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RESUMO 

 

A dissertação baseia-se em pesquisa qualitativa sobre práticas pedagógicas 

diversificadas, nas aulas de alemão no Ensino Médio do Colégio Humboldt (São 

Paulo, SP).  Ao longo de dois anos, a pesquisadora e professora do grupo de alunos, 

sujeitos dessa pesquisa, planejou e acompanhou atividades pedagógicas, 

desenvolvidas com diferentes didáticas e mediadas por artefatos digitais e analógicos, 

voltadas ao estudo da língua e cultura alemã.  O objetivo é analisar o trabalho com 

gêneros literários e sua releitura a partir de materiais produzidos pelos estudantes, 

tais como diários de leitura impressos, conteúdos para mídias digitais e artefatos, que 

provocam a convergência das mídias e a expansão da escola. A análise e 

interpretação dos materiais produzidos no locus da pesquisa procuraram responder o 

problema sintetizado nesta questão: será que as práticas pedagógicas mediadas por 

mídias em convergência podem expandir a escola e potencializar o aprendizado da 

língua e alemã? Os procedimentos metodológicos adotados contemplam o caráter 

qualitativo da pesquisa. Os fundamentos teóricos encontram-se no pensamento de 

educadores como Claudia Hardagh, Ángel L. Pérez Gómez. Lucia Santaella, Pierre 

Levy e André Lemos, cujas obras abordam temas e conceitos sobre as diferentes 

tecnologias e a convergência destas na proposta de escola expandida.  
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ABSTRACT: 

This dissertation presents the research on the convergence of media in German high 

school classes at Humboldt College (São Paulo city). It was verified how this 

convergence provokes the expansion of the school and the concept of expanded 

school was applied to this practice. The research was qualitative with the use of an 

action research, developed through the interaction between the teacher and 

researcher with the students of high school groups in the classroom, for two years, with 

different pedagogical practices at different times.Initially, the activities focused in the 

traditional proposal of the production of printed reading diaries, an later, it gones to re-

signification of the reading using digital media and new technologies to study language 

and culture in classes of German literature.The research and the analysis of qualitative 

character are anchored theoretically in the thought of Claudia Hardagh, Ángel L. Pérez 

Gómez. Lucia Santaella, Pierre Levy e André Lemos, with regard to the different 

technologies, the convergence of these in the expanded school proposal. 
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Introdução 

 

Linguagem permeando o processo 

Linguagem. 

Tudo gira em torno da linguagem.  

 

Linguagem dos alunos, linguagem do professor, linguagem das novas mídias 

digitais... O sentido desta narrativa deve ser contextualizado em uma escala maior, 

pois ela só pode ser contada pelas práticas de certa professora de alemão, que neste 

presente trabalho desempenha também o papel de pesquisadora, para analisar o 

processo de aprendizagem da língua alemã realizado com os alunos do Ensino Médio. 

Para entender os motivos que levaram a pesquisadora a caminhar 

metodologicamente para a narrativa de seu ofício de professora, é preciso considerar 

a sua história de vida, marcada por questões sobre diferenças culturais e, 

consequentemente, de linguagem e comunicação. 

 

O início do trabalho deu-se em um cenário pouco familiar à cultura brasileira, a 

antiga Tchecoslováquia, hoje, República Tcheca, localizada no Leste Europeu, lugar 

onde nasci e vivi durante os últimos anos de existência do socialismo, e que mudou 

de nome após a separação da Eslováquia.  Durante tal período, minha língua materna 

era o tcheco e, após esse momento, minhas referências culturais foram interrompidas. 

No entanto, eu reencontrei por acaso a matriz cultural à qual pertenço, por meio do 

contato com a União Cultural Tcheco Brasileira (UCTB), onde eu trabalho como 

voluntária, coordenando a área pedagógica e participando do grupo de música tcheca, 

que se apresenta em diversos eventos para divulgar suas músicas e outras 

manifestações da cultura tcheca.   

 

Por questões políticas, minha família e eu saímos da Tchecoslováquia e nos 

refugiamos na Suiça, país que nos acolheu de braços abertos. Quando essa mudança 

aconteceu, eu estava com dois anos, pouco antes do movimento chamado Primavera 

de Praga. Neste momento, ocorre a segunda ruptura: nós fomos obrigados a aprender 

uma nova língua e nos inserirmos no universo cultural desta outra língua, o alemão. 



Porém, a língua falada na Suíça não é o alemão da academia e sim sempre um 

dialeto, Schwizzerdütsch, muito diversificado de uma região para outra. Assim, ao 

chegar na escola, eu fui confrontada com um novo idioma, o alemão da academia, o 

chamado “Hochdeutsch” e também com o dialeto local.  

 

Apesar de ser um pequeno país na Europa, a Suíça é um estado multilingue, 

no qual são faladas quatro línguas oficiais - alemão, francês, italiano e o antiquíssimo 

reto-romanche;  este último idioma é falado por cerca de 0,5% da população, ao passo 

que os falantes do alemão são cerca de 63,5%. Os suíços-alemães, representantes 

de aproximadamente dois terços da população residente no país, são falantes de uma 

infinidade de dialetos diferentes, mutuamente compreensíveis, mas cada um deles 

com suas próprias características locais marcadas fortemente. Estas reminiscências 

detalhadas da construção linguística em minha experiência na Suíça demonstram a 

relevância para a pesquisadora do foco em linguagem e justifica a da professora de 

alemão.  

 

Depois de viver oito anos na Suíça, e ser alfabetizada em alemão, meus 

familiares  e eu nos  mudamos para o Brasil e, aos dez anos de idade, fui desafiada a 

aprender uma nova língua,  o português brasileiro. Eu aprendi o novo idioma 

frequentando a escola pública, onde ninguém falava alemão ou tcheco, mas, com 

grande ajuda de professores bastante empenhados, consegui me tornar fluente na 

língua em pouco tempo. Após a conclusão do ensino médio profissionalizante, houve 

um retorno à matriz linguística, o alemão. Já passados dez anos da mudança para o 

Brasil, eu percebi que estava ainda muito próxima do idioma alemão e, vivendo aqui, 

senti a necessidade de me apropriar melhor da cultura e da língua brasileira. 

Ingressando no ensino superior, cursei a faculdade de Letras, com habilitação em 

Alemão e Português.   

 

O caminho para reencontrar a cultura e a língua alemãs foi a escolha do 

Bacharelado em Letras, o que também definiu a trilha para a carreira docente. Após o 

término da graduação, eu prossegui meus estudos no curso de formação para 

professores de alemão, o Refernadriat, com dois anos de duração e intensas aulas 

assistidas. Esta formação é oferecida pelo governo da Alemanha e tem como principal 

característica as parcerias entre futuros professores e mentores/tutores que 



acompanham suas aulas. Após concluir esta formação, passei a lecionar alemão, 

como professora responsável pela disciplina de língua estrangeira em um colégio 

bilingüe (português/alemão), atuando nos em todos os níveis da educação básica. 

 

Nas turmas do Ensino Fundamental I, eu trabalhei com estudantes que foram 

alfabetizados em português e estavam aprendendo a falar, ler e escrever o idioma 

alemão também. Alguns alunos apresentavam grandes dificuldades na aprendizagem 

e, tentando entender e ajudá-los em seu desenvolvimento, procurei a formação 

especializada para poder auxiliar profissionalmente nas questões voltadas à 

alfabetização bilíngue. A busca por tal aprofundamento conduziu-me ao mestrado em 

psicopedagogia, com foco na alfabetização bilíngue e, assim, passei a compreender 

os problemas observados em sala de aula na perspectiva da Teoria da Consciência 

Fonológica. 

 

Cabe fazer aqui um parêntese para contextualizar essa teoria, cujo estudo 

desenvolveu-se com a leitura dos autores: Ellis (1995), Byrne e Fiedling-Barnsley 

(1993), os quais corroboram a estratégia fonológica como fundamental para a 

alfabetização em suas obras. Neste sentido, algumas pesquisas demonstram que, se 

a criança tiver uma consciência fonológica baixa, consequentemente, ela tem e terá 

dificuldades para se alfabetizar em sua língua materna e qualquer outra língua. Um 

treinamento de consciência fonológica pode auxiliar substancialmente para o sucesso 

no processo de alfabetização. Os estudos realizados durante a pesquisa desenvolvida 

para o mestrado resultaram em publicações (CAPOVILLA, MACHALOUS et al., 2002), 

que são utilizadas para fundamentar as atividades pedagógicas aplicadas na 

alfabetização bilíngue com os alunos do Ensino Infantil do Colégio Humboldt. 

 

Toda a minha trajetória de vida e formação acadêmica culminou na escolha de 

lecionar preferencialmente para o Ensino Médio. O foco do trabalho realizado é a 

utilização da língua estrangeira como ferramenta e o ensino não necessariamente 

focado no idioma. Quando os alunos já possuem uma certa proficiência, há a 

possibilidade de se trabalhar mais o conteúdo. Estes alunos dominam o idioma alemão 

em um nível geral de B1 a B2, conforme as categorias organizadas no Quadro 



Europeu Comum de Referência para Línguas1. O curso exige leituras de obras 

literárias e que se trabalhe cultura alemã de forma mais profunda. Tais categorias 

podem ser observadas na FIG 1, que reproduz o quadro de referências aplicadas ao 

ensino e aprendizagem do alemão e demais línguas ocidentais.  

 

 

Figura 1:Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas 

 

As situações de comunicação sempre se apresentaram como desafios a serem 

superados em minha vida, tanto pessoal como acadêmica. A superação de tais 

desafios influenciou a seleção da obra a ser trabalhada na minhas práxis (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 1977, p. 241)2 como professora de alemão e também como pesquisado. O 

Leitor, escrito por Bernhand Schlink (2007) é o material didático impresso utilizado e 

ressignificado pelos estudantes para a pesquisa apresentada nesta dissertação.   

As experiências profissionais como professora de uma língua estrangeira, 

alemão, estão conectados à narrativa da minha própria história de vida: destacam-se 

modos de conhecer, de ensinar e aprender novas culturas e línguas para viver em 

novos territórios, desafios estes que são recriados na práxis docente e de pesquisa, 

para ensinar  a cultura e língua alemãs, muitas vezes distantes do mundo de alguns 

                                                
1 O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas é um guia usado para descrever os objetivos a serem 

alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras na Europa. Os níveis vão desde A1, básico até C2 fluente 
estruturado.  

 
2 Práxis “... é, na verdade, atividade teórico-prática; ou seja, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, 
propriamente prático, com a particularidade de que só parcialmente, por um processo de abstração, podemos 
separar, isolar um do outro” É neste sentido definido por SANTAELLA que o termo será utlizado ao longo de 
todo o texto da dissertação (id. ib.) 



estudantes. A prática pedagógica renova e desafia a trabalhar com diferentes 

possibilidades e diversificar as estratégias didáticas, ou seja, sair da sala de aula 

tradicional, expandir os espaços e torná-los híbridos, para aprendizagem de alunos 

inseridos na cibercultura, onde as condições de linguagem e valores a serem 

ensinados encarnam-se em dispositivos técnicos concretos:  

“Na era das mídias eletrônicas, a igualdade, é realizada enquanto 

possibilidade para que cada um emita para todos; a liberdade é 

objetivada por meio de programas de codificação e do acesso 

transfronteiriço a diversas comunidades virtuais; a fraternidade, enfim 

transparece na interconexão mundial” (LEVY, 1999: p.245).  

 

As possibilidades de atividades e didáticas são diversas: a utilização de 

artefatos digitais pode ocorrer em locais como parques, residências, museus e outros, 

com alunos conectados e em comunicação com outros alunos, de outras localidades, 

sejam essas cidades brasileiras ou de outros países, para novos projetos que muitas 

vezes extrapolam e transformam os planos do professor e da própria escola, pois o 

uso das tecnologias e das mídias sociais potencializa a liberdade e criatividade de 

todos.   

 

A descrição acima foi o que motivou o enfoque das tecnologias móveis para o 

desenvolvimento da pesquisa. Nós nos encontramos na 5ª Geração Tecnológica, a 

Geração da Conexão Contínua e da Comunicação Móvel (SANTAELLA, 2012 p. 34). 

A escola não pode ficar à margem das transformações sócio-culturais da atualidade. 

Instituição concebida como um dos pilares da formação das crianças e dos jovens, a 

escola tem a responsabilidade de atualizar-se, inclusive no que concerne à 

metodologia e instrumentos utilizados na educação de futuros cidadãos.    

 

O locos da pesquisa sobre tais questões é o Colégio Humboldt e seus 

interlocutores ou sujeitos integram uma turma de 15 alunos, com os quais eu convivi 

no período de dois anos consecutivos, do 11º ano ao 12º. ano. O contato ininterrupto 

abriu a possibilidade de realizar um trabalho que segue esta tendência, a de sair da 

sala de aula para compartilhar conhecimentos com outros grupos por meio das redes 



sociais criadas a partir das mídias digitais. As práticas pedagógicas aplicadas 

ocorreram no período de 2015 e 2016. Em agosto de 2015, os alunos realizaram a 

prova de proficiência da língua alemã nível B2/ C1, sendo aprovados em sua maioria. 

No ano seguinte, em 2016, houve a possibilidade de realizar um projeto com leituras 

de livros, o que resultou no estudo de caso para esta pesquisa.  

 

O problema proposto para a realização da pesquisa-ação pauta-se nesta 

questão: será que as práticas pedagógicas mediadas por mídias em convergência 

podem expandir a escola e potencializar o aprendizado da língua alemã?  Tal 

problema possibilitou delinear os seguintes objetivos: 1) fazer a narrativa das práticas 

pedagógicas aplicadas nas aulas de língua alemã; 2) analisar a visão dos alunos 

relativamente à prática pedagógica dos trabalhos realizados com literatura, produzidos 

com diferentes metodologias aplicadas à convergência das mídias; 3) entender como 

ocorre o processo de mudança da práxis do professor a partir dos usos da literatura, 

linguagens híbridas e convergência das mídias para a expansão da escola e 

aprendizagem dos alunos. 

