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introdução

as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias de infor-
mação e comunicação (ntics), importante marca da sociedade de 
informação contemporânea, e as mudanças acarretadas por seu uso, 
são hoje abordadas em inúmeras investigações de distintos campos 
de estudo. o uso da internet amplia as possibilidades de interação, 
cria novos espaços sociodiscursivos, novos gêneros discursivos 
(araújo, 2007, p.15), rompe barreiras de tempo e espaço, permite 
fácil acesso a novos conhecimentos e informações, acarretando 
transformações sociais vertiginosas. Por essa razão, autores carac-
terizam o fenômeno como o segundo dilúvio (roy Scott apud lévy, 
1999, p.13) ou o tsunami digital (araújo, 2007, p.17), visto que de-
safia instituições, transforma estruturas arcaicas, impõe verdadei-
ros desafios à vida cotidiana, profissional e pessoal. 

diante de tal fato, fica evidente a grande importância de pro-
gramas de formação continuada de professores, destacada de for-
ma recorrente em trabalhos da área educacional e do ensino de 
línguas.

todavia, apesar de os fatos apontarem para uma lógica apa-
rentemente simples, a realidade de muitos professores brasileiros 
apresenta-se bastante desfavorável à sua formação continuada: são 
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profissionais sobrecarregados de atividades, com pouco tempo 
disponível, empregos em mais de uma instituição de ensino para 
poderem garantir uma condição financeira razoável, grande volu-
me de compromissos profissionais que vão além das paredes insti-
tucionais, pilhas de exercícios e provas para corrigir, aulas para 
preparar e pouquíssimo tempo para frequentar cursos e investir 
(tempo e dinheiro) em sua formação. É muito comum o professor 
sentir a necessidade de um aprimoramento profissional, seja no 
campo do conhecimento específico seja no metodológico, não con-
seguindo, no entanto, vencer os obstáculos da falta de tempo e de 
mobilidade.

trabalhando há anos com o ensino de línguas estrangeiras, 
mais especificamente como professoras de alemão e na coor-
denação de cursos em institutos de idiomas1 ou em formação ini-
cial,2 verificamos que essa realidade é também recorrente entre  
os profissionais da área de ensino de alemão. Percebemos que mui-
tos desses professores em atividade gostariam de buscar maior 
aprimoramento linguístico, conhecimento acerca da cultura-alvo  
e de trocar experiências com outros profissionais, mas a limitação 
de tempo, bem como as grandes distâncias, muitas vezes não per-
mitem que concretizem um projeto.

os fatos expostos foram os elementos propulsores para a elabo-
ração de um programa de formação continuada on-line para pro-
fessores de alemão, a fim de que esses profissionais pudessem não 
apenas buscar novos caminhos de desenvolvimento de suas com-
petências para aprimoramento profissional em uma sociedade em 
transformação, mas também para maior familiarização com o uso 
das ntics e a promoção de interação com outros profissionais da 
área. 

neste trabalho, descreveremos o curso proposto. Para tanto, 
apresentaremos inicialmente alguns dos preceitos teóricos que de-

1 referência à autora cibele cecílio de Faria rozenfeld.
2 referência à autora ana Maria de Senzi Moraes Pinto.
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ram suporte à concepção do curso, passando em seguida para uma 
descrição do curso virtual.

Bases teóricas para a elaboração 
do programa de formação continuada

a concepção do curso foi ancorada, teoricamente, em dois ei-
xos teóricos principais: a importância do uso de novas tecnologias 
em processos educacionais contemporâneos e a relevância da for-
mação continuada de professores e do desenvolvimento de suas 
competências.

na perspectiva do primeiro eixo temático, encontramos, atual-
mente, inúmeros pesquisadores da área da educação (litto & 
Formiga, 2008; Maia, 2003; Moran, 2000; almeida, 2003; Valen-
te, 2008) e do ensino de línguas materna e estrangeira (leffa, 
2005, 2006; Marquesi, elias & cabral, 2008; araújo, 2007; Pai-
va, 2005, 2006, 2008; collins & Ferreira, 2004) que focalizam a 
utilização de novas tecnologias e novos meios de comunicação em 
processos educacionais contemporâneos. 

o crescimento do número de trabalhos com foco na educação 
por meio de novas tecnologias justifica-se na medida em que a dis-
seminação do computador em rede possibilita a realização de ati-
vidades muito distintas das desenvolvidas presencialmente, por 
exemplo, as realizadas em diferentes espaços por alunos e profes-
sores conectados simultaneamente (atividades síncronas) ou em 
tempos diferentes (atividades assíncronas), e as atividades multi-
midiáticas. o acesso a novos conhecimentos em um ou vários clics 
favorece a aprendizagem colaborativa, a autonomia, o encurtamen-
to de distâncias, a autogestão do tempo por parte dos alunos e do 
professor e a ampliação dos espaços de aprendizagem. 

tais características transformam as tradicionais concepções de 
ensino e de aprendizagem, do papel do professor e dos alunos, e a 
relação conhecimento/tempo e modificam as relações estabeleci-
das no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo litto e Formiga (2008), “por meio das ntics, os mo-
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delos de aprendizagem finalmente ultrapassaram o universo limi-
tado dos educadores e invadem todas as células da vida social e 
econômica”. em perspectiva contemporânea, o processo de apren-
der ocorre não somente em espaços institucionais, como também, 
fortemente, além deles. Por sua vez, o processo de ensinar é muito 
mais que a mera transmissão de informações; é refletir, ouvir, en-
tender, respeitar, aceitar, facilitar, provocar, motivar, promover 
reflexão, mediar, interagir. 

tais mudanças são observadas também no campo do ensino de 
alemão e, em consequência, é necessário que os professores dessa 
língua revejam suas propostas metodológicas, tendo em vista que 
os alunos possuem ampla possibilidade de confronto com conteú-
dos disponíveis na rede. 

a rede disponibiliza uma avalanche de material a qualquer pes-
soa que tenha acesso a ela. torna-se, pois, tarefa educacional do 
professor orientar o aluno na seleção, na avaliação e no uso desse 
material. Para isso, é necessário que ele próprio conheça, teste, ex-
perimente, analise e arrisque usar recursos midiáticos para fins pe-
dagógicos, com o intuito de poder orientar seus alunos com 
indicações valiosas de insumos disponibilizados na web. isso impli-
ca a necessidade de desenvolvimento de habilidades específicas, 
como a tecnológica, tanto do professor como do aluno. 

esse quadro nos remeteu aos estudos que apontam para a enor-
me relevância de programas de formação continuada de professores 
e para o desenvolvimento de suas competências. 

no campo da educação, autores como Zeichner e liston (1996), 
Smith (1987), entre outros, enfatizam a necessidade de uma forma-
ção de professores longa, contínua, privilegiando-se o processo re-
flexivo, a fim de gerar mudanças de ações e de práticas.

Voltando nosso olhar para o ensino de línguas, também verifi-
camos a grande preocupação de pesquisadores com o processo de 
formação continuada de professores de línguas estrangeiras. des-
tacamos os trabalhos das autoras celani (2003) e Gil & Vieira-
-abrahão (2008), que reuniram importantes investigadores da área 
para discussão do tema e apresentação de propostas. 
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a formação continuada de professores com foco no desenvolvi-
mento de competências é ressaltada, por exemplo, nos trabalhos de 
Perrenoud (1999, 2000), pesquisador do campo da educação, e 
de almeida Filho (1993, 2005), Basso (2001) e consolo & teixeira 
da Silva (2007), da área de ensino de línguas. o ponto de con-
vergência dos diferentes trabalhos está na enorme relevância de 
programas de formação inicial e continuada que contemplem o de-
senvolvimento de diferentes competências de professores para o 
aprimoramento da prática docente. 

as reflexões supraexpostas de forma breve orientaram e funda-
mentaram a concepção do curso on-line de formação continuada 
para professores de alemão deutschkurs kulturenannäherung: 
aproximação de culturas a distância. 

apresentamos no próximo bloco uma descrição do curso, pas-
sando por seus objetivos, ferramentas utilizadas, conteúdo abor-
dado e participantes, e iremos expor, em seguida, as considerações 
finais.

Descrição do curso on‑line de alemão 
Kulturenannäherung: aproximação de  
culturas a distância

o referido curso kulturenannäherung foi proposto como curso 
de extensão on-line em uma plataforma aberta de ensino a distância 
(Moodle), no ambiente virtual da Faculdade de ciências e letras da 
UneSP – araraquara. ele foi elaborado durante 2008, oferecido no 
primeiro semestre de 2009 (de 4 de abril a 9 de maio) e teve como 
público-alvo principal professores de alemão em serviço. Por acredi-
tarmos ser uma proposta que poderia despertar o interesse também 
de professores de alemão em formação inicial, determinamos que 
alunos de cursos de letras (alemão) que preenchessem os pré-
-requisitos poderiam candidatar-se a uma vaga. como principais 
requisitos para participação no curso, foram exigido o nível B1 de 
proficiência linguística (segundo o Quadro europeu comum de re-
ferência de línguas) em alemão e o acesso fácil e rápido à internet. 
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a carga horária estimada do curso foi de trinta horas (ressaltamos 
aqui a palavra estimada, uma vez que a exata carga horária de cursos 
on-line não é facilmente calculada), distribuídas ao longo de cinco 
semanas.

Para a divulgação do curso e a circulação de material informati-
vo, contou-se com a importante colaboração e o apoio da UneSP 
– araraquara, da Saepe (Serviço de apoio à Pesquisa e extensão), 
da appa (associação Paulista de Professores de alemão), da abra-
pa (associação Brasileira de Professores de alemão) e da Bild-
ungskooperation Deutsch (centro de cooperação Pedagógica do 
instituto Goethe de São Paulo).

a elaboração do curso e seleção de material on-line deu-se a par-
tir de preceitos da abordagem comunicativa3 e do ensino intercul-
tural de línguas.4 assim, buscou-se selecionar material digital, de 
conteúdo atual e significativo, que pudesse despertar o interesse e a 
motivação dos alunos, apresentar temas da cultura alemã e promo-
ver a interação entre os alunos e as discussões sobre aspectos pes-
soais, culturais germânicos e interculturais. 

com base nas reflexões apresentadas, foram estabelecidos os 
principais objetivos do curso:

• Favorecer o aprimoramento linguístico de forma colabora-
tiva, por meio do uso de novas tecnologias de informação e da 
interação com os colegas e com os professores responsáveis.

• apresentar temas e aspectos do universo cultural alemão, 
levando a uma maior aproximação entre as duas culturas.

• Favorecer a reflexão sobre aspectos culturais da alemanha e 
sobre diferenças interculturais.

3 o conceito abordagem e os princípios da abordagem comunicativa são temas discuti-
dos por diferentes autores, dentre os quais destacamos almeida Filho (1993). 

4 tomamos, neste trabalho, o conceito de ensino intercultural discorrido por rozen-
feld, que é ressaltado como “aquele que se concretiza tanto no campo linguístico, por 
meio do contato de alunos com novos códigos linguísticos, quanto no campo do en-
contro com a cultura-alvo como alteridade” (2007, p.74), buscando maior conheci-
mento acerca da cultura-alvo, sensibilização para diferenças, além da reflexão sobre 
a própria cultura.
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• Promover a vivência na utilização de recursos tecnológicos 
para fins pedagógicos.

Ambiente DK.KA (Deutschkurs  
Kulturenannäherung)

o ambiente virtual kulturenannäherung foi constituído por 
três partes: o bloco da esquerda, destinado ao gerenciamento do 
curso; o bloco central, destinado à distribuição dos módulos com as 
atividades do curso; o bloco da direita, no qual apareciam algumas 
informações importantes para os alunos, tais como calendário, no-
tificação de eventos, prazos, visualização dos participantes on-line e 
notificação de recebimento de mensagem individual. tal divisão já 
é fornecida pela plataforma virtual de aprendizagem Moodle.

Figura 1 – recorte do ambiente virtual do curso kulturenannäherung.recorte do ambiente virtual do curso kulturenannäherung.
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Ferramentas utilizadas no ambiente do curso

• Fóruns

os fóruns nos ambientes virtuais de aprendizagem proporcio-
nam a discussão de temas e assuntos diversos. eles são de grande 
utilidade para tirar dúvidas, trocar informações e experiências en-
tre os participantes. cada fórum possui um tema, que pode ser or-
ganizado por tópicos, e, para iniciar uma discussão, basta criar um 
tópico de um assunto no fórum que possa ser respondido pelos alu-
nos e pelo professor.

o fórum é uma ferramenta para atividade assíncrona, ou seja, a 
troca de mensagens entre os participantes não ocorre em tempo 
real; as mensagens enviadas ficam registradas e são respondidas em 
momentos distintos pelos alunos ou pelo professor.

• Glossário

o glossário permite a criação de uma lista de termos ou temas e, 
ao ser acessado, possibilita a busca de títulos ou vocábulos por or-
dem alfabética ou por visão geral. 

• Chat

o chat é uma ferramenta para atividade síncrona, ou seja, de co-
municação simultânea, em que os alunos se encontram em tempo 
real para discutir determinado tema, preestabelecido ou não. É uma 
ferramenta computacional comumente utilizada para entreteni-
mento. 

• Tarefas

as tarefas permitem aos professores avaliar eletronicamente os 
materiais enviados por cada um dos alunos. 
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• Questionário

a ferramenta questionário permite a criação de lista de pergun-
tas abertas, curtas ou de múltipla escolha, com possibilidade de 
controle de tentativas, data de entrega e de correção automática. a 
ferramenta possibilita que o professor visualize todas as respostas 
dos alunos e de incidência de respostas.

• Link a um site da web

Qualquer arquivo da web pode ser disponibilizado no ambiente 
de aprendizagem pelo uso do recurso link a um arquivo ou site. des-
sa forma, é possível disponibilizar filmes, textos eletrônicos, mú-
sicas, etc.

• Wiki

a wiki é uma ferramenta que possibilita o trabalho colaborativo, 
pois visa à produção em grupo de um texto, e disponibiliza, ao pro-
fessor, a visualização de todos os acessos, correções e complemen-
tações feitas por cada aluno. 

• Diário

os diários funcionam exatamente como os tradicionais “diários 
de viagem” ou de registro de atividades do dia. neles são registra-
das impressões, análises e avaliações, sem que o conteúdo possa ser 
visualizado pelos demais alunos. apenas o professor tem acesso aos 
diários. a ferramenta oferece também a possibilidade de envio de 
feedback ao aluno. dessa forma, é possível que o professor obtenha 
um relato das dificuldades e expectativas dos estudantes e, com 
isso, poderá tentar adequar os materiais de módulos futuros a essas 
manifestações.
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• Escolha

a ferramenta escolha possibilita qualquer atividade de múltipla 
escolha e pode ser configurada de forma que as opções dos alunos 
sejam anônimas ou visualizadas. no dk.ka ela foi utilizada para 
o levantamento e a determinação de data para realização do chat.

Os módulos do curso DK.KA

o curso foi dividido em cinco módulos, cada um corresponden-
do a uma semana. 

módulo introdutório 

o módulo introdutório, disposto no início do bloco central do 
ambiente, teve como objetivo fazer uma breve saudação aos alunos 
e disponibilizar alguns recursos considerados relevantes para o tra-
balho nos demais módulos ao longo do curso. Foram postos à dis-
posição, inicialmente, nessa etapa, dois tutoriais em arquivo PdF 
que tinham o objetivo de apresentar aos alunos o ambiente e as fer-
ramentas. em seguida foram apresentadas as primeiras atividades 
do curso:

• SoS und themen zur diskussion!! – Fórum para postagem 
e discussão de dúvidas sobre as atividades propostas nos 
módulos do curso ou sobre aspectos de caráter técnico.

• café dk.ka – Chat para encontros virtuais síncronos. as 
datas e horários de encontros síncronos (em tempo real)  
foram determinados no decorrer dos módulos, a partir da 
utilização da ferramenta “escolha” disponibilizada pela pla-
taforma. com base nas escolhas dos alunos, eram determi-
nados o dia e o horário do encontro síncrono. Para cada 
reunião, os professores formadores determinavam um tema 
para discussão.

• nachrichtenforum – Fórum para postagem de avisos im-
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portantes do professor. nesse espaço, as mensagens do pro-
fessor não podiam ser respondidas, apenas lidas.

• linkothek – a lincoteca disponibilizava sites interessantes 
para o ensino e aprendizagem de alemão, organizados por 
temas na ferramenta glossário. alguns links foram inseridos 
pela professora do curso, mas a atividade possibilitava que 
os alunos também incluíssem sugestões, caso quisessem 
compartilhar um material com os colegas, favorecendo a 
aprendizagem colaborativa. o objetivo dessa atividade era 
levar os professores à rede, indicando páginas interessantes 
para a aprendizagem e para a atividade docente. alguns dos 
sites indicados na lincoteca:

 http://www.dw-world.de/
 http://www.goethe.de/z/jetzt/deindex.htm 
 http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/
 http://firenze.paukerin.com/pauker 
 http://www.aufgaben.schubert-verlag.de/
 http://www.deutschseite.de/inhalt.html#grammatik
 http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_

id=1
 http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-deu.html
 www.livemocha.com 
os últimos dois sites possibilitam a aprendizagem tandem, que 

ganhou força a partir da década de 1990, como uma modalidade 
para aprendizagem colaborativa de línguas estrangeiras e que vem 
se destacando por implicar colaboração, simultaneidade e comuni-
cação intercultural. a aprendizagem tandem pressupõe parcerias 
entre falantes nativos de diferentes línguas. Pela lincoteca, os alu-
nos foram informados sobre o tandem-Server-Bochum, do Projeto 
e-tandem europa, e sobre o site livemocha, que, além de oferecer 
a possibilidade de encontro entre parceiros que estejam interessa-
dos na aprendizagem das línguas, disponibiliza algumas atividades 
on-line para serem realizadas pelo aprendiz de uma determinada 
língua-alvo.

• lehrer fragen lehrer [Professor pergunta para professor] – 
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Fórum de discussão entre os participantes sobre o processo de 
ensino e aprendizagem do alemão e da prática de sala de aula.

• Meine eindrücke und reflexionen [Minhas impressões e 
reflexões] – atividade elaborada na ferramenta diário para 
relato individual das impressões e das reflexões surgidas ao 
longo do curso.

módulo 1. Einstieg in die Arbeit: sich kennen lernen 
[início do trabalho: conhecer‑se] 

esse módulo apresentava as diferentes ferramentas do ambiente 
e fazia os alunos conhecer seus colegas, além de apresentar alguns 
sites interessantes para o ensino e aprendizagem da língua alemã. 
Para tanto, foram incluídas algumas tarefas (leitura e compreensão 
de textos, a partir de indicação de links pertinentes para professo- 
res de alemão), fóruns de discussão de dúvidas dos participantes, 
fórum de discussão sobre os links apresentados na lincoteca.

módulo 2. Etwas über Deutschland, Deutsch, die Deutschen 
[Um pouco sobre a Alemanha, alemão e os alemães]

o tema desse módulo é a alemanha, sua língua e seu povo. as 
atividades são iniciadas com um filme do youtube (www.youtube.
com), site de disponibilização livre de vídeos. ressalta-se aqui o 
potencial dessa ferramenta como recurso pedagógico: o youtube é 
um site gratuito bastante utilizado por jovens internautas para en-
tretenimento. nele é possível acessar pequenos filmes de temáticas 
distintas, desde vídeos mais simples e amadores a outros bastante 
interessantes e adequados para a utilização pedagógica. ao entrar 
nesse site, pode-se fazer uma busca por tema, interesse, nome, au-
tor, ou ainda endereço completo de um vídeo específico.

o filme utilizado na abertura desse módulo apresenta cenas do 
universo cultural alemão.5 após assisti-lo, o aluno deveria respon-

5 o filme utilizado foi Lernen Sie Deutschland kennen. disponível no youtube em 
<http://www.youtube.com/watch?gl=Br&hl=pt&v=SMV5H0lnfaw>.
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der a questões sobre o filme e, em seguida, visitar sites com infor-
mações de Berlim. após pesquisa nessas páginas, foram abertas 
discussões em fórum com perguntas sobre a cidade. depois, os alu-
nos realizaram a revisão do konjunktiv ii a partir de indicação de 
sites e discutiram o tema wenn ich in Berlin wäre.

após a realização dessa atividade, os alunos assistiram a um do-
cumentário sobre a queda do Muro de Berlim6 e escreveram um 
texto coletivo na wiki com o tema 20 Jahre Mauerfall [20 anos da 
queda do Muro]. ainda nesse módulo, os alunos leram uma entre-
vista de um estudante brasileiro que vive na alemanha, obtida no 
site da deutsche Welle, um jornal alemão, na qual o rapaz relata 
suas impressões e vivências.7 em seguida, discutiram, em fórum, 
se concordavam ou não com as opiniões do estudante. o objetivo 
da atividade era instigar a discussão sobre aspectos interculturais 
entre Brasil e alemanha.

nesse módulo, bem como nos que se seguiram, foi feito um diá-
rio, no qual cada aluno poderia expressar livremente (sempre em 
alemão) suas impressões e dificuldades durante a realização das ati-
vidades do módulo. esse recurso favoreceu a prática da língua-alvo, 
a oportunidade de refletir acerca do próprio processo de aprendi-
zagem, assim como o do aluno/professor, e um feedback da exe-
cução das atividades, possibilitando o constante diálogo entre 
alunos/participantes e professores.

módulo 3. Deutschland: eine multikulti‑Gesellschaft? 
[Alemanha: uma sociedade multicultural?]

nesse módulo pretendeu-se discutir o conceito Multikulti-
-Gesellschaft. Para tanto, iniciamos com uma tarefa que buscava 
levantar o conhecimento prévio dos alunos. os alunos assistiram a 

6 Tageschau vom 10. November 1989. disponível no youtube em <http://www.youtu-
be.com/watch?v=eQpenuZk-Mc&feature=related>.

7 Fernando aus Brasilien. Deutsche Welle. disponível em <http://deutsche-welle.de/
dw/article/0,,4062230,00.html>.
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um documentário que relata a vida de um grupo de turcos radica-
dos na alemanha, seus anseios e suas dificuldades encontradas na-
quele país.8 depois de assistir ao filme, os alunos realizaram uma 
atividade de compreensão e, em seguida, fizeram uma revisão gra-
matical de algumas conjunções a partir da indicação de sites da web 
e responderam a algumas questões, elaboradas na ferramenta do 
tipo tarefa, relacionadas ao filme. a atividade final foi uma discus-
são, em fórum, sobre o Brasil como Multikulti-Gesellschaft, visan-
do à reflexão sobre as diferenças da cultura alemã em oposição à 
brasileira. 

módulo 4. Deutsche Kultur: Filme [Cultura alemã: filmes]

o módulo quatro abordou o tema “Filmes alemães”, focalizan-
do em Das Leben der Anderen para a elaboração de algumas ativi-
dades. na primeira atividade, os alunos deveriam expor seus 
conhecimentos prévios sobre o filme e, em seguida, assistir a um 
trailler dele, obtido no youtube. Posteriormente, deveriam assistir 
ao filme individualmente e discutir, em fórum, o seu conteúdo. a 
última atividade desse módulo teve como objetivo a construção de 
uma videoteca pelos alunos em fórum, indicando um ou mais fil-
mes, e postando para cada um deles uma resenha crítica e o gênero 
dele. os colegas poderiam, em resposta, expressar suas opiniões e 
realizar, assim, uma discussão dos filmes.

módulo 5 e módulo 6

os módulos 5 e 6 foram elaborados para o trabalho da última 
semana do curso. a atividade inicial do módulo foi a apresentação 
de um filme sobre uma aula de alemão bastante controversa, pois 
ao mesmo tempo que tratava de uma situação fictícia, humorística 
e irônica de sala de aula, configurava-se como um filme marcado 

8 Muslime in Hamburg. disponível no youtube em “http://www.youtube.com/
watch?v=W_l_t4p8p3w>.
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por clichês sobre a situação dos turcos na alemanha.9 Por ser para-
doxal, foi importante fonte de questões, principalmente em discus-
sões e fórum, sobre a interculturalidade. 

ainda nesse módulo, pediu-se aos alunos que refletissem sobre 
os aspectos positivos e negativos do curso, de acordo com seus ob-
jetivos e expectativas desde o início até o fim das aulas. Finalizando 
o processo, os estudantes deveriam apresentar um trabalho de con-
clusão, cujo tema foi Internet im DaF-Unterricht ou Brasilien und 
Deutschland: Kulturaustausch.

a reflexão sobre o curso feita pelos alunos/professores foi bastan-
te positiva e destacaremos, a seguir, alguns dos aspectos apontados.

Considerações finais

a utilização de meios digitais para fins educacionais apresenta-
-se, hoje, em movimento crescente e irreversível e vem despertando 
o interesse de inúmeros pesquisadores da área. 

diante desse fato e acreditando na relevância do ensino inter-
cultural de línguas, consideramos bastante pertinente a realização 
de cursos de kulturenanäherung, por promover a interação entre 
os alunos/professores de diferentes regiões do Brasil, o desenvolvi-
mento linguístico, a discussão de aspectos interculturais na apren-
dizagem e ensino da língua alemã e também maior familiarização 
de professores com algumas ferramentas digitais. 

essa proposta de ensino levou grande vantagem na possibili-
dade de autogestão de tempo dos alunos/professores, viabilizando 
aos docentes a conciliação das atividades de formação continuada 
com as de sua prática profissional. além disso, possibilitou o aces-
so de professores em serviço em Salvador, rio de Janeiro, São Pau-
lo (capital e interior), quebrando assim as barreiras de espaço e 
tempo.

9 Ladykracher: Deutschunterricht für türkische Mitbürger. disponível nodisponível no site My Vi-
deo em <http://www.myvideo.de/watch/6041569/ladykracher_deutschunter-
richt>.
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na avaliação final do curso, em diários reflexivos, mensagens 
eletrônicas ou fóruns, foram feitas diversas análises positivas sobre 
a proposta do curso dk.ka pelos alunos/professores de alemão 
para sua própria formação continuada. em seus relatos, eles apon-
taram para o reconhecimento da grande necessidade e desejo de 
interação com outros professores, de aperfeiçoamento linguístico e 
profissional. no entanto, alguns deles mencionaram a falta de 
tempo para a realização de cursos presenciais que pudessem con-
tribuir para atingir esses objetivos.

dessa forma, um curso da natureza do kulturenannäherung 
apresenta-se como alternativa que vem ao encontro das necessi-
dades de professores e alunos, visto que possibilita autogestão do 
tempo e interação com outros profissionais da área, além do con-
tato com novas ferramentas e novos conteúdos digitais. 

É importante também ressaltar os aspectos fracos do curso. Um 
deles foi o fato de que a produção oral não foi contemplada, aspecto 
em geral mencionado negativamente pelos alunos/professores nas 
avaliações. todavia, acreditamos ser possível pensar em algumas al-
ternativas, como a inclusão de atividades que utilizem ferramentas 
do Skype ou do Second life, as quais possibilitariam também a pro-
dução oral.

outro ponto negativo foi de ordem técnica: a instabilidade da 
conexão em alguns dias e a incompatibilidade do software de alunos 
com o dos professores. todavia, consideramos que essas dificul-
dades foram pequenas diante das vantagens oferecidas pelo curso.

do ponto de vista dos professores/organizadores, vale ressaltar 
que o trabalho se mostrou bastante intenso, tanto na preparação, 
como ao longo do curso. o número de horas de trabalho empre-
gadas ultrapassou consideravelmente as trinta horas previstas. Sa-
liente-se que foi um trabalho extremamente produtivo, prazeroso, 
com interações diversificadas e intensas, e os resultados ultrapassa-
ram positivamente as expectativas, sendo que alguns alunos expres-
saram desejo da continuidade do curso.

apresentamos a seguir alguns dos excertos de avaliações finais, 
diários ou de fóruns, que evidenciam nossa conclusão:
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eu acredito que um curso na modalidade a distância pode contri-
buir muito para a aprendizagem do alemão. eu pude comprovar isso 
na prática... a possibilidade de fazer as atividades no horário mais 
conveniente para mim foi um ponto muito positivo. eu trabalho mui-
to e nunca poderia participar de um curso presencial por falta de  
horário... acho que um curso de língua on-line é muito bom, princi-
palmente para quem já tem uma base. assim, o aluno pode aprimorar 
seus conhecimentos sempre. Se eu pudesse, já faria outro curso depois 
deste. (c. a.)

Sobre a possibilidade de desenvolvimento de competência lin-
guística:

Sim, acredito [que as atividades contribuíram para o aprimoramento 
linguístico]. tive de estudar bastante, ler vários textos em alemão, con-
sultar o dicionário algumas vezes, outras vezes buscar gramáticas para 
verificar possíveis enganos na escrita. todo esse trabalho enriqueceu 
meu conhecimento sobre a língua alemã. (J. F.)

algumas manifestações de apoio à proposta dessa modalidade 
de curso (originalmente em alemão) podem ser verificadas nos 
exemplos a seguir: 

excerto de uma discussão no fórum inicial:

[...] inicialmente gostaria de parabenizar as pessoas que elaboraram 
este curso. Meus cumprimentos! devo dizer que, mesmo durante 
minha graduação, eu sempre quis participar de um curso como este, a 
fim de melhorar meus conhecimentos de alemão, de poder falar sobre 
minhas aulas e de poder receber ajuda. no momento está sendo muito 
difícil para mim trabalhar com adolescentes de 11 a 16 anos, pois ain-
da não encontrei “o método ideal” para eles. Sempre tento isso... e” para eles. Sempre tento isso... e para eles. Sempre tento isso... e 
aquilo... Você entende? Por isso este curso me alegra muito, pois tenho 
certeza que posso aprender muito com você [professor] e com os co-
legas... (B. M.)

excerto de diário:
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[...] estou muito empolgada com o curso. em tão pouco tempo, pude 
reunir tantas informações que certamente poderão ajudar no meu tra-
balho. devagar e sempre encontram-se as “saídas”... [vale ressaltar”... [vale ressaltar... [vale ressaltar 
que esta aluna teve uma grande dificuldade inicial no manejo das fer-
ramentas]... a devolução das atividades sobre os textos e dos exercí-
cios foi rápida e as correções claras. Sou muito agradecida por isso e 
devo cumprimentá-los pelo belo trabalho realizado.10 (H. M.)

excertos de avaliação:

[...] Poderia-se participar de um curso desta natureza constantemente. 
o que você acha? Haverá uma continuidade (de curso)?11 (n. S.)
[...] eu acho tudo ótimo, uma experiência especial, aprendo muito, 
gosto do curso, as atividades são bem formuladas e apresentadas, as 
professoras preenchem muito bem as exigências, essa possibilidade de 
contato é fantástica e agradeço muito pela oportunidade.12 (M. d.) 

Para finalizar, acreditamos que o curso deutschkurs kulture-
nannäherung, inicialmente pensado como um curso para a aproxi-
mação entre as culturas13 de Brasil e alemanha, demonstrou ser 
adequado também para a aproximação de culturas distintas exis-
tentes em nosso país: da cultura do aprender com a do ensinar ale-
mão como língua estrangeira, em grandes metrópoles e no interior, 

10 Ich bin begeistert mit dem Kurs. In so kurzer Zeit habe ich viele Informationen gesam-
melt, die meiner Arbeit sicher helfen können. Auf Schritt und Tritt findet man die “Aus-
gänge”.Die Wiedergabe der bearbeiteten Texten und Übungen waren schnell und klar. 
Ich bin sehr dankbar dafür und muss euch für die schöne Arbeit gratulieren.

11 Man könnte an so einem Kurs dauern teilnehmen. Was meinst du? Gibt es eine Fortset-
zung?

12 Ich finde alles super, eine besondere Erfahrung, ich lerne viel, der Kurs macht mir 
Spaß, die Aufgaben sind gut formuliert und präsentiert, die Leiterinnen erfüllen die 
Anforderungen so wunderbar, diese Kontaktmöglichkeit ist fantastisch und ich bedanke 
mich ganz herzlich für die Gelegenheit.

13 Vale ressaltar que entendemos que o construto “cultura” é bastante amplo e de con-
ceitualização complexa e distinta. no entanto, no âmbito deste trabalho, nós o toma-
mos em seu sentido mais amplo, por não podermos nos estender em discussões sobre 
as diferentes formas de compreensão do termo. 
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no Sul e no nordeste do país, em escolas públicas, particulares, de 
idiomas ou de aulas particulares. realidades distintas, professores 
buscando alcançar objetivos semelhantes, interações intensas. Foi 
interessante observar que, ao final do curso, ficou um sentimento 
de grande proximidade de cada um dos participantes, ainda que o 
contato tenha se dado estritamente no espaço virtual. como pro-
fessoras do curso, experienciamos grande dificuldade para nos des-
ligar do grupo, fechar o ambiente virtual, pois havíamos construído 
uma forte empatia pelos alunos/professores. alguns alunos tam-
bém manifestaram a vontade de manter o contato e, por esta razão, 
criamos um grupo de discussão, no yahoo Groups, a fim de tentar 
manter os vínculos construídos. Porém, o grupo não se manteve 
por muito tempo em contato.

não houve ainda tempo hábil para uma análise minuciosa dos 
dados obtidos durante o curso. no entanto, é possível afirmarmos 
que a experiência de interação de professores de língua alemã, de 
vários estados brasileiros, de ensino a distância com a finalidade 
de aprimoramento docente, é uma proposta inovadora, produtiva 
e rica que possibilita criação de vínculos a partir das diferentes 
formas de interação e que vem, também, ao encontro das necessi-
dades de muitos professores em atividade.
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