogos - onde um dos falantes é brasileiro - 

como, sobretudo, em muitas perguntas que fazem parte dos exercícios: respondendo a tais 

perguntas, os alunos brasileiros podem falar tanto de si pessoalmente quanto do Brasil. 

 Como ele foi concebido para o uso na universidade, alguns personagens nos 

diálogos são estudantes universitários, e certas perguntas dos exercícios dizem respeito a 

eles, não a pessoas já integradas na vida profissional. Mesmo assim, o livro, certamente, 

pode ser adotado também fora do âmbito universitário. 

 

 

2.  Assuntos 
 

 Tem sido preconizado pelos especialistas em ensino de línguas estrangeiras um 

método “centrado no aluno”, o que significa que o estudante deve poder expressar-se 

falando e escrevendo de sua própria vida, de seus interesses e idéias, como se ele estivesse 

se comunicando na vida real. 

 Visto ser pouco provável que o aluno brasileiro, enquanto estuda com Deutsch für 

Brasilianer - Alemão para Brasileiros, ou seja, nos primeiros três semestres, viaje para 

um dos países de língua alemã, evitou-se apresentar diálogos do tipo “No aeroporto”, “No 

hotel”, assim como detalhes da vida cotidiana nesses países, por exemplo, o vocabulário 

detalhado do vestuário ou da culinária. (Em eventuais viagens, pode-se consultar livros 

destinados especificamente a turistas.) 

 Foi levantada, nos últimos anos, a idéia de que o aluno aprenderia melhor se 

pudesse determinar o que vai estudar e praticar. Tal opinião é, sem dúvida, correta;  

porém, pode ser posta em prática somente em condições excepcionais. 

 Já que, na prática, as diversas lições devem tratar de determinados assuntos, estes 

foram escolhidos pensando-se nos possíveis interesses dos alunos. É claro que nem todo 

mundo interessar-se-á por todos os assuntos apresentados, mas eles têm sido bem aceitos 

pela maioria. Além do mais, há a necessidade de se introduzirem certas partes do léxico e 

de se transmitirem algumas informações básicas sobre a Alemanha. 

 Como convém a um livro para iniciantes, os assuntos são tratados apenas em nível 

introdutório, para não sobrecarregar os alunos com um grande número de vocábulos. É 

claro que, caso haja interesse por parte dos alunos, podem ser introduzidas, ou apenas 

indicadas, mais palavras. Mas, mostrou a experiência que o número de vocábulos a serem 

estudados em cada lição deste livro é bastante grande, sem ser exagerado. 
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3.  Linguagem 

 
 A linguagem usada e a ser aprendida pertence, evidentemente, ao alemão padrão 

coloquial (Umgangssprache). Evitou-se a utilização tanto de regionalismos como de 

gírias. Também não cabe a um livro para principiantes a apresentação de conversas 

totalmente realistas, com suas características específicas (hesitações, repetições, 

abreviaturas, etc.), mas incluíram-se nos diálogos alguns elementos típicos de conversas, 

como marcadores conversacionais e partículas modais.  

 

 

4.      Progressão gramatical 
 

 No passado relativamente recente, certos autores afirmaram a necessidade de os 

diversos capítulos de um livro de ensino de língua estrangeira serem ordenados não 

segundo fatos gramaticais, mas segundo “intenções de fala”. Por um lado, também nos 

seus livros, em cada capítulo são estudados certos fatos gramaticais; por outro, tem-se 

dado, ultimamente, mais atenção à gramática. 

 Em Deutsch für Brasilianer - Alemão para Brasileiros, onde, claramente, em cada 

lição são tratados determinados fenômenos gramaticais, deu-se especial atenção à sua 

progressão, isto é, à seqüência em que eles aparecem. Avança-se no livro, na medida do 

possível, de fatos mais simples aos mais complexos, das regras mais necessárias na 

linguagem falada àquelas mais comuns na linguagem escrita, e deu-se prioridade aos fatos 

mais úteis e necessários para a comunicação, sobretudo a oral. 

 Assim, introduziu-se, por exemplo, o Perfekt, isto é, o tempo verbal usado para 

expressar-se o passado na linguagem falada, mais cedo do que em outras obras (a saber, 

na lição 6, estudada no final do primeiro semestre ou no início do segundo), pois em 

conversas normais  dificilmente não há alguma referência ao passado. A declinação dos 

adjetivos, ao contrário,  não é muito importante, porque erros nas desinências dos 

adjetivos não impedem a comunicação; porém, ao passar das lições, não se pode evitar o 

uso de adjetivos, e os alunos têm o direito de saber o porquê das diversas desinências. Por 

isso, as regras são dadas na lição 8, no segundo semestre, nem cedo demais, nem muito 

tarde.  

 De modo geral, aprende-se mais gramática em Deutsch für Brasilianer- Alemão 

para Brasileiros do que nos níveis correspondentes de outros métodos. Dessa maneira, o 

aluno possui mais cedo os instrumentos gramaticais necessários para expressar o que 

gostaria de dizer ou de escrever. 

 

 

5. Tipos de exercícios 
 

 Nas últimas décadas, assistiu-se a um desfile de novos métodos ou “abordagens” 

no ensino das línguas estrangeiras. Com certeza, cada novo método traz certas melhorias. 

A falha consiste no fato de que, via de regra, seus defensores condenam os métodos 

anteriores, parecendo, às vezes, acreditar ter achado a pedra filosofal, quando, na verdade, 

métodos antigos também tinham suas vantagens. 

 Deutsch für Brasilianer - Alemão para Brasileiros aplica um método eclético, 

tentando aproveitar o que há de bom em diversas abordagens. 
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5.1 Apesar de, em grande parte, caídos em desuso, foram incluídos "exercícios 

estruturais". Há, contudo, uma grande diferença entre os deste livro e aqueles de métodos 

antigos. Primeiro, eles não são tão numerosos. Segundo, eles estão praticamente todos em 

forma de pergunta e resposta, podendo e devendo ser feitos em grupos na aula, treinando-

se, assim, as estruturas a serem usadas em diálogos. 

 

5.2 São muito freqüentes, neste livro, exercícios em que o aluno deve responder ou 

perguntar. É verdade que, nesses exercícios, as frases estão soltas, sem contexto; mas 

essas perguntas e respostas constituem, como no caso dos exercícios estruturais, embriões 

de diálogos, podendo ser aproveitados em diálogos posteriores e servindo para fixar o 

vocabulário e as estruturas gramaticais. 

 

5.3 Em número necessariamente menor, há ainda os chamados "minidiálogos", onde 

os alunos, criando variações dos exemplos dados, são treinados a usarem em diálogos o 

que foi estudado. Deve-se sempre incentivá-los a escreverem seus próprios diálogos, 

destinando-se parte da aula também a conversas livres - em alemão, é claro - entre os 

estudantes. 

 

5.4      Naturalmente há ainda outros tipos de exercícios - como o preenchimento de 

lacunas ou a ligação ou combinação de elementos separados -, mas eles são menos 

numerosos do que em outros livros, pois considero-os mais artificiais do que aqueles 

mencionados acima. 

 

5.5 Está largamente difundida a opinião de que os livros de ensino de língua 

estrangeira devem conter textos autênticos. Pretende-se mostrar aos alunos que, utilizando 

certas técnicas de leitura, eles  são capazes de entender o essencial, ou parte, de um texto 

em língua estrangeira apesar de não poder compreender tudo. 

 Tais textos não foram incluídos em Deutsch für Brasilianer - Alemão para 

Brasileiros por duas razões; primeiro, porque, apresentados nas primeiras lições, eles não 

são interessantes para os estudantes  (refiro-me, por exemplo, a anúncios de jornais 

alemães); segundo, considero que, em parte, trata-se de um engodo, quando se quer fazer 

o aluno crer que ele já sabe entender um texto mais complexo. Na verdade, durante muito 

tempo, no decorrer de vários semestres, ele compreenderá muito pouco de textos 

autênticos com os quais ele possa ser confrontado na vida real, ou seja, que ele realmente 

queira ler.  

 O essencial é que os alunos sejam conscientizados de que, na leitura, não devem 

parar na primeira palavra desconhecida, e sim utilizar todos os seus conhecimentos, tanto 

gramaticais e lexicais quanto do contexto e do mundo para chegarem a uma compreensão 

tão completa quanto possível. Isto pode ser ensinado também com textos não autênticos 

como os deste livro.    

 De qualquer modo, nada impede que o professor, sobretudo nas lições do segundo 

volume, apresente de vez em quando um pequeno texto autêntico, relacionado com o tema 

da lição. 

 

5.6 Um dos últimos exercícios de cada lição é chamado de "Globalübungen", por  

abranger todos os fatos gramaticais e boa parte do vocabulário estudados. Ele serve para  

verificar se o aluno domina o que foi ensinado. 
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5.7  No final de cada lição, existem exercícios de pronúncia e de entonação. Omitiram-

se os convencionais sinais de entonação porque não são muito elucidativos. Também não 

é preciso que os alunos aprendam os símbolos fonéticos. O importante é que eles repitam 

e imitem o que é pronunciado pelo professor ou pelo locutor na fita-cassete. Aconselha-se 

dar mais ênfase à entonação do que tem acontecido até agora. 

 Não se deve esquecer de ensinar - e de lembrar de vez em quando - que existem 

regras de pronúncia, isto é, que certas letras ou combinações de letras são sempre 

pronunciadas da mesma maneira. A maioria dessas regras encontra-se no quadro no final 

da primeira lição.  Esse quadro, a ser completado no decorrer das lições subseqüentes, 

pode ser consultado até o aluno não errar mais a pronúncia - sendo que, por erro de 

pronúncia,  entendem-se não pequenos desvios, e  sim algo como a troca de fonemas, por 

exemplo, o uso de /v/ no lugar de /f/, de /i:/  em vez de /y:/. 

 

 

6.  Uso da língua materna e tradução 
 

 Passou a época em que se proibia o uso da língua materna no ensino de línguas 

estrangeiras. Hoje em dia, pode-se aconselhar novamente: "Falar na língua estrangeira 

tanto quanto possível, e, na língua materna, o necessário." Ou seja, recomenda-se aos 

professores  não perderem tempo nas tentativas de explicar palavras ou fatos gramaticais 

na língua estrangeira;  se não for possível, num pequeno espaço de tempo, fazer os alunos 

compreenderem o que se quer dizer em língua estrangeira, é preferível o uso da língua 

materna dos estudantes, destinando-se mais tempo aos exercícios. 

 Por outro lado, existe, atualmente, a tendência de se valorizar a tradução no ensino 

de línguas, pois sabe-se da importância da tradução na vida real. Não se quer afirmar que 

os alunos vão tornar-se tradutores mas que, em várias ocasiões, eles poderão servir, 

informalmente, de "intérpretes" - por exemplo, se viajarem com a família a um país cuja 

língua os outros membros da família não falam, ou se receberem a visita de estrangeiros. 

Assim, faz sentido praticar-se a tradução, nas duas direções, não no nível de um Curso de 

Tradução, mas apenas para mostrar-se como algo é expresso nas duas línguas. 

 Sugiro, portanto, que, algumas vezes, se traduzam os textos do livro para o 

português. Quanto à outra direção, encontra-se um exercício de versão no final de cada 

lição, com o objetivo não somente de conscientizar os alunos mais uma vez - após todos 

os outros exercícios - das estruturas específicas do alemão como também de dar-lhes a 

possibilidade de verificarem se dominam a matéria estudada. 

 

 

7.  Glossários e listas de vocábulos 
 

 Considero a existência de um glossário imprescindível, pois os dicionários, além 

de serem caros - razão pela qual os iniciantes hesitam em adquiri-los -, muitas vezes não 

ajudam, porque apresentam vários significados da mesma palavra, ou até mesmo 

significados errados. 

 Os glossários - dois em cada volume - de Deutsch für Brasilianer - Alemão para 

Brasileiros têm a enorme vantagem de estarem em ordem alfabética, enquanto os de 

outras obras - quando existem - apresentam as palavras separadas por lição, o que impede 

que o aluno que tiver esquecido uma palavra introduzida numa das lições anteriores 

verifique seu significado, pois dificilmente se lembra em que lição ela apareceu pela 

primeira vez. 
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 Deutsch für Brasilianer - Alemão para Brasileiros contém o que nenhum livro de 

ensino de alemão oferece: um glossário português-alemão. Este permite que o aluno use, 

nos exercícios feitos em casa, sobretudo em cartas ou outros textos redigidos, palavras que 

já haviam sido introduzidas e das quais ele se lembra em português, mas não em alemão.  

 Há obras de ensino que introduzem palavras sem que estas apareçam em um 

glossário ou um simples índice. Desse modo, os alunos, não podendo se lembrar de todas 

as palavras que ocorreram, não sabem quais eles deveriam conhecer. Em Deutsch für 

Brasilianer - Alemão para Brasileiros, não somente todas as palavras mencionadas no 

livro encontram-se no glossário como também existe no final de cada lição uma lista de 

todas as palavras introduzidas nela. Assim, o estudante, querendo, por exemplo, preparar-

se para um teste, pode verificar nessa lista se ele se lembra das palavras novas da lição.  

 

 

8.   Explicações gramaticais 
 

 Explicações - redigidas na língua materna do estudante - dos fatos gramaticais 

tratados nas aulas também são muito importantes, pois permitem que tanto o aluno que 

não tiver muito bem compreendido as explicações do professor quanto aquele que tiver 

faltado à aula em que elas foram dadas entenda as regras gramaticais. Além disso, elas 

possibilitam a revisão de regras que, após algum tempo, tiverem sido esquecidas. 

 Tais explicações possuem, em comparação com gramáticas, a vantagem de se 

restringirem aos fatos estudados nas aulas, ao passo que os livros de gramática, tratando 

dos diversos fenômenos gramaticais de maneira abrangente e detalhada, podem confundir 

os alunos dos primeiros níveis. 

 

 

9.  Fitas-cassete 

 

 Como a maioria dos livros de ensino de línguas estrangeiras, esta obra é 

acompanhada de fitas-cassetes. Elas são importantes por duas razões. Primeiro, porque 

estar em contato com o idioma estrangeiro apenas nas aulas, duas vezes por semana, é 

muito pouco. Segundo, para o aluno poder ouvir vozes diferentes da do(a) professor(a). 

No caso de Deutsch für Brasilianer - Alemão para Brasileiros, estão gravados nas fitas 

todos os textos, todos os diálogos, minidiálogos e exercícios de pronúncia. 

 

 

10.  Número de aulas previstas para cada lição 

 
            Deve-se prever quatro aulas para cada uma das lições 1 e 2, cinco aulas para as 

lições 3, 4 e 5, e sete ou oito aulas para cada uma das lições seguintes, contando-se aulas 

de 100 minutos de ensino efetivo. Assim, o primeiro semestre poderia ir até a lição 6, ou 

parar no meio da lição 6, antes da introdução do Perfekt, dependendo da disponibilidade 

de tempo.  

 

 Quero terminar esta apresentação de Deutsch für Brasilianer - Alemão para 

Brasileiros com a seguinte constatação: 
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 É óbvio que há várias maneiras de se ensinar uma língua estrangeira; não existe a 

maneira ideal, perfeita, para todos os alunos: determinado método é bom, eficaz e 

agradável para uns, mas não para outros.  

 Assim, Deutsch für Brasilianer - Alemão para Brasileiros, evidentemente,  não 

pode pretender agradar a todos, mas tenho a certeza de que esta obra agradará 

àqueles que preferem um método claro, objetivo, bem ordenado, onde tudo esteja 

explicado passo a passo, onde haja muitos exercícios para todos os fatos gramaticais 

estudados e onde seja dada aos alunos a oportunidade de aplicarem - sobretudo em 

falas e textos a respeito de si mesmos - o que foi estudado. 

 

 Cabe aos professores fazerem o melhor uso possível do material oferecido aqui, 

aproveitando todos os recursos materiais disponíveis na sala de aula e pondo em prática 

suas habilidades didáticas.  

 

 

             H.A.W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