 

O problema proposto e os objetivos traçados no projeto de pesquisa foram 

construídos concomitantemente à práxis da professora frente ao desafio das 

mudanças tecnológicas ligadas a cibercultura, o que nos faz repensar constantemente 

as metodologias e as concepções pedagógicas. Utilizaremos aqui as definição de 

Pierre Levy em sua obra Cibercultura, segundo a qual a cibercultura produzida no 

ciberespaço “é um novo meio de comunicação que surge da interconexão de 

computadores, na qual ela emerge e se transforma” (LEVY, 2000:p.20). Outro autor 

igualmente importante para entender o significado da expressão cibercultura é Lemos, 

que a define nos seguintes termos: 

 

“...A cibercultura é a relação entre as tecnologias de comunicação, 

informação e a cultura, emergentes a partir da convergência 

informatização/telecomunicação na década de 1970. Trata-se de uma 

nova relação entre tecnologias e a sociabilidade, configurando a cultura 

contemporânea.” (LEMOS: 2002).  



 

Os alunos estão inseridos nestes espaços de cibercultura e em contato com 

linguagens híbridas e comunicação rápida em seu cotidiano e isso nos força a usá-las 

e avaliá-las como artefatos para a aprendizagem. Assim como nós contextualizamos 

os sentidos de cibercultura e ciberespaço neste trabalho, a partir das definições dos 

autores supracitados, também é importante precisar o significado de hibridismo, 

baseando-nos nestas idéias dos filósofos Bachini e Moran: 

 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre 

foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, 

atividades, metodologias, públicos. Agora esse processo, com a 

mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e 

profundo: trata-se de um ecossistema mais aberto e criativo. O ensino 

também é híbrido, porque não se reduz ao que planejamos 

institucionalmente, intencionalmente. Aprendemos através de 

processos organizados, junto com processos abertos, informais. 

Aprendemos quando estamos com um professor e aprendemos 

sozinhos, com colegas, com desconhecidos. Aprendemos 

intencionalmente e aprendemos espontaneamente.  (BACICH & 

MORAN, 2015, p.45) 

 

 

Para responder ao problema de pesquisa, refletindo sobre suas implicações a 

partir dessas definições baseadas nos autores citados acima e também das atividades 

interativas entre professora-pesquisadora e estudantes durante as aulas, 

detalharemos a seguir os capítulos que se seguirão. 

 

No capítulo 1, descreve-se o locos da pesquisa e é narrada a história do Colégio 

Humboldt, desde sua fundação até hoje. Conta-se quem são os protagonistas dessa 

história, suas concepções de educação e projetos de formação para a comunidade 

escolar e também para grupos de alunos da rede pública. A narrativa também é uma 

reflexão sobre o papel da educação bilíngue na profissionalização dos jovens e sua 



inserção no mercado de trabalho, no contexto das relações comerciais entre Brasil e 

Alemanha, atualmente 

 

No capítulo 2, apresenta-se uma narrativa das práticas pedagógicas aplicadas 

nas aulas de língua alemã em diferentes momentos do desenvolvimento das 

atividades pedagógicas, enfocando a produção dos alunos e compartilhamento das 

produções: elaboração de diários de leitura, interação em redes sociais e mídias 

digitais, e a utilização das mídias digitais concebidas como expansão de escola.  

 

No capítulo 3, analisa-se a visão dos alunos sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas a partir das diferentes metodologias aplicadas, A análise do ponto de 

vista dos estudantes que participaram da pesquisa recorre basicamente a dois 

instrumentos: os depoimentos dos mesmos e os avatares, que nos fornecem 

informações sobre o perfil de cada um dos participantes. 

 

No capítulo 4, será realizada a reflexão sobre o processo de mudança da práxis 

do professor, a partir das diferentes metodologias e da análise da eficácia da 

aprendiazagem inferida a partir das produções dos alunos durante as atividades.  

Nas considerações finais, procura-se entender como ocorre o processo de mudança 

da práxis do professor a partir de um diálogo com a literatura, a partir de questões 

referentes às linguagens híbridas e convergência das mídias para a construção da 

escola escola expandida. 

 

 

  



Capítulo 1  

Locos de Pesquisa: Escola 

 

Neste primeiro capítulo, será apresentada uma descrição do locos da 

investigação, que abrange os seguintes aspectos: a história da escola; sua 

organização administrativa, econômica e outros aspectos relevantes da gestão 

escolar; e sua proposta pedagógica, currículo e o perfil dos estudantes e suas famílias. 

 

1.1. História da Instituição 

 

O Colégio Humboldt foi fundado em 1916, em uma padaria no Largo 13 de 

Maio, em Santo Amaro, bairro localizado na região sul da cidade de São Paulo. Um 

grupo de alemães residentes nesse bairro decidiu fundar um colégio para educar 

crianças e jovens de acordo com tradições e padrões culturais da Alemanha, isto é, a 

proposta era seguir a forma alemã de ensinar. Um dos intuitos foi o ensino do idioma 

alemão, para que os filhos aprendessem a língua do país de origem de seus pais e 

avós. No início, eram 41 alunos e hoje, em 2017, a escola conta com cerca de 1300 

alunos, distribuídos nos diferentes níveis da educação básica, com ensino bilíngue 

para todas as etapas, desde a Educação Infantil, passando pelo Ensino Fundamental 

1 e 2, até o Ensino Médio. Há também cursos credenciados para Ensino Superior, 

voltados para formação de tecnólogos. Os princípios institucionais que norteiam o 

projeto educativo são apresentados de maneira detalhada na proposta do Anexo 3.  

  

      Durante as duas grandes guerras, ocorridas no século passado, o colégio 

permaneceu fechado, de 1917 até 1927 e de 1942 até 1945. Houve mudança de sede 

da escola em dois momentos: em 1927, com a doação de um terreno por um dos 

sócios; e em 1999, após a aquisição de um terreno também localizado na região sul 

da capital, no bairro de Interlagos, realizada com o patrocínio financeiro do governo 

da Alemanha e doações feitas por sócios,. Desde o início de sua história, o colégio 

teve sua fundação como Sociedade Escolar, o que é perceptível em sua estrutura. 

Todas as famílias são associadas ao colégio, o que é estabelecido no momento da 

primeira matrícula com o pagamento de uma jóia à instituição. Desta forma, pais e 



parentes responsáveis tornam-se membros atuantes no contexto das relações 

educacionais. Essa estrutura encontra-se melhor explicada no Anexo 4. 

 

A Diretoria e o Conselho Consultivo são espaços de participação dos 

associados eleitos. E mesmo que não participem desses grêmios, os pais tèm voz 

ativa, influenciando em atividades da instituição e estão muito presentes no dia a dia 

da escola. Os diferentes eventos organizados pela escola - como Festa Junina, Festa 

de Natal entre outros - exemplificam a atuação das famílias, que participam por meio 

da realização de trabalhos voluntários, desde a venda de bolos até à organização das 

diferentes barracas. Seguindo as tradições alemãs, a orquestra é bastante presente 

na vida cultural do colégio. Os pais apoiam esta atividade extracurricular trazendo, 

levando, levando os filhos às apresentações da orquestra na própria escola e em 

diferentes lugares. O esporte também tem grande importância, evidenciando-se nessa 

atividade a influência alemã, novamente, pois não apenas se incentiva a prática de 

esportes coletivos, como o futebol e voleibol, mas também a ginástica tem seu espaço 

garantido, juntamente com natação e outros esportes olímpicos. 

  

O ensino da língua alemã é um dos carros chefe da proposta curricular 

desenvolvida pela instituição. Na Educação Infantil, as aulas são bilíngues e os alunos 

são acompanhados por dois professores na sala de aula, cada um deles falantes de 

uma das línguas, alemão ou português, para a comunicação e ensino das crianças. 

Todas as crianças estudam e brincam juntas, tanto as falantes do idioma alemão como 

as do português. No Ensino Fundamental I, o idioma alemão é é organizado como 

conteúdo curricular da disciplina de língua estrangeira e com carga horária de seis 

aulas semanais, em média, sendo uma delas aula de teatro. O Fundamental II também 

contempla em média cinco aulas de alemão e uma aula de teatro, de cultura, de 

ciências ou artes alemãs. No Ensino Médio a grade curricular também está organizada 

com cinco aulas, sendo duas delas aulas de uma disciplina chamada Landeskunde, 

com temáticas ligadas a História, Política e Geografia da Alemanha. Na conclusão do 

Ensino Médio, os alunos têm como opções prosseguir seus estudos no Brasil, 

matriculando-se após sua aprovação no vestibular nos cursos de ensino superior (dual 

tecnólogo), ministrados no próprio Colégio Humboldt, ou podem realizar seus estudos 



em faculdades da Alemanha, uma vez que obtiverem desempenho nos níveis B2 ou 

C1 na prova de proficiência, realizada nos 11o e 12o anos desse nível da educação 

básica conforme o Quadro Europeu Comum de Referência de Línguas. 

 

No colégio há turmas alemãs e brasileiras. Nas turmas alemãs, o aluno tem 

parte dos componentes curriculares desenvolvidos na língua alemã, que termina no 

Abitur3, o que acrescente um ano a mais na duração de seus estudos, ou seja, ao 

cursar essa etapa até o 13º ano, o concluinte tem a possibilidade de ingressar em uma 

universidade alemã. Nas turmas brasileiras, os alunos seguem o currículo regular do 

Ensino Médio. Para estudar na Alemanha, é necessário cursar o Studiencolleg, isto é, 

o 13º ano do Abitur.  

 

O Colégio tem em seu projeto pedagógico outras metas que vão além do 

vestibular, como mostra o diagrama a seguir. A preparação para o vestibular e a 

aprovação nesta modalidade de prova é uma meta considerada seriamente, mas não 

se trata de um colégio tradicional onde este é o único caminho apresentado aos 

estudantes. As propostas alternativas ao ingresso no ensino superior por meio do 

vestibular são mostradas no diagrama a seguir:  

 

 

                                                
3 O Abitur é o exame que conclui o ensino médio na Alemanha e é exigido por toda instituição de ensino superior 

alemã. Ele permite o ingresso em universidades alemãs e equivaleria ao ENEM, com a diferença de que o Abitur 
só pode ser prestado uma única vez e sua nota serve para toda a vida. Este exame consiste em cinco provas 
específicas que variam de acordo com a área que o aluno pretende seguir na universidade: humanas, exatas ou 
biológicas.  

Disponível em: https://www.goethe.de/ins/br/pt/spr/pqe/osc.html     
 



 

Figura 2 - Diagrama com alternativas ao vestibular (fonte: Colégio Humboldt) 

 

Como pode ser visto no diagrama, ao final de sua vida escolar, os alunos têm 

várias possibilidades: universidades internacionais, mais especificamente 

universidades europeias, principalmente as alemãs, ensino superior (DUAL-superior 

Tecnólogo) e universidades brasileiras, a partir da conclusão do ensino médio. Para 

frequentar universidades alemãs / europeias, há a necessidade de estudar nas 

classes alemãs, para ter a conclusão chamada Abitur.  

 

Conforme é divulgado no site da escola4: “Missão: Formar cidadãos autônomos 

e responsáveis utilizando métodos atualizados e equipe altamente qualificada num 

ambiente sustentável e multicultural para um mundo competitivo e globalizado. A 

visão: Ser reconhecido como referência de qualidade na formação de cidadãos 

                                                
4http://www.humboldt.com.br 

 



globalizados”. Deste modo, preconiza-se uma formação para o mundo globalizado, o 

que constitui um dos pilares da proposta educacional promovida pela instituição.  

 

É importante contextualizar a escola na qual a pesquisa-ação foi realizada, pois 

no quadro educacional do Brasil é uma instituição com diferentes características, tanto 

em referência pedagógica como ideológica, pois a formação bilíngue aponta para a 

hibridização da sociedade, que não pode mais ficar restrita ao território geográfico em 

que está localizada. A educação bilíngue propicia a expansão da escola ao olhar para 

outra cultura, imergir em sua língua e história, e abranger espaços multilocalizados. 

Há traços diferenciais relativamente à proposta curricular, que não está vinculado ao 

vestibular ou ao ENEM e outras avaliações nacionais; ao nível socioeconômico dos 

alunos e à estrutura de gestão escolar da mantenedora; e esses traços contrastam 

com os padrões estabelecidos em outras instituições de ensino no Brasil. Desta forma, 

problemas recorrentemente apontados como obstáculos em outros educacionais (falta 

de recursos financeiros e humanos, ausência de apoio das famílias na aprendizagem 

dos alunos, dificuldades no diálogo com gestores e falta de autonomia pedagógica, 

por exemplo) não são dificuldades enfrentadas para a realização do trabalho da 

equipe docente do Colégio Humboldt. 

 

Há uma grande preocupação com a inserção dos alunos no mundo globalizado 

e não apenas em seu país. Busca-se a proficiência em outras línguas e também o 

conhecimento de manifestações artísticas e culturais do país na qual a língua está 

inserida, tal como acontece com o estudo da língua e cultura alemãs. 

 

Na medida em que a história, a literatura e a cinematografia fazem parte do 

universo cultural da língua estudada, são abordados também em sala de aula. 

Portanto, trabalhar com literatura e cinema na prática pedagógica, por estar mais 

próxima do aluno, da sua cultura, de seu cotidiano, favorece o desenvolvimento de 

competências nos alunos conforme planejado no trabalho a obra “O Leitor”.  Por tratar 

da história da Alemanha, abarcando vários momentos importantes do país, como, por 

exemplo, a Segunda Grande Guerra Mundial e o papel da Alemanha nela, o Pós-



Guerra e principalmente os julgamentos de crimes de guerra o livro é muito adequado 

para trabalhar os diferentes aspectos acima citados. 

 

1.2. Perfil do sócio - Família 

 

Muitos pais matriculam seus filhos no colégio motivados justamente de 

atingirem alta proficiência na língua alemã. A cidade de São Paulo concentra mais 

empresas alemãs do que qualquer cidade na Alemanha e nessa capital está sediada 

a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, muito atuante. Sendo assim, muitos pais têm 

contato com tais empresas, direta ou indiretamente. Outro aspecto a ser considerado 

é que a Alemanha tem um papel importante no contexto da economia mundial, de 

forma que muitos pais acreditam que a educação bilíngue (português-alemão) será 

um fator de sucesso na vida futura dos filhos. Os cursos de tecnólogos (como o 

DUAL), profissionalizantes e de ensino superior, têm a vantagem de oferecerem uma 

altíssima empregabilidade, o que faz com que o interesse aumenta ainda mais. Os 

alunos fazem estágios nas empresas e, geralmente, essas empresas que investiram 

nos alunos tendem a contratar os mesmos, depois de formados. Trata-se de uma 

modalidade de formação muito usual na Alemanha, reconhecida e adotada pela 

maioria, de empresas alemãs implantadas também no Brasil. 

  

Paulatinamente, o número de pais falantes da língua alemã decresceu nos 

últimos anos. Há cerca de cinco anos, os chamados expatriados eram em maior 

número. Essa variação entre os grupos de pais falantes e não falantes do alemão 

pode ser explicada pelo fato de que, cada vez menos empresas trazem seus 

funcionários para o Brasil, enviando os funcionários para treinamento na Alemanha. 

Tal fato fez aumentar também o número de pais interessados em aprender o idioma, 

que passaram a frequentar aulas de alemão oferecidas aos pais no Colégio Humboldt, 

durante o período da manhã. Outra estratégia de revitalização da língua alemã 

originou também o projeto das classes bilíngues na Educação Infantil. idealizado pela 

instituição diante da constatação de que um número cada vez menor de crianças eram 

falantes da língua alemã.  

 



As ações educativas com o objetivo de incentivar o estudo da língua e cultura 

alemãs não está limitada, porém, à comunidade educativa do Colégio Humboldt, 

estendendo-se também aos estudantes de escolas públicas que, desde o início do 

segundo semestre de 2017, podem ter aulas gratuitas de alemão. Essa iniciativa da 

instituição voltada para extensão cultural tem o acompanhamento da ONG Sal da 

Terra5. Como educadora acredito que este seja um dos caminhos para mudar a 

história de vida destes jovens, portanto, sou uma das professoras voluntárias do 

projeto. 

 

 Neste capítulo, nós apresentamos uma descrição do loco da pesquisa e 

narramos eventos importantes para a história do Colégio Humboldt, desde sua 

fundação até hoje. A narrativa apresentou os protagonistas dessa história, suas 

concepções de educação e projetos de futuro no contexto da educação bilíngue que 

é uma característica marcante para esta comunidade escolar. Nós tratamos também 

da importância que a proficiência na língua alemã tem para a profissionalização de 

pais e alunos, assim como para estudantes de escolas da rede pública. Tal reflexão 

destacou de um lado, projetos de revitalização da língua alemã no currículo e 

atividades de extensão cultural e, de outro lado, o papel da educação bilíngue para a 

inserção no mundo do trabalho, no contexto das relações comerciais entre Brasil e 

Alemanha, atualmente. 

 
  

                                                

5 http://www.centrosocialsaldaterra.com.br/  

 

http://www.centrosocialsaldaterra.com.br/


Capítulo 2  

Prática docente 

 

Neste capítulo, o enfoque está na ação pedagógica, nos gêneros literários 

como material didático e nos momentos do processo de aprendizagem, elucidando as 

diferentes propostas didáticas, a convergência das mídias utilizadas pelos alunos no 

final de cada um dos três momentos. 

 

2.1. Cronograma  

Momento Mídia utilizada  Momento 

da pesquisa 

Ação dos 

alunos  

Estágio da 

formação 

1º.  Leitura livro 

impresso “Löcher” 

 2º. 

semestre 

2015 

 11º. ano 

  Final 2º. 

Semestre 

2015 

Confecção do 

Diário de leituras 

(impresso) 

 

 Filme “Löcher”   11º.ano 

2º. Tema “Vida 

profissional” 

1º. semestre 

2016 

Utilização de 

mídias digitais 

12º. ano 

3º. Filme “o Leitor” 1º. semestre 

2016 

 12º.ano 

 Leitura livro 

impresso “O Leitor” 

ou versão digital 

em Tablet, ou 

smartfone 

1º. semestre 

2016 

 12º. ano  

  2º. semestre 

2016 

Produções sobre 

“O Leitor” em 

mídias digitais 

 

 Compartilhamento 

dos produtos dos 

alunos  

1º. semestre 

2017 

Produtos sobre 

“O Leitor” 

São 

compartilhados 

com alunos do 

Ensino 

Fundamental 1 

 

Tabela 1: Cronograma de atividades pedagógicas 



O cronograma anterior é apresentado para uma melhor compreensão da ação 

pedagógica. Tal ação pedagógica desenvolveu-se através das atividades aplicadas 

nas aulas de alemão e serviram de dado para a pesquisa de mestrado. As atividades 

pedagógicas iniciaram em agosto de 2015 e foram finalizadas em fevereiro de 2017. 

Uma ressalva é necessária também: por se tratar de uma pesquisa-ação dentro do 

contexto escolar, nem sempre foi possível seguir um planejamento detalhado. Por 

este motivo, não será apresentado aqui um cronograma em linhas gerais. 

 

Os objetivos abaixo foram traçados no planejamento geral: 

● Possibilitar o uso de diferentes linguagens para a ressignificação da obra 

literária; 

● Trabalhar os conteúdos individualmente e em grupo, usando mídias 

digitais, para expansão da escola; 

● Entender quais e porque determinados artefatos pedagógicos foram 

escolhidos e utilizados pelos alunos.  

 

Na tabela anterior, nós apresentamos a descrição de cada etapa do processo 

realizado durante as aulas, que não se limitaram ao espaço da sala de aula e nem ao 

horário de aula, pois nós estamos fundamentando a pesquisa a partir da ideia de 

Escola Expandida, o que significa em redimensionar noções de tempo e espaço. Tal 

concepção: 

   

“...integra a escola tradicional com as redes sociais virtuais e 

apresenta o pensamento da cibergeração aberto para transitar em 

todos os espaços de informação e comunicação, mas indica que 

mudanças devem ser feitas e estão relacionadas ao currículo, 

procurando a atualização das informações que o livro não 

acompanha...” (HARDAGH, 2009, p.06) 

 



A tabela 1 mostra o Primeiro momento iniciado pelos alunos com a leitura de 

um livro impresso, Löcher (SACHAR, 2000), seguida da proposta de confecção de 

diários de leitura.  

 

Durante o Segundo momento, voltado para a formação integral e cidadã dos 

alunos, foram propostos os temas: trabalho, profissões e vida profissional, para 

produção pelos grupos diferentes produtos, utilizando-se as mídias digitais para 

abordagem dos assuntos apresentados. Para o desenvolvimento dos produtos, a 

escola expandiu-se no espaço e tempo, pois poderiam realizar-se na sala de aula ou 

fora dela, privilegiando a autonomia dos alunos conforme organização do grupo e das 

mídias – redes sociais – que eles agregassem à comunicação. Ao final desse 

momento, houve uma mostra para os colegas, organizada na própria sala de aula. 

 

O Terceiro momento desenvolveu-se com a leitura da obra O Leitor (SCHLINK: 

1995) a proposta foi a de realizar os trabalhos fora das quatro paredes da sala, utilizar 

as mídias digitais e pensar que os produtos do trabalho seriam exibidos para outros 

alunos na mostra, inclusive alunos de outras séries, como as turmas do Ensino 

Fundamental I e II.  

 

2.2.   Primeiro momento: Literatura e diários de leitura 

 

O trabalho com a literatura em aulas é de grande importância, pois abre portas 

para compreender melhor o mundo. Ao aprender uma língua, os alunos aprendem 

também a sua cultura, direta e indiretamente, e a literatura é um dos aspectos mais 

expressivos dessa cultura. como afirma Cândido (1995), segundo o crítico, “a literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante...” (CÂNDIDO, 

1995, p. 249). 

 

Um dos objetivos da educação integrante do projeto de pesquisa e do projeto 

pedagógico é o de formar cidadãos críticos, os quais possam fazer a diferença na 



construção de em um mundo mais justo, futuramente. Neste sentido, a literatura em 

geral, e particularmente a literatura em se tratando da história alemã, tem um papel 

fundamental para a cidadania. O linguista Mikhael Bakhtin defende essa ideia, de que 

a literatura transforma indivíduos em sujeitos ativos e responsáveis pela sua 

aprendizagem, capazes de compreender o mundo em que vivem e de modificá-lo 

conforme suas necessidades (BAKHTIN: 1992). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNs-EM 

(BRASIL: 2000) também destacam o caráter comunicativo no tocante à língua e 

humanizador em relação à Literatura. Os PCN-LE - Parâmetros Curriculares 

Nacionais - Língua Estrangeira definem a linguagem como a “capacidade humana 

de articular significados coletivos e compartilhá-los de acordo com as necessidades e 

experiências da vida em sociedade”. Em tais documentos, afirma-se que o grande 

objetivo do ensino da língua e literatura é a “interação, a comunicação com um outro 

dentro de um espaço social” (BRASIL: 2000, p 5).  

 

2.2.1. Uso da literatura em sala de aula 

 

A literatura traz muitos benefícios quando usada em sala de aula. Há diversos 

estudos que comprovam melhoria no repertório linguístico e cultural, tanto na língua 

materna como na língua estrangeira, pois o contexto da obra literária dá sentido ás 

normas gramaticais que fazem parte das línguas que se aprendem nas disciplinas do 

currículo escolar, além de conter aspectos da cultura da qual faz parte a língua 

estrangeira que se aprende na escola. De outro modo, “a aquisição de habilidades, 

inclusive a de ler, fica destituída de valor quando o que se aprendeu a ler não 

acrescenta nada de importante à nossa vida. (BETTELHEIM, 1981, p. 12) 

 

A literatura promove uma reflexão sobre o mundo em que vivemos, é uma forma 

de diálogo dos leitores/alunos com os autores e também um modo de conhecer a 

cultura e língua estudadas. Diferentes pesquisas justificam a utilização de obras da 

literatura nas aulas, principalmente em aulas de língua estrangeira, pela relevância da 



leitura para o desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos currículos 

de cada nível de ensino. Tais argumentos fundamentam-se no fato de que “... a 

literatura serve tanto para ensinar a ler e a escrever quanto para formar culturalmente 

o indivíduo...” (COSSON, 2014, p. 20).  

 

No Colégio Humboldt, geralmente durante o segundo semestre, todos os 

alunos realizam a leitura de pelo menos um livro, a literatura faz parte da proposta 

pedagógica da escola. Os professores de inglês tratam da literatura inglesa ou 

americana, assim como ocorre com os professores de alemão e de literatura alemã, 

austríaca ou suíça, e também com os professores que ensinam a literatura brasileira 

nas aulas de português. As obras escolhidas são assinadas por autores conhecidos e 

renomados.   

 

2.2.2. Uso da literatura em aulas de língua estrangeira - alemão  

 

Em aulas de língua estrangeira, o trabalho com obras da literatura para 

aprendizagem do idioma estudado é bastante útil e muito apropriado e traz benefícios 

rapidamente visíveis, em todos os níveis de ensino, mesmo no início do aprendizado 

é possível utilizar literatura em seus diversos gêneros - poesias ou romances - para 

melhorar a proficiência dos alunos.  A literatura ajuda também na motivação dos 

estudantes: na análise feita durante a pesquisa, nós percebemos que ao conseguir ler 

e entender uma obra de literatura em outra língua, e não apenas os textos do livro 

didático, ratifica para o próprio aluno, leitor, sua proficiência alcançada no idioma 

estudado. 

 

Durante uma entrevista, Heinrich Böll, (ZEIT, 1985), autor de clássicos da 

literatura alemã, expressou seu ponto de vista sobre a utilização de suas obras, 

romances e documentos políticos, em aulas:    

 

“...algumas vezes os próprios alunos me escrevem e só o fato 

de lerem as minhas obras…. significa que questiona o mundo a 



situação política do que acontece ou do que aconteceu…o mais 

importante é tornar os alunos leitores…” (BÖLL, 1985) 

 

O Instituto Goethe, órgão oficial do Governo da Alemanha para a difusão da 

língua alemã em todo o mundo, recomenda o uso de literatura desde o início da 

aprendizagem do idioma. Segundo o Instituto: 

 

“...uso… da literatura…faz com que os alunos tenham contato 

com diferentes tipos de texto e aprendam a trabalhar lidar com 

esses diferentes textos. Abrem-se novas possibilidades de 

conteúdo. Os alunos percebem que aos poucos com pequenos 

passos se tornam cada vez mais independentes na língua 

alemã. Percebem que conseguem superar lacunas de 

entendimento e ter maior motivação na aprendizagem” 

(INSTITUTO GOETHE, 2017). 

 

Os critérios para escolha de uma obra não devem ser aleatórios, é necessário 

verificar e avaliar o nível de proficiência dos alunos para fazer tal escolha, a fim de 

que a obra a ser trabalhada seja compatível com o que os alunos conseguem ler e 

entender. Também não deve ser fácil demais, correndo-se o risco de não representar 

um desafio e novos aprendizados. Por isso, o instrumento e indivíduos que fazem a 

mediação na experiência de leitura são importantes e as escolhas do professor para 

este processo é fundamental. Em seus escritos, Vygotsky sempre valorizou o meio 

ambiente e os signos para que o desenvolvimento em estágios de aprendizagem 

maiores fosse alcançado:  

 

“Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e 

os signos constituem o meio básico para dominá-los e dirigi-las. (...) 

Se o meio ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao 

adolescente, não lhe faz novas exigências e não estimula o seu 

intelecto, proporcionando-lhe uma série de novos objetos, o seu 

raciocínio não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os 

alcançará com grande atraso” (VYGOTSKY, 1991, p. 71). 



 

Um outro critério importante sobre o qual o professor deve refletir e ter clareza 

é o tema, cuja escolha deve considerar o perfil da classe e o momento em a obra será 

lida. O tema central da obra deve ser adequado à idade e aos interesses dos alunos 

e, ao mesmo tempo, deve trazer o aprendizado não somente da língua estrangeira, 

mas da cultura e de aspectos relacionados a vida, aos valores e consciência social e 

política das sociedades falantes. Segundo Bertocchi: 

 

“... Os temas também devem ser condizentes com a idade, isto 

quer dizer, que tem que corresponder ao nível intelectual e aos 

conhecimentos prévios do aluno e se conectar aos 

conhecimentos e a experiência de mundo prévias …” (2013, p. 

28, tradução livre) 

 

 

Na visão de Kleiman (2008),  é importante que ao escolher a obra, o professor 

tenha um objetivo claro porquê desta obra.  As perspectivas apresentadas a partir das 

questões debatidas por diferentes autores e também as minhas próprias percepções 

como professora e pesquisadora justificam minha escolha do livro Löcher, de Louis 

Sacher (1998). Essa obra foi escolhida para o grupo no qual realizei a pesquisa 

justamente por tratar de temas próximos do cotidiano dos alunos, como por exemplo, 

amizade e companheirismo, mas também por abordar outros temas importantes do 

ponto de vista da educação, da formação para a cidadania.  

 

O livro Löcher aborda temas como exploração do trabalho infantil, preconceitos, 

pobreza entre outros. No contexto escolar, a literatura também tem a função de 

provocar o aluno a questionar a realidade, certos comportamentos, certas situações, 

desenvolver seu senso crítico frente ao mundo.  De acordo com Freire, “o papel do 

educador não é apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo” 

(1996 p.14). Uma vez que os alunos já estão cursando o Ensino Médio e logo 

ingressarão em universidades ou fazendo estágios, trabalhando em empresas, nós 

acreditamos que é importante refletir sobre os relacionamentos e os valores em 



sociedade e a escolha do livro foi planejada para que os temas suscitassem o 

interesse dos alunos. Apesar da escola ter suas raízes da cultura alemã, outras 

culturas são estudadas e a diversidade de autores trabalhados em sala de aula é 

bastante grande, o que pode ser exemplificado pela seleção da obra de um autor de 

língua inglesa. 

 

O trabalho com esta obra em sala de aula começa com a leitura do livro e com 

a sensibilização para os temas abordados pelo autor. No segundo momento, em 

grupos, os alunos são incentivados a imaginar quais poderiam ser os temas centrais 

da obra. A exibição do trailer do filme Holes, cujo roteiro é baseado no livro Löcher, é 

uma estratégia para o segundo momento, que procura instigar a imagnação dos temas 

centrais e, ao mesmo tempo, hibridizar as mídias ao trazer a leitura textual e 

audiovisual. Neste trailer não há muitas informações, as cenas mostram apenas 

jovens no deserto, lagartos, um tênis voador... enfim, poucos elementos para se saber 

do conteúdo do filme ou do livro, mas que são suficiente para provocar a discussão e 

o levantamento dos temas.  

 

Após o brainstorm, realizou-se uma atividade fora da sala de aula: em uma 

mesa de ping-pong existente na escola, foi colocado um grande cartaz onde estava 

escrito o nome do livro; nele os alunos deveriam escrever com grandes letras, o que 

eles achavam que seria o tema do livro e do filme. Surgiram escritas no cartaz palavras 

como:  amigos, problemas, animais. O processo adotado culminou na formulação de 

hipóteses sobre o que seria o conteúdo ou enredo do livro e do filme. Vale ressaltar 

que o filme todo não foi exibido, o que usualmente é planejado para o final do trabalho, 

por se tratar de um livro de fácil leitura e fácil entendimento. Esta escolha permitiu que 

a surpresa do final ficasse em aberto, pois a história tem muitas reviravoltas, de forma 

a manter o interesse na leitura. Na parte final do segundo momento foram 

confeccionados outros cartazes com possibilidades do que seria o conteúdo, o enredo 

do livro, em grupo.  

 

 

 



2.2.3. Löcher e a produção dos diários de leitura 

 

    Neste capitulo traz  a narrativa traz  referência ao fazer prático na sala de aula, ao 

exercício da profissão do professor, que desenvolve atividades e estratégias didáticas 

para alcançar as múltiplas inteligências dos alunos. A oralidade, o ato de ler 

individualmente é importante, principalmente em se tratando de outra língua. Sendo 

assim, o prosseguimento da sequência na aula seguinte teve início com a leitura do 

livro em conjunto na sala de aula.  

 

Iniciar a leitura com este formato de conjunto possibilita que todos os alunos se 

sintam como um grupo. Desta forma, apesar de se tratar de um ato individual, a leitura 

compartilhada não deixa de ter uma conotação de trabalho coletivo. O primeiro 

capítulo foi lido em voz alta, pela professora e pelos alunos, com pequenas pausas 

para comentar as passagens lidas. Nas aulas seguintes, os alunos deveriam preparar-

se em casa, fazendo a leitura de alguns capítulos previamente, para que a discussão 

sobre livro pudesse avançar.  Concomitantemente, eles também deveriam 

confeccionar em casa e em sala de aula um diário de leitura.  

 

A proposta para este diário de leitura é a produção individual e em formato 

impresso. Os alunos receberam orientações sobre possibilidades para a redação 

destes diários. Eles poderiam fazer desenhos, criar histórias em quadrinhos de um 

capítulo específico, e escrever cartas ao autor ou endereçada a um dos 

personagens, inventar um novo final, realizar uma entrevista com o autor, elaborar a 

descrição de uma cena. Esse trabalho pode ser visto nos diários os alunos (ANEXO 

VI). Tanto as formas de interação em sala como as formas de registro das ideias foram 

inspiradas nestas reflexões de Vygotsky destacadas por Hardagh: 

 

“Segundo Vygotsky, para que o indivíduo se desenvolva 

psicologicamente, é necessário a interação com outros indivíduos para 

que o homem possa internalizar a cultura. Cultura entendida como 

algo em constante construção e mutação provocada pelos indivíduos 

que interagem.” (2009, p.75) 

 



Os diários de leitura são muito utilizados nas escolas na Alemanha e as 

vantagens de seu uso são muitas:  

● podem ser utilizados em qualquer nível independentemente da idade dos 

alunos; 

● ajudam na reflexão a respeito do conteúdo lido; 

● facilitam a apresentação do conteúdo. 

● auxiliam no entendimento do texto; 

● colaboram na troca entre alunos e professor e dos alunos entre si; 

● aumentam o interesse na leitura e na literatura; 

● permitem que se respeite os diferentes níveis de entendimento. 

 

A produção dos diários de leitura, que a cada leitura de um livro novo, torna-se 

mais complexa, elaborada, mostrando a evolução tanto da leitura como da escrita de 

cada aluno. Segundo Bertschi-Kaufmann,6  

 

“... os diários de leitura são para as crianças e os jovens o local 

onde guardam suas leituras, suas impressões, onde podem 

experimentar os formatos, os exemplos de seus livros e assim 

aumentar suas habilidades na produção escrita…” (tradução 

nossa) 

  

Os diários, ainda segundo Bertschi-Kaufmann apresentam uma série de vantagens, 

pois: 

● ajudam a perceber dificuldades e problemas de entendimento logo no 

início. 

● pela observação dos avanços, facilitam a indicação de outras leituras 

para o aluno.  

● possibilitam uma construção segura da competência de leitura.  

● permitem não apenas a reflexão sobre o conteúdo da leitura, mas 

também sobre os pensamentos e os sentimentos do leitor.  

                                                
6 Disponível em  https://www.lesefoerderung.de/lesetagebuecher/, acessado em 1.10.2017 



● é possível acompanhar o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem. 

● incentiva a refletir sobre o que foi lido;  

● semeia as bases da análise e interpretação. 

 

O trabalho com a leitura do livro e com os diários durou quase três meses, 

iniciou-se em agosto e terminou em outubro de 2015. Estes diários de leitura foram 

compartilhados entre eles: cada um pôde ler o diário do colega, inclusive enquanto 

estavam sendo feitos, pois havia a possibilidade de trabalhar em sala de aula, tirando 

dúvidas sobre trechos não entendidos do livro, com a professora ou com colegas da 

classe. Cada aluno recebeu um feedback sobre o seu diário e os diários também foram 

mostrados no dia da escola, que acontece todo ano para os pais. 

 

Vale a pena enfatizar esse processo de compartilhamento em sala de aula com 

recurso tangível, na materialidade do diário escrito em papel e que pode ser aplicado 

em espaço virtual com artefatos digitais. A diferença de processos, recursos e 

resultados serão expostos no decorrer da dissertação e foi um ponto importante de 

questionamentos e levantamento de hipóteses pela professora-pesquisadora. 

 

2.3.  Segundo momento, Nova proposta: Sala de aula expandida 

 

Neste segundo momento, a proposta para os alunos foi focada no uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), com o olhar da 

professora-pesquisadora voltado para as diferentes formas de interação, processos 

de aprendizagem entre os dois espaços, a sala de aula e o virtual que concretizava a 

possibilidade de experienciar a Escola Expandida. Segundo Hardagh: 

 



“A Escola Expandida não é composta somente pelos atores da 

escola tradicional, professor, aluno e comunidade escolar, mas se 

constitui no próprio conceito que usaremos de redes sociais – 

comunidades virtuais abertas, nas quais a colaboração a sustenta e 

diferencia. O conteúdo construído no coletivo passa a ser o currículo 

desenvolvido na ação e possibilita a aprendizagem. (...) novos 

espaços escolares – as redes sociais – que, com a mediação do 

professor, tornem-se espaços de aprendizagem construídos dentro de 

uma perspectiva socio-histórica de Vygotsky.” (2009, 22-32) 

 

 

Para direcionar os alunos, nós colocamos a condição de que não poderiam 

usar os meios aos quais estavam habituados, ou seja, recursos tangíveis. Eles 

deveriam criar, ainda na sala de aula, produções sobre o tema trabalho, utilizando 

tecnologias que não fossem papel, lápis e caneta. A motivação está em fazê-los criar 

em outras linguagens como áudio, audiovisual, hipertexto, APPs e outras, deste modo, 

entrando em processo de multiletramento.  

 

Rojo define multiletramento como:  

 

“... diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz 

senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, 

... o conceito de multiletramentos ... aponta para dois tipos específicos 

e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade 

cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos 

textos por meio dos quais ela  se informa e se comunica.” (2012, 13) 

 

 

2.3.1. Para além das quatro paredes – A Escola Expandida  



 

Em 2016, a proposta foi outra, justamente por uma inquietação de minha parte, 

por perceber que havia um certo distanciamento, em termos de metodologia, com 

relação aos diários de leitura. Os diários não propiciam uma real interação entre os 

alunos, pois cada um deles fica focado em seu trabalho, em seu diário, não há 

interação com os demais colegas e, apesar do compartilhamento feito dos diários e 

leituras, percebia-se que não era profundo somente no espaço da aula. Tal percepção 

colocava a necessidade de expandir a comunicação, a interação e o formalismo de 

horário e espaço da escola impedem esse aprofundamento. 

 

Nossa intenção era que o trabalho com o próximo livro e o filme O Leitor, 

permitisse a convergência das mídias nas aulas de alemão. O conceito Convergência 

foi desenvolvido por Henry Jenkins, que a descreve como “comportamento migratório 

dos meios de comunicação e da cultura participativa em que isto implica” (2008: p.29). 

De acordo com o autor,  

 

“...convergência é a palavra que define mudanças tecnológicas, 

industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em 

nossa cultura. Algumas ideias comuns expressas por este termo 

incluem fluxo de conteúdos por meio de várias plataformas de mídia, 

a cooperação entre múltiplas indústrias midiáticas. Talvez, um 

conceito mais amplo de convergência, se refira a uma situação em que 

múltiplos sistemas de mídia coexistam e em que o conteúdo passa 

por eles fluidamente. Convergência é entendida aqui como um 

processo contínuo ou uma série contínua de interstícios entre 

diferentes sistemas de mídia, não uma relação fixa” (JENKINS, 

2009: 377). 

 

Por outro lado, Pierre Levy afirma que a cibercultura possibilita a continuidade 

de ideais revolucionários.  Nossa intenção era que os alunos saíssem da sala de aula, 

utilizassem diferentes mídias e pensassem com quem compartilhariam o trabalho. Na 

concepção de Escola Expandida (HARDAGH, 2009), os alunos podem interagir e 



compartilhar com outros atores que não estão na escola.  Isso significa que a proposta 

para os alunos já inicialmente teria que estar voltada ao multiletramento e 

convergência das mídias, de modo a prepará-los para o terceiro momento da 

experiência com os diários de leitura.  

 

Neste caso, houve também uma prévia sensibilização, mas não sobre o tema 

e sim para as possibilidades de expandir a escola, de acordo com a proposta de 

Hardagh (id., ib.). O cotidiano da escola é vida, vivo, renova-se de forma diferente a 

cada turma, a cada ano e, por isso, nós planejamos e replanejamos nossas ações de 

ensino e revisamos os objetivos para aprendizagem continuamente. O currículo 

escolar é a cartografia do trabalho do professor, na qual temas e conteúdo são 

elencados. Desta perspectiva escolar, no primeiro momento, nós trabalhamos o tema 

mercado de trabalho, exigido no currículo escolar com objetivo de preparar os alunos 

para o mundo do trabalho. O conteúdo programático é planejado e discutido na escola 

e algumas atividades são desenvolvidas como; treinamento de entrevistas, confecção 

de currículos, dentre outros. 

 

Nós preparamos aulas expositivas para os alunos sobre profissões e, como 

eles estão estudando em uma escola internacional com possibilidades de 

eventualmente estudar ou trabalhar no exterior, isso também foi tematizado. Os 

alunos receberam a proposta de trabalhar diversos aspectos da vida profissional, tais 

como profissões do futuro, profissões diferentes, profissões que já não existem mais, 

trabalhar em outros países (work and travel), filhos e trabalho. A proposta foi utilizar 

diferentes linguagens híbridas, com a intencionalidade de que utilizassem diferentes 

tecnologias. Por exemplo, um grupo utilizou filmou um explanity,7 outro grupo simulou 

um programa jornalístico apresentado em formato de vídeo, com entrevistador e 

entrevistado, e alguns alunos simularam entrevista em rádio. Neste momento o foco 

                                                

7
Explainity é uma forma utilizada para explicar um conceito ou algo mais complexo. São utilizadas geralmente 

figuras desenhadas a mão para facilitar a didática, bastante utilizada no youtube. 

 
 



foram as mídias digitais, como ponte para depois realizar um trabalho com literatura e  

mídias digitais.  

 

Neste terceiro momento, destaca-se a visualidade e as imagens em sua 

relação com as demais linguagens. A inspiração vem das idéias de Santaella: 

 

“Não há linguagens puras. Apenas a sonoridade alcançaria um 

certo grau de pureza se o ouvido não fosse tátil e se não se 

ouvisse com o corpo todo. A visualidade, mesmo nas imagens 

fixas, também é tátil, além de que absorve a lógica da sintaxe, 

que vem do domínio sonoro. A verbal é a mais misturada de 

todas as linguagens, pois absorve a sintaxe do domínio sonoro 

e a forma do domínio visual” (2005a, p.371). 

 

  

O processo de trabalho com os alunos seguiu a sequência didática 

apresentada a seguir:  

 

A. Utilizei  a técnica dos 4 cantos: um tema – diferentes perguntas 

Dividi os alunos em grupos seriam responsáveis por um texto afixado nas 

paredes da sala. Os textos foram retirados do calendário de 2016 do Instituto 

Goethe (Arbeitswelten, ou mundos do trabalho ANEXO VII). Os itens 

selecionados foram: formação (Ausbildung), chances iguais (gleiche Chancen), 

candidatar-se a cargos, empregos (Bewerbung), mobilidade (mobil sein/ work 

and travel), profissões raras (seltene Berufe), profissões novas (neue Berufe),  

trabalho e familia (Arbeit und Familie)  

 

Pela técnica dos quatro cantos (que podem ser em número maior, como no 

caso), todos os alunos devem ler todos os textos, em seu próprio ritmo; subtrair deles 



importantes informações, preenchendo uma tabela entregue previamente pelo 

professor (ANEXO VIII).  

 

Após um tempo, todos os alunos haviam lido  todos os textos. Alguns 

possivelmente não tenham conseguido preencher a tabela toda, mas esta técnica tem 

a vantagem de permitir um tempo de aprendizagem/leitura diferente, ou seja, alunos 

com mais dificuldades realizam a tarefa que conseguem e os com mais facilidade 

assumem maior responsabilidade. Porém, como o trabalho foi realizado em grupo, 

todos aprenderam, uns com os outros. A possibilidade de uma homogeneidade de 

aprendizagem em sala de aula praticamente inexiste. Há alunos que têm maior 

facilidade no entendimento de textos, outros alunos a tem na explicação oral e também 

há os que se diferenciam no trabalho de vocabulário. O importante é que trabalhem 

em grupo de modo a possibilitar a aprendizagem colaborativa.  

 

Ten Katen em recente pesquisa com alunos que aprendem alemão como 

língua estrangeira e que estão em diferentes níveis, concluiu que a aprendizagem 

diferenciada, na qual cada aluno consegue realizar em seu ritmo, tornando-se autor e 

protagonista de seu aprendizado, possibilita que eles “assumam uma postura mais 

ativa e autônoma no processo de aprendizagem”, promovendo assim aaprendizagem 

cooperativa e a interação social (Te Katen, 2016: p 110). Outros autores também 

abordam tais aspectos ligados a aprendizagem diferenciada: 

 

“O conceito de diferenciação é bastante amplo, mas neste caso 

pretendo me utilizar o conceito de diferenciação interna, em sala 

de aula, não do ponto de vista institucional” (SITTE e 

WOHLSCHLÄGL, 2001, s/p, tradução livre) 

 

B. Em um segundo momento, dependendo da dinâmica do grupo, solicitei que 

cada aluno escolhesse um tema. Formaram-se assim grupos de especialistas, 

que tiveram  a tarefa de entender mais profundamente o conteúdo escolhido 

de forma a explicar aos outros alunos o texto lido e interpretado. Cada grupo 



responsável recebeu a resposta da tabela que havia sido preenchida. O grupo 

verificou as suas próprias respostas e em caso de dúvida consultaram o 

professor. Em seguida, os membros do grupo escolheram um representante 

para passar as informações aos outros grupos. Ou seja, um aluno explicou o 

texto resumidamente e realizou a correção da tabela com o restante da classe. 

Desta forma, garantimos  que todos os alunos obtiveram  um conhecimento 

mínimo de todos os assuntos tratados.  

 

C. A seguir, pedi que cada grupo trabalhasse o  vocabulário. Como se tratou de 

grupos mistos (alunos mais avançados e outros com dificuldade ainda), o 

vocabulário foi explicado de forma mais clara e enfatizada a utilidade para todos 

os alunos, independente do grau de fluência no idioma. Os alunos trabalharam 

listas de vocabulário, focando o seu texto e anotando o vocabulário em 

cartazes, de forma a permitir a colaboração.  

 

D. Na etapa final, todos os participantes circularam pela sala, releram os textos 

consultando o vocabulário e mais uma vez verificando se os conteúdos foram 

entendidos.  

 

Após a realização de todas as etapas (A-D) da sequência didática apresentada, 

o trabalho, com os textos do calendário do Instituto Goethe, estava concluído. Os 

textos e vocabulários ficariam expostos na sala, nos diferentes cantos da parede, 

durante algum tempo para consultas posteriores. Todo este trabalho desenvolveu-se 

em sala de aula, mas a proposta é ir além dos quatro cantos, das quatro paredes. 

 Esta técnica foi fácil e rápida de ser realizada. Os alunos conseguiram com ela 

chegar a um grau parecido de conhecimento de vocabulário, referente ao tema. Isto 

foi importante, pois deveriam a seguir trabalhar em grupos.  

Tendo em vista a ideia de ir além das quatro paredes da sala de aula, uma das 

alternativas é a apropriação da tecnologia móvel como artefato pedagógico. No caso 

especifico da escola pesquisada os alunos são mais independentes e com nível 

socioeconômico médio e alto, todos eles possuidores de smartphone, sendo possível 



aproveitar a disponibilidade da tecnologia nômade e trazê-la para a sala de aula como 

mais uma ferramenta pedagógica para busca.  

 

A tecnologia nômade é a possibilidade de estar conectado ao mundo digital em 

qualquer lugar e momento, utilizando dispositivos móveis ou móbiles. Tal possibilidade 

é assim definida:   

 

“As Tecnologias de Informação Móveis ou tecnologia sem fio e 

Ubíquas estão entre os assuntos mais discutidos na área de Sistemas 

de Informação, atualmente. Com o crescimento da telefonia móvel, 

banda larga e redes sem fio, a mobilidade e a computação em 

múltiplas plataformas e aparelhos tornam-se cada vez mais 

factíveis...As Tecnologias de Informação Móveis, Sem Fio e Ubíquas 

figuram entre os principais temas atualmente discutidos na área de 

Sistemas de Informação, tanto no meio empresarial quanto no meio 

acadêmico. A crescente aplicação dessas tecnologias faz emergir uma 

série de questões relativas à sua criação, escolha, adaptação e 

consequências de utilização” (SACCOL & REINHARD, 2007, p. 175). 

 

        Na prática diária como docente e em contato com jovens, não vejo a possibilidade 

de se pensar o ensino, sem o uso das tecnologias digitais que se renovam 

constantemente.  As aulas tendem a ser híbridas, tanto no aspecto do uso de recursos 

tradicionais como nos livros didáticos, mas sempre há outros dispositivos que 

precisam ser pensados para a aprendizagem.  A hibridização de recurso acarreta a 

expansão do local das aulas, que não se reduz a sala de aula. As quatro paredes da 

sala de aula se tornaram limitadoras para a aprendizagem e desenvolvimento de 

competências essenciais ao século XXI, e as tecnologias digitais nos empurram a 

ocupar o ciberespaço. Considerando essas mudanças, a escola tem que adicionar ao 

seu projeto pedagógico a responsabilidade de ensinar o aluno a caminhar, navegar 

como leitor imersivo nesse espaço que é hipertextual e complexo. Para que os alunos 

mantenham-se focados no que acontece durante as aulas o uso dos celulares foi 

proibido, caso contrário, eles estariam conectados nas redes sociais e distantes da 

escola, aula, ou seja, da aprendizagem. Como professora-pesquisadora vejo isto 



como algo contraditório. Faz mais sentido possibilitar a utilização que faça sentido, no 

lugar de proibir. 

 

O espaço da escola é híbrido e qualquer local pode ser utilizado - outras salas, 

jardins, parques, entorno do edifício escolar - para realizar trabalhos, pesquisas em 

conjunto, em qualquer lugar, buscar informações e compartilhar, o que representa um 

dos grandes desafios para o ensino, atualmente. O antigo coexiste com o novo. 

Hibridizar os espaços e os recursos pedagógicos, em consonância com a cultura e 

sociedade híbrida, tal como apontado por SOARES, & MARTINS (2012) é um caminho 

sem volta: 

 

“Em todos os lugares aonde chega a modernidade, chega a 

hibridação, pois esta não rompe o que era tradicional, mas insere-se 

mesclando características e fazendo a justaposição de diferentes 

temporalidades, artefatos e lugares” (SOARES, & MARTINS, 2012 

apud CANCLINI, 2008). 

 

Alunos nascidos na cibercultura convivem com professores e membros da 

família que se sentem mais à vontade com conteúdos disponíveis nas versões 

impressas. Os jovens das gerações contemporâneas à cibercultura trabalham ao 

mesmo tempo com o celular, traduzindo vocabulário no dicionário eletrônico, buscam 

informações em sites e compartilham as informações com os colegas de sala, 

Santaella denomina o leitor imersivo em contraposição ao leitor contemplativo, que 

tinha apenas o livro impresso como fonte de leitura. Segundo o autor, “o novo aluno 

não é mais um leitor contemplativo que segue uma sequência linear, o novo leitor salta 

de um texto a outro, utiliza a hipermídia com grande naturalidade” (SANTAELLA, 2004, 

p. 33). Essa mesma característica também é destacada por outros autores, como 

Tapscott: 

 

É mais provável que um jovem da Geração Internet ligue o computador 

e interaja simultaneamente com várias janelas diferentes, fale ao 



telefone, ouça música, faça o dever de casa, leia uma revista e assista 

à televisão. (2010, p. 32) 

 

Os professores complementam suas aulas com o uso de computadores, tanto 

no formato desktop como utilizando tablets ou mesmo smartphones, para pesquisas, 

trabalhos em grupo, produção de textos em formatos diferentes do texto escrito 

analogicamente.  Os alunos assistem vídeos em várias plataformas como youtube, 

facebook, instagram e outras, em seu dia a dia, fora do contexto escolar. Utilizar das 

mesmas ferramentas no ambiente escolar, só facilita o relacionamento com os alunos 

ao aproximá-los dos conteúdos escolares, que estão disponíveis nas linguagens 

híbridas da cibercultura na qual estão inseridos e não são apenas consumidores, mas 

são produtores como youtubers e fotógrafos.  

  

Enquanto nós professores utilizamos o audiovisual e outras linguagens, os 

estudantes produzem seus próprios vídeos e filmes. Compartilham entre si e com 

alunos de outras turmas. Desta maneira, eles deixam de ser apenas consumidores 

para se tornarem produtores de mídias. Trazer a linguagem híbrida como possiblidade 

de produção dos alunos como autores, tirando-os da posição contemplativa, abre 

novos caminhos para desenvolverem sua autonomia, criatividade e postura ética 

frente ao uso das mídias digitais. 

 

A proposta foi utilizar as diferentes mídias, como impressa, áudio, audiovisual, 

fotografia e, diferentes metodologias, práticas pedagógicas, e assim hibridizar os 

recursos, espaços e temporalidades, com a intenção de verificar o quanto nós 

podemos potencializar o aprendizado de alunos e professores em sua autoformação, 

pois ousar, inovar e analisar sua própria prática é uma forma de estar com constante 

formação. 

 

Uma sala de aula democrática, em que os alunos aprendem uns com os outros, 

traz maiores benefícios a todos. Nós percebemos, nas interações com este grupo já 

há dois anos, que uma aula em múltiplos significados da palavra - espacial, formato 

de aula, participação ativa de alunos, momentos diferenciados, compartilhamento das 



responsabilidades -, impulsiona as relações interpessoais - entre os aluno, destes com 

os professores – e intensifica a atenção dos participantes. Alunos mais motivados, 

mais abertos à reflexão, ao aprofundamento dos conteúdos escolares: foi o que 

observei no decorrer da pesquisa. Nossa escuta como professora-pesquisadora 

esteve atenta aos comentários após a aula, quando os alunos expressam suas 

opiniões, por exemplo, que o tempo passou rapidamente e lamentam que a aula tenha 

acabado, ou perguntam se podem continuar em casa ou no estágio, de outros locais, 

mais tarde, o que foi iniciado. Nós percebemos que estão envolvidos, com interesse 

em continuar se aprofundando no assunto abordado e contribuir para a aula de onde 

estão, ou seja, temos uma escola expandida e essa expansão é um processo natural 

e prazeroso. Tal processo sintetizado no conceito de escola expandida foi 

primeiramente utilizado por Hardagh, quando propõe que,  

 

“... a escola expandida vislumbra a possibilidade de ampliar para o 

ciberespaço o espaço escolar que, com a colaboração do professor, 

pode potencializar a aprendizagem e diversificar a metodologia de 

trabalho, estando em sintonia com as características da sociedade do 

século XXI. Espera-se que com a proposta aqui colocada se 

desenvolvam habilidades importantes como autonomia, colaboração, 

leitura e escrita imersiva” (HARDAGH, 2009, p. 104). 

 

 

Isso significa que os alunos de alguma forma estavam já sensibilizados frente 

a outras possibilidades de fazer trabalhos: suas produções foram bastante variadas: 

desde um programa de rádio, falando da questão de trabalho e filhos, até um explinity 

sobre o tema trabalho e viagem; novas profissões em um filme e um programa de 

rádio sobre o papel da mulher no mercado de trabalho.  (ANEXO IX) 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=was+ist+fl%C3%BCchtlinge,+einfach+erkl%C3%A4rt+mit+explinity&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjBoKrAjKjXAhXCHJAKHfnKBakQvgUIJSgB


2.4.  Terceiro momento, Objetivo Principal: Sala de Aula Expandida  

 

A proposta deste momento foi colocar em prática atividades para expandir o 

espaço de aprendizagem. Sair, tanto do espaço físico da sala de aula como ir além 

dos 45 minutos de tempo previstos.   O objetivo era possibilitar  na prática docente a 

convergência das mídias em aulas de alemão. Durante essa etapa, a literatura 

escolhida deveria ser uma obra significativa no universo cultural e tradição literárias 

alemãs. A escolha se deu pelo livro O Leitor, de Bernhard Schlink, pois esta obra trata 

da questão da linguagem, tema bastante significativo para nós, professora-

pesquisadora e estudantes. Um dos pontos principais é que uma das personagens 

não sabe ler e através da interferência do protagonista, ela se auto-alfabetiza.  O 

resumo da obra encontra-se no Anexo X, aqui apenas destacamos esse aspecto 

relevante para a escolha do livro. Além da obra literária, em 2009 foi lançado o filme 

homônimo, de produção americana e com a direção de Stephen Daldry e com duração 

de 124 minutos. 

 

A minha intenção, portanto, foi a de sensibilizar os alunos para que eles 

trabalhassem o tema da leitura, da linguagem, a questão do analfabetismo, que no 

Brasil é um tema ainda bastante atual. Minha intenção foi também que os alunos 

refletissem sobre a questão da Segunda Guerra Mundial na Alemanha e sobre o papel 

desempenhado pelas mulheres nessa guerra. 

 

A utilização de filmes é positiva e facilitadora para se aprender, entender e 

vivenciar (mesmo que virtualmente) a cultura estrangeira, neste caso, a cultura alemã, 

e de melhorar a proficiência da língua aprendida. Novamente, a proposta foi que 

lessem o livro.  Eles puderam ler o livro de uma forma diferente, em formato impresso, 

ou em tablet ou no próprio celular.  

 

Os alunos viram o filme antes da leitura, e nós justificamos esta decisão porque 

o livro, em termos de linguagem, representaria uma dificuldade maior do que o anterior 

(Löcher) e era importante garantir o entendimento do seu conteúdo. Neste terceiro 



momento a proposta foi a de ler o livro, mas não fazer um diário de leituras, como no 

primeiro momento, com o livro Löcher, e sim dividir suas leituras, releituras com outros 

alunos. A possibilidade de dar um significado, ou seja, de ter uma produção 

socialmente significante, já que as classes inferiores (3os anos) leriam, assistiriam as 

produções, ofereceu uma oportunidade de vislumbrar outro olhar. O filme, sua história, 

não seria um diário de leitura para a professora ler e dar nota, como foi o caso da 

primeira produção e, assim, a produção passaria a ter outro significado. Saber que 

alguém receberia esta história, portanto, a sua ressignificação do livro, em qualquer 

formato escolhido, inspirava cuidado na produção, feita com respeito, 

responsabilidade e ética.  

 

A única orientação proposta da nossa parte, como professora-pesquisadora, 

foi relativa à organização: o trabalho deveria ser em grupo e o resultado desse trabalho 

não poderia ser feito no papel simplesmente, como um diário de leitura, conforme 

narrativa anterior.   Deveria utilizar diferentes mídias e ter um púlico definido de 

leitores. Os alunos divididos em grupos formados por eles mesmos, receberam, 

inicialmente, incumbência de pensarem em possibilidades para produções criativas 

viáveis, já vislumbrando quem seria o “leitor” de suas obras.  

 

FIG 3- Lousa utilizada no início do processo coletivo de criação dos artefatos 



 

 

FIG 4 – Lousa utilizada no processo coletivo de criação dos artefatos 

 

Como podemos observar nas figuras 3 e 4, a organização dos alunos para 

definirem qual seria a linguagem utilizada e também para a composição dos grupos 

seguiu um processo bastante democrático, onde todos os participantes deveriam 

encontrar sua preferência, tanto em termos de conteúdo como em termos de formato 

da produção. Verificou-se, por exemplo, que havia a possibilidade de realizar a leitura 

em tablets ou em print (Buch=livro) e, assim,  dez alunos fizeram a leitura em tablets, 

e 9  realizaram essa tarefa em livros impressos. 

 

Em termos de produções, vê-se a intenção de utilizar as TDICs (Tecnologias 

de Informação e Comunicação), o Publisher, 8para a produção de um jornal histórico. 

Os alunos que fizeram o jornal usando o publisher, tematizaram o papel feminino na 

Segunda Guerra Mundial, com o bjetivo que os outros colegas aprendessem algo 

sobre este assunto. (Anexo XI). Este jornal, por ter sido confeccionado com um 

aplicativo online, possibilita que qualquer pessoa tenha acesso a esta produção, 

                                                
8 Microsoft Publisher 2010 é um software da Microsoft que possibilita montar publicações profissionais com 
grande facilidade 



disponível no link  https://joom.ag/QdUQ. Outro grupo fez a releitura da obra original e 

foi um trabalho interessante, pois foi utilizado o aplicativo Book Creator, que tornou 

possível aos alunos adaptaram o livro de forma que se pudesse realmente entender 

a problemática do analfabetismo proposta pela autora. A releitura, a nova história foi 

feita de tal forma, que alunos do 3º ano puderam entender seu sentido, ou seja, a 

adaptação foi feita tanto no nível linguístico para A1, quanto nível da complexidade da 

narrativa. O objetivo final desta produção é que mostrar suas releituras de O Leitor 

para os alunos do 3o. ano do Ensino Fundamental, que possuem geralmente nível de 

proficiência A1. A reescrita e coautoria ficam evidenciadas no processo de produção, 

que exigiu a proficiência da língua alemã, na leitura para entendimento da obra e em 

sua reescrita. Além disso, temos o contato com a cultura alemã no período da guerra, 

que também problematizou a questão do analfabetismo na Alemanha. 

 

Outros alunos optaram por fazer um teatro de bonecos, utilizando fantoches de 

papel. (theater für kinder), este grupo inclusive preferiu realizar a leitura da obra no 

livro impresso. Um outro trabalho produzido foi o teatro de bonequinhos de papel, que 

foi filmado. O resultado desse trabalho também mostra que os alunos do ensino médio 

tiveram a preocupação de adaptar a narrativa, tanto do ponto de vista do conteúdo 

como do ponto de vista da linguagem apropriada, adaptando-a para a idade dos 

alunos do Fundamental 1. Percebe-se a convergência das mídias realizada pelos 

alunos, analógico e digital convergindo e nos artefatos produzidos pelos alunos 

demonstram que um não descarta o outro. (Anexo XII) 

 

Estas diferentes produções, quando comparadas com os diários de leitura do 

primeiro momento e com as produções do segundo momento, mostram que houve a 

utilização das mídias digitais e a aplicação do conceito de expansão de escola, com 

foco no compartilhamento das produções. A expansão ocorreu devido ao espaço de 

produção situado fora da escola, por meio das redes sociais, pela publicação do book 

e também pela apresentação em outras classes e níveis de escolarização, exigindo 

dos alunos o uso de outro formato visual, material, produção artística e linguagem. 

Vale ressaltar que a publicação virtual do material tem outra conotação no que 

concerne a responsabilidade de uma escrita com qualidade e na parte visual e 

artística, pois o material fica disponível para ser avaliado, não somente pela 

https://joom.ag/QdUQ


professora-pesquisadora, mas também pela família, colegas e, no sentido da 

expansão, a todos aqueles que buscarem informação sobre o livro na Internet. 

 

 Neste capítulo, nós apresentamos uma descrição sobre os três momentos que 

marcaram a interação com os grupos que participaram da pesquisa-ação, as 

propostas de atividades e as produções com linguagens hibridas, realizadas a partir 

da leitura de obras literárias e da convergência das mídias, no processo de expandir 

a escola. Nós procuramos analisar os dados apresentados em diálogo com a 

bibliografia que trata destas questões problematizadas na pesquisa. Os artefatos 

produzidos nos diferentes momentos foram registrados em imagens também, contidas 

nos anexos desta dissertação.   

 

 
 

 

  



Capítulo 3 

Os alunos se manifestam 

 

Este capítulo pretende analisar a visão dos alunos, com relação à prática 

pedagógica planejada para inserir didaticamente diferentes metodologias e produzir 

artefatos. Para tanto, os depoimentos dos alunos utilizam-se da própria denominação 

de avatar. Nós reproduzimos a seguir fragmentos desses depoimentos, cujo conteúdo 

é apresentado integralmente no ANEXO XII. 

 demorado/ lento rápido/ dinâmico 

Socialização sozinho em grupo, divisão de tarefas 

Percepção cansativo atrativo, divertido, mais prático 

Qualidade inferior melhor 

Relevância   “... tipos de trabalho que.. fazer 

no futuro...” 

Esforço   “...mais fácil...” 

Aprendizagem   aprofundamento do tema  

Tabela 2. Percepção dos alunos em relação aos trabalhos  

 

No capítulo anterior, nós refletimos sobre perspectivas diversas em relação às 

linguagens híbridas, pelos adultos, especialmente professores, as crianças e jovens, 

particularmente os estudantes que participaram desta pesquisa. Enquanto nós 



professores utilizamos e consumimos filmes, vídeos, e outras produções produzidas 

com linguagem audiovisual, os alunos produzem vídeos e filmes utilizando-se da 

linguagem audiovisual e outras, ou seja, são produtores e consumidores, ao mesmo 

tempo. Ao compartilhar entre si e com outros grupos suas produções no ciberespaço, 

eles deixam de ser apenas consumidores para se tornarem produtores de mídias. 

Assim, as linguagens híbridas abrem interessantes possiblidades para produção dos 

alunos, agora também autores e não só leitores, o que incentiva a autonomia, 

criatividade e postura ética frente ao uso das mídias digitais. 

 

Entender a mudança de posição dos alunos frente às linguagens, 

especialmente diante da fotografia, rádio, cinema e escrita representaria para os 

educadores a possibilidade de testar novas estratégias pedagógicas e atividades para 

explorar o potencial criativo dos alunos e, consequentemente, desenvolver formas de 

criação mediadas pelos professores de língua estrangeira, de arte, de física, enfim, 

resultando em uma ação interdisciplinar. Os estudantes estão disponíveis e precisam 

dessa orientação, pois a cibercultura abriu espaços muitas vezes desconhecidos, mas 

pode ser usada de forma negativa, causando problemas e compartilhamento de 

produções irrelevantes ou ofensivas, o que nós temos assistido frequentemente nas 

escolas. 

 

3.1. Geração Y 

 

Conforme nós observamos nos depoimentos a seguir, os alunos nascidos da 

geração Y tem maior facilidade e preferência em utilizar as mídias digitais, em 

detrimento do impresso. As pessoas dessa geração preferem o uso do mouse, querem 

ver algo acontecendo... O uso do lápis e da caneta não é mais a primeira escolha, 

considerados cansativos e até limitadores para o potencial criativo. 

A Tabela 2 mostra de forma mais resumida as percepções dos alunos quando 

comparados os processos dos diários de leitura com a produção com as mídias 

digitais. 

  



A fim de preservar a identidade dos alunos, utilizam-se emojis para os perfis dos 

diferentes alunos, os nomes dos avatares encontram-se no ANEXO XII 

 

Depoimento de : “O processo de trabalho foi muito diferente para  

os dois projetos. O primeiro do Löcher foi individual, para começar foi mais 

cansativo por ser feito inteiro à mão e conter desenhos. Já o segundo projeto 

foi em grupo e digital. Conteve desenhos também (feitos por mim) mas achei 

bem mais interessante, por ser algo novo... Enquanto no primeiro foquei em 

coisas mais básicas, como caça palavras, no segundo pude dividir as tarefas 

entre os integrantes do grupo e nos aprofundar mais na história do livro. Quanto 

às mídias digitais e ao trabalho feito à mão, acho que a primeira opção é melhor. 

Acho mais fácil usar computadores e aplicativos para fazer esse tipo de 

trabalho. Eu amo fazer coisas à mão, mas se tivéssemos que fazer o livro 

infantil à mão, eu não ficaria tão animada por ele se tornar tão trabalhoso.“  

 

Esse e outros fragmentos revelam que o perfil de nossos alunos é outro. Os 

participantes das atividades propostas não tèm mais um perfil de leitor contemplativo 

em relação aos textos lidos, ou que seguem uma linearidade, como nos coloca 

Santaella: 

 

“O aluno tem um outro perfil, como leitor e como produtor. Como leitor, 

(...) não é um leitor contemplativo que segue as sequèncias do texto, 

virando páginas, manuseando volumes, percorrendo ... a biblioteca, 

mas um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e 

nexos, num roteiro multilinear, mulitssequencial e labiríntico .... a 

construir ao interagir.... entre palavras, imagens, documentação, 

musicas, vídeo, etc.” (SANTAELLA, 2004, 33) 

 

 



Portanto, permanece em pauta para debate a questão problematizada pela 

professora-pesquisadora: se o perfil dos alunos mudou, faz sentido abrir mão do uso 

das novas tecnologias no ensino? Os depoimentos mencionam várias facilidades, 

como: recursos audiovisuais, ou seja, uma possibilidade de produzir algo não linear, 

multifacetado, dinâmico, diferente do que um diário de leitura (como o artefato 

proposto para o primeiro momento). Outro aspecto ressaltado pelos alunos com certa 

frequência foi o dinamismo imprimido ao trabalho. Os alunos consideram que a leitura 

em livros é algo que cansa, escrever um diário de leitura dá trabalho, e preferem algo 

mais dinâmico.  

 

Por outro lado, realizar um trabalho em tablets, filmar um teatro de bonecos, 

escrever um jornal com um aplicativo é atrativo justamente por ser considerado 

dinâmico.  Isto demonstra claramente uma outra relação com as mídias digitais, tal 

como expresso na declaração de que é “mais fácil usar computadores e aplicativos 

para fazer esse tipo de trabalho”. Nós temos assim a oportunidade de mudar nossa 

postura como professores frente a nossa profissão: se antes éramos os donos do 

saber, centralizando a aprendizagem em nossas exposições, agora nós temos outros 

alunos que trazem saberes dos quais não tempos domínio. Aprender com os alunos 

a “usar computadores e aplicativos” e ensinar que esses artefatos têm um caráter 

pedagógico, para seu crescimento intelectual, é uma forma dialógica e como coloca 

Lévy (2003) possibilita a inteligência coletiva.  

 

 

 Depoimento de  “Já nas digitais encontramos uma gama de recursos 

audiovisuais e interativos o que permite um trabalho em grupo e uma dinâmica mais 

abrangente a diversos públicos. Em sumo o digital foi mais interessante por oferecer 

aos alunos novas plataformas de trabalho e tornar-se mais atrativo.” 

 

 



Depoimento de         ”As diferenças notáveis são a maior praticidade com os 

meios midiáticos por meio da tecnologia. Apesar disso, tivemos o auxílio do trabalho 

com papel, como por exemplo, o roteiro ou o cenário de papelão e papel (palitos 

de madeira).” 

 

Depoimento de   “As duas diferentes formas de trabalho proporcionam para 

o aluno novos conhecimentos, novas formas de apresentação de trabalho, o que 

é um ponto totalmente positivo para a escola. Com o trabalho do livro Löcher, não me 

identifiquei muito bem... Com o trabalho do filme "Der Vorleser" utilizamos mídias 

digitais. Na minha opinião é um tipo de trabalho que se aproxima mais do aluno e 

talvez se relacione melhor com tipos de trabalho que ele terá que fazer no futuro. 

E pelo fato de ter sido um trabalho feito a partir de mídias digitais, os alunos tiveram 

mais facilidade para ser feito.” 

 

 

 

Depoimento de ”Como comparadas ambas as mídias, o processo digital é 

significativamente mais simples. Organizar grupos torna-se mais fácil, a pesquisa 

é mais rápida e objetiva e o tempo gasto com a execução do trabalho é menor....” 

 

De acordo com os depoimentos dos alunos, ficam bastante claras duas 

diferenças básicas. As novas mídias facilitam o trabalho em grupo pela possibilidade 

de compartilhamento, demonstrando assim, também pela visão do aluno, que as 

mídias em convergência podem expandir a escola. Boa parte das produções foram 

realizadas fora da sala de aula, fora dos horários das aulas e sinalizam as 

possibilidades de escola expandida. Nas aulas ocorreu apenas o start inicial e a 

finalização. Os depoimentos apresentam também conceitos importantes para 

responder o problema de pesquisa: interatividade, trabalho em grupo, abrangente 

para diversos públicos. Em suma, o digital foi mais interessante por oferecer aos 

alunos novas plataformas de trabalho e tornar-se mais atrativo. se aproxima mais do 



aluno e talvez se relacione melhor com tipos de trabalho que ele terá que fazer no 

futuro. E pelo fato de ter sido um trabalho feito a partir de mídias digitais, os alunos 

tiveram mais facilidade para ser feito. 

 

Depoimento de ”As duas diferentes formas de trabalho proporcionam 

para o aluno novos conhecimentos, novas formas de apresentação de trabalho…” 

 

Depoimento de     : “Quando comparadas ambas as mídias, o processo digital 

é significativamente mais simples. Organizar grupos torna-se mais fácil, a 

pesquisa é mais rápida e objetiva e o tempo gasto com a execução do trabalho 

é menor....” 

 

 

 

Também é possível afirmar que a convergência das mídias potencializa o 

aprendizado da língua alemã, pelos depoimentos a seguir. 

  

Depoimento de:  “O trabalho do livro Löcher apresenta um resultado inferior se 

comparado com os trabalhos de mídia digital deste ano ... Isso se deve a uma série 

de fatores, mas antes de citá-los é importante ressaltar que projetos de mídia física 

são consideravelmente mais trabalhosos e, portanto, exigem mais tempo para se 

equipararem com os de mídias digitais no quesito qualidade. Isso explica a diferença 

significativa dos resultados dos trabalhos sobre o livro "Löcher" e a mais recente P4, 

considerando que, pessoalmente, o tempo gasto em ambos os trabalhos foi 

semelhante.” 

 

Na percepção dos alunos, o trabalho com o registro analógico teve resultado 

inferior, além de ser mais demorado. Segundo eles, ao utilizarem o mesmo tempo com 



as mídias digitais, a qualidade da produção foi melhor. Na perspectiva da professora-

pesquisadora, nós acreditamos que não devem ser utilizados apenas as mídias 

digitais, devemos oportunizar ambas as possibilidades. Os dois caminhos podem e 

devem se cruzar, inclusive de forma híbrida, como foi o teatro de bonecos, cujos 

personagens e cenários foram confeccionados em papel, mas também houve a 

utilização de tablets e celulares para registrar as cenas na filmagem.  

 

Depoimento de :”Contudo com o trabalho sobre analfabetos houve um 

aprofundamento muito maior com relação aos temas tratados no livro Der 

Vorleser". 

 

Depoimento de : “O fato também de termos de adaptar uma história sobre o 

nazismo para crianças foi um desafio muito divertido. Enquanto no primeiro foquei em 

coisas mais básicas, como caça palavras, no segundo pude dividir as tarefas entre os 

integrantes do grupo e nos aprofundar mais na história do livro.” 

 

O desafio da adaptação de uma obra literária C2 (escrito para pessoas que tem 

o idioma alemão como língua materna) para crianças, cujo conhecimento está entre 

A1 e A1.2., é enorme. Mesmo assim, os alunos tiveram a percepção de ser algo 

“divertido”. Isto mostra claramente o fato de que diante desse e outros desafios, os 

alunos têm prazer em aprender. Principalmente se desafiados de forma coerente, que 

faça sentido. O principal aprendizado de todo esse processo, em termos das relações 

humanas e para a cidadania, é se colocar no lugar do outro para reconstruir uma 

narrativa. Quando há a necessidade de pensar a linguagem de um livro no nível da 

metalinguagem, ou seja, pensar a respeito dela, chega-se a um nível alto de 

proficiência. Isto foi necessário no momento da adaptação do conteúdo e da 

linguagem, para que a nova versão pudesse ser entendida por alunos do Ensino 

fundamental I. 

Capítulo 4 

A prática da professora 



 

Neste capítulo pretendemos entender o processo de mudança da prática 

docente a partir das diferentes metodologias. Na metodologia tradicional, utilizada no 

primeiro momento, a proposta foi produzir diários de leitura impressos,  que podem 

ser válidas no processo, mas foram analisadas negativamente pelos alunos. A 

metodologia inovadora representaria um avanço frente à modernidade, propondo a 

utilização de mídias digitais, de forma mais “tímida”, tal como ocorreu no segundo 

momento. No terceiro momento, utilizou-se as mídias digitais de variadas formas, com 

a ampliação das possibilidades, de espaços e temporalidades, e a otimização do 

tempo, como os alunos apontaram em seus depoimentos. As atividades 

desenvolvidas nesse último momento implicaram pensar inclusive no receptor, no 

público que irá ler, ouvir, tentar entender o trabalho produzido e, consequentemente, 

hibridizando as linguagens e expandindo a escola. 

 

4.1. Justificativa 

 

Possivelmente, a palavra que resume este capítulo seja, intencionalidade. A 

proposta foi a de propor paulatinamente aos alunos novas formas de aprender, a partir 

de outro tipo de trabalho, lançar novos desafios para trilhar novos caminhos. Neste 

sentido, a intencionalidade é de ousar no ensinar e aprender, professor e aluno na 

convergência de intenções. 

 

Se pensarmos que a humanidade foi se modificando, principalmente do ponto 

de vista socioeconômico, temos diferentes grandes eras: da pedra, agrícola, industrial, 

e por fim, a era que mais nos interessa e afeta, principalmente por nós vivermos nela, 

que é a era da informação. Nós professores estamos, assim como os nossos alunos, 

inseridos nesta era da informação. Ao mesmo tempo, a informação digital é 

facilitadora, mas também pode ser causadora de uma exclusão social. Segundo Perez 

Gomez “...até chega a determinar a exclusão social daqueles que não são capazes 

de entendê-la e processá-la...” (2015, p.17). Para o autor, a tecnologia “... já não pode 

ser mais considerada apenas uma maneira de transportar a informação de um lugar 



para outro....se converteu em um meio de participação...” (id., ib.). Considerando tais 

questões, os educadores que desejam manter o diálogo com os alunos devem ajudá-

los a conseguir lidar com esta grande gama de informações. Neste contexto, a autor 

enfatiza que: 

 

“...o menino ou a menina tem acesso ilimitado a uma enorme 

quantidade e informações fragmentadas que vão além da sua 

capacidade e organização em esquemas compreensivos, 

dispersam a sua atenção e saturam a sua memória, o mosaico 

e dados não produz formação, e, sim perplexidade e 

desorientação” (id., p. 18) 

 

Nós acreditamos que este seja o novo papel do educador: ajudar na 

organização das informações, para colaborar na formação da inteligência coletiva, 

através dos alunos. Levy preconizou o conceito de inteligência coletiva, ao dizer que 

“... uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências” (2003, p. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diários de leitura 

 

Produções sobre” O Leitor”: mídias 

diversas 



definir prazos mediar (grupos, mídias, etc.) 

explicar como fazer disponibilizar recursos  

acompanhar orientar (bibliografia, etc) 

disponibilizar aulas apoiar, aconselhar 

dar feedback mediar compartilhamento 

avaliar possibilitar/propor auto avaliação 

Tabela 3: Verbos com ações do no papel de Professora 

 

É bastante interessante ressaltar, que os próprios alunos têm noção de que 

para uma produção diferente, há a necessidade da apropriação da ferramenta, no 

caso para realizar um vídeo.  

 

Depoimento de : “Em relação ao trabalho feito ano passado com o livro 

Löcher e o trabalho deste ano, acredito que lembrar dos fatos do livro anterior 

foi mais fácil, pois há resumos, tabelas, entrevistas e diagramas que ajudam na 

memória. Contudo com o trabalho sobre analfabetos houve um 

aprofundamento muito maior com relação aos temas tratados no livro Der 

Vorleser. O lesetagebuch (diário de leitura) foi um trabalho individual e, 

portanto, foi mais custoso e cansativo, enquanto a revista que fizemos para 



este novo trabalho, por ser em grupo, foi bem mais dinâmico e fácil de 

estudar. Com relação ao formato com que o trabalho foi apresentado, o meio 

digital possui mais ferramentas que agilizam o processo de trabalho 

contudo, um trabalho feito no papel pode ser feito à qualquer hora, sem 

ficar às custas de internet, energia, wifi e etc. 

 

Depoimento de: ”Achei tanto o processo quanto o produto final bom 

com mídias digitais. O tablete facilitou a estrutura e organização do livro, 

além de possibilitar outros meios de interação, como os áudios presentes no 

nosso livro, que não seriam visíveis em mídias impressas. Quanto ao 

processo, achei que o tablete facilitou bastante a confecção do livro com o 

aplicativo utilizado, já que estamos acostumados a usar esse tipo de 

instrumento, não tivemos dificuldade em usar o aplicativo. O tablet, em geral, 

tornou o processo mais acelerado e divertido.” 

 

 

          Meu papel   como  professora mudou nesse processo, durante o 

segundo e o terceiro momentos, se comparado com o primeiro momento. Durante a 

confecção dos diários de leitura, eu apenas orientava superficialmente sobre o uso da 

língua alemã, sobre possibilidades de atividades, sobre prazos. Ao orientar o trabalho 

com O Leitor, eu possibilitei o trabalho fora da sala de aula, os alunos trabalharam no 

pátio, em casa. Orientei sobre bibliografia a ser consultada para escrever de conteúdo 

mais elaborados e aprofundados, quando comparados com os diários.  

Os alunos trabalham de forma muito mais independente e colaborativa. Tomam suas 

decisões para chegar ao resultado. Resultado este que como podemos ver nas 

Figuras 1 e 2 eles próprios colocaram como meta. 

 



Depoimento de  “O fato também de termos de adaptar uma história sobre 

o nazismo para crianças foi um desafio muito divertido. Enquanto no primeiro 

foquei em coisas mais básicas, como caça palavras, no segundo pude dividir 

as tarefas entre os integrantes do grupo e nos aprofundar mais na história 

do livro.” 

 

No primeiro momento, com os diários de leitura, a metodologia tradicional, 

permitiu que a professora-pesquisadora orientasse o trabalho de forma a realizar algo 

com que estava bastante familiarizada. Algumas ações importantes que nós 

gosariamos de sublinhar: definir com os alunos o que é um diário de leitura, explicar 

como se pode fazer um diário de leitura, definir prazos, acompanhar cada etapa para 

que os alunos conseguissem realizar o trabalho no prazo, interferir caso algum aluno 

estivesse com dificuldades de manter este prazo, disponibilizar aulas, corrigir as 

produções, dar um feedback, inclusive utilizando notas. As descrições  mostram que 

as decisões mais importantes estão nas mãos do professor quem conduz o processo. 

   

No terceiro momento, o trabalho com O Leitor transformou a prática da 

professora-pesquisadora. Tal mudança é perceptível nos seguintes ações educativas: 

possibilitar espaço e tempo para que os alunos definissem os trabalhos (como 

mostrado nas figuras 3 e 4), disponibilizar recursos, como por exemplo os tablets, para 

que os alunos pudessem realizar os seus trabalhos, orientar em relação ao material 

de pesquisa para permitir um aprofundamento no tema, por exemplo do 

analfabetismo, necessidade que os próprios alunos demonstraram ter,  apoiar e 

aconselhar em duvidas em relação a informações sobre os assuntos estudados,  

mediar o compartilhamento das produções com outros alunos (concretamente 

falando, verificar com outros professores quando os alunos poderiam dividir seus 

trabalhos).  A tabela 3 mostra um resumo comparativo do papem da professora nos 

dois momentos (primeiro e terceiro) 

 

Nosso papel de professora, no terceiro momento fez com que nós nos 

sentíssemos  muito mais o desafio, pois nossa função passou nitidamente a ser outra. 



Nós deixamos de ser a pessoa que define tudo e passamos a ter uma função de 

orientadora. É mais desafiador, pois a tendência ainda é a de definir, de resolver, mas 

é justamente isto que está em mudança, o papel do professor.  

 

Inicialmente, havia uma certa dúvida, sobre qual das metodologias promoveria 

um maior aprendizado do idioma alemão, se a tradicional ou a possibilidade das novas 

tecnologias, de forma a realizar a expansão da sala de aula, da escola. Nos 

depoimentos dos alunos fica bastante claro que a metodologia tradicional não cabe 

mais, como metodologia exclusiva no cotidiano escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

  

 

Os objetivos desta pesquisa foram verificar se as práticas pedagógicas 

mediadas por mídias em convergência podem expandir a escola e potencializar o 



aprendizado da língua e alemã.  As experiências para o desenvolvimento da pesquisa 

foram descritas e analisadas a partir da práxis pedagógica realizada durante dois anos 

com alunos do Ensino Médio do Colégio Humboldt, por um lado, e dos depoimentos 

e artefatos produzidos pelos alunos durante esse período.  

  

Os alunos do Colégio Humboldt são provenientes de classes sociais rotuladas 

em sua maioria como média alta e alta, com condições financeiras para ter acesso às 

tecnologias lançadas no mercado; à cultura por meio de viagens, visitas a museus, 

galerias de arte, cinema, espetáculos musicais. Enfim, os alunos e suas famílias tem 

acesso ao capital cultural e transitam entre linha divisória entre a cultura erudita e a 

cultura de massa. Dificilmente será possível encontrar dentre eles algum aluno que 

não tenha em casa um computador, notebook ou tablet. A grande maioria tem seus 

próprios smartfones. Esta é a geração Polegarzinha (Serres, 2013). As informações 

estão não mais na biblioteca, nos livros, ou, como preconiza Serres, a vida digital 

significa economia. Pode-se armazenar e acessar muito mais conteúdo via digital do 

que com livros. Para esse autor: “a Polegarzinha não precisa armazenar o saber, nem 

na estante, nem na cabeça. O acesso é rápido e fácil” (Serres, 2013, p.37). 

 

Os alunos do Colégio Humboldt também são em sua grande maioria geração 

touch. Para a maior parte deles, principalmente os mais velhos, matriculados no 

Ensino Médio, a biblioteca é um lugar a evitar mesmo possuindo um acervo de livros 

atualizados. Já os computadores instalados nas dependências da biblioteca estão 

sempre ocupados. Raramente é possível encontrar fones de ouvido disponíveis, por 

exemplo. Cadernos estão caindo em desuso, apesar da insistência dos professores 

de que há a necessidade de fazer anotações e de “copiar”. Em geral, a cópia é feita 

pelo celular com a utilização da câmera fotográfica. A geração Polegarzinha está 

presente no colégio e nós professores de línguas não temos muitos argumentos para 

convencer os alunos a utilizarem o dicionário impresso, já que com grande 

desenvoltura utilizam a versão on-line, preferida pelo sucesso nas buscas e rapidez. 

  

Durante as aulas, nós percebemos até uma pequena competição, quando 

realizam trabalhos em grupo, para ver quem encontra a palavra mais rapidamente. 



Nem sempre se trata da melhor tradução, mas de qualquer forma o problema está 

resolvido, cabe ao professor ensinar como eles podem aperfeiçoar essa busca no 

meio digital e valorizar esse tipo de conhecimento, indicando que o tradutor da Google 

e as wikis são espaços coletivos. Desta forma, a contribuição dos alunos nessas 

plataformas melhora o nível do conteúdo para outros usuários. Isso enfatiza o valor 

da colaboração, da dimensão coletiva do conhecimento produzido por ele, ou seja, ele 

é coautor e não apenas consumidor. Temos a convergência dos saberes, professor e 

aluno no processo dialógico de aprender e ensinar. 

 

A apresentação das considerações e análises sobre a visão dos alunos, com 

relação à prática pedagógica, a partir dos trabalhos realizados com literatura, a partir 

de de diferentes metodologias aplicadas com a convergência das mídias, é importante 

para fundamentar nossas reflexões. Nos depoimentos dos alunos evidencia-se que 

há uma clara preferência do uso das mídias digitais e que estas possibilitam atividades 

mais agradáveis e menos entediantes, quando comparadas ao trabalho com os diários 

impressos. O desafio de adequar o produto para um público específico foi avaliado 

como extremamente positivo. 

   

Desta forma dialógica, procurou-se entender como ocorre o processo de 

mudança da práxis do professor a partir do uso da literatura, linguagens híbridas e 

convergência das mídias para a expansão da escola e aprendizagem dos alunos. Esta 

mudança de práxis exigiu que a professora-pesquisadora assumisse uma nova 

postura em sala de aula. A fim de que os estudantes possam utilizar as linguagens 

híbridas, há necessidade de conscientização da transformação do papel do professor 

em sala de aula, e por conta da expansão da escola, de mudanças do lado de fora 

dela também. Enquanto a mídia se resumia ao diário de leitura, tendo o livro impresso 

como base, aparentemente, o professor teve domínio sobre todo o processo. Já com 

o uso de mídias digitais, e a possibilidade de produção realizada em outros lugares e 

horários, como ocorreu no trabalho com O Leitor, o professor deixa de ser o detentor 

de todo o saber. O novo papel do professor passa a ser muito mais o de orientar, pois 

é bastante difícil chegar ao conhecimento tecnológico que os alunos possuem. Neste 

contexto, a experiência pedagógica do professor tem um papel fundamental.  



 

O trabalho fora da sala de aula faz com que os alunos envolvam-se mais 

profundamente, que consigam adquirir um conhecimento mais aprofundado do 

assunto e, tendo em vista que a sua produção, será compartilhada com outras 

pessoas que não apenas o professor, também faz com que o aluno consciente de sua 

responsabilidade demonstre grande empenho. 

  

Outros aspectos fundamentais que foram verificados, foram o da aprendizagem 

e o do ensino do idioma alemão. No momento em que o trabalho se torna visível e 

acessível para outras pessoas, via compartilhamento na rede, a preocupação com o 

uso correto da língua alemã, tornou-se maior.  Houve por parte dos alunos o cuidado 

com a correção, no sentido de evitar erros gramaticais e de ortografia. Quando 

comparados com os diários de leitura, é nítida a qualidade dos artefatos produzidos 

com as mídias digitais.  

 

Tal fato não se deve, porém, apenas à consciência da visibilidade diante de um 

número maior de leitores, mas também porque é um trabalho compartilhado e 

construído coletivamente. A construção foi conjunta, desta forma um aluno teve a 

oportunidade de aprender com o outro. Além disso, os depoimentos dos alunos 

mostraram que houve um aprofundamento do conteúdo, ou seja, no lugar de fazer 

caça-palavras, pesquisaram o papel da mulher após a Segunda Grande Guerra, 

abordando as relações de gênero de maneira crítica, o que pode ser visualizado no 

trabalho com o aplicativo Publisher. Quando os aluno apropriam-se de um 

conhecimento para partilhá-lo, o aprofundamento, o desafio de entender o que será 

compartilhado é muito maior, ao invés de ler para responder as tradicionais perguntas 

de uma prova.  

 

Um outro aspecto importante é a adequação para o público. No momento em 

que os alunos conseguem pensar sobre a linguagem a ser utilizada para um público, 

percebe-se que eles estão pensando em um nível de metalinguagem. Ou seja, pensa, 

reflete sobre o idioma alemão em uma perspectiva bastante complexa. Decidir se a 

linguagem é adequada para um aluno do Ensino Fundamental I exige um 



entendimento do ponto de partida, requer compreensão correta do que se trata na 

narrativa da obra original, no caso O Leitor, para adaptá-la aos leitores-alunos com 

outro nível de proficiência da língua alemã. Tal experiência de adaptação demonstra 

que houve progressos no conhecimento do idioma, ao possibilitar o uso da língua 

alemã inicialmente na recepção e, em seguida, na produção dos artefatos com a 

qualidade e em nível adequado para os novos leitores de O Leitor. 

Neste ponto, voltamos ao início do processo. Linguagem permeando o 

processo. Linguagem. Tudo gira em torno da linguagem. Assim fecha se o círculo.  
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ANEXO I 

 

Termo de consentimento de participação em pesquisa – escola  

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

CEFT-Centro de Educação, Filosofia e Teologia 

PPGEAHC-Programa de Pós Graduação Educação, Arte e História da Cultura 

 

O Colégio Humboldt consente que os trabalhos dos alunos do 11º. ano (2015) 

respectivamente do 12º. ano (2016) do Ensino Médio das turmas AC sejam utilizados para 

fins de pesquisa acadêmica, para a dissertação intitulada  Convergência das Midias: Uma 

Narrativa Sobre Experiências em Aulas de Alemão, desenvolvida pela 

pesquisadora Nora Machalous (machalous@uol.com.br),  com a orientação da Profª Dra. 

Cláudia Coelho Hardaghl: (hardagh@uol.com.br). 

O objetivo da pesquisa é verificar de que maneira as práticas pedagógicas mediadas por 

mídias em convergência podem expandir a escola e potencializar o aprendizado da 

língua e alemã. A utilização e divulgação de dados coletados durante a pesquisa seguem as 

diretrizes éticas, com preservação do anonimato dos participantes, assegurando, desta forma, 

a sua privacidade.  

 

 

 

Direção do Colégio Humboldt 

São Paulo, 20 dezembro de 2017 
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ANEXO II 

Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

Nível Descrição 

A1 

Pode entender e utilizar expressões familiares do dia a dia, bem como frases 
básicas direcionadas a satisfazer necessidades concretas. Pode se apresentar e 
responder perguntas sobre detalhes de sua vida pessoal como, por exemplo: 
onde vive, pessoas que conhece ou coisas que possui. Pode ainda interagir de 
maneira simples com nativos desde que estes falem pausadamente, de maneira 
clara e que estejam dispostos a ajudar. 

A2 

Pode entender frases e expressões relacionadas a áreas familiares ao usuário, 
como informações pessoais e familiares básicas, compras, geografia local, 
emprego. Pode se comunicar de maneira simples em situações familiares que 
requerem troca de informações curtas e precisas. Pode descrever de maneira 
superficial aspectos sobre seus conhecimentos, ambiente onde vive e 
necessidades imediatas. 

B1 

Pode entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia como trabalho, 
escola e lazer. Pode lidar com situações cotidianas no país onde a língua é 
falada (viagem de turismo). Pode produzir textos simples sobre áreas familiares e 
de interesse. Pode ainda descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e 
ambições. Além disso pode ainda opinar de maneira limitada sobre planos e 
discussões. 

B2 

É capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas 
tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico se forem de 
sua área de especialização. Pode interagir com falantes nativos com um grau 
suficiente de fluência e naturalidade de forma que a comunicação ocorra sem 
esforço por parte de nenhum dos interlocutores. Pode produzir textos claros e 
detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de vista sobre 
temas gerais, indicando vantagens e desvantagens das várias opções. 

C1 

É capaz de compreender uma ampla variedade de textos extensos e com certo 
nível de exigência, assim como reconhecer nestes sentidos e ideias implícitas. 
Sabe expressar-se de forma fluente e espontânea sem demonstrar muitos 
esforços para encontrar uma palavra ou expressão adequada. Pode fazer uso 
efetivo do idioma para fins sociais, acadêmicos e profissionais. pode produzir 
textos claros, bem estruturados e detalhados sobre temas de certa 
complexidade, mostrando uso correto dos mecanismos de organização, 
articulação e coesão do texto. Capaz de entender por completo um filme sem 
legendas. 

C2 
É capaz de compreender com facilidade praticamente tudo que ouve e lê. Sabe 
reconstruir a informação e os argumentos procedentes de diversas fontes, seja 
em língua falada ou escrita, e apresentá-los de maneira coerente e resumida. 



Pode expressar-se espontaneamente com grande fluência e com um grau de 
precisão que lhe permita diferenciar pequenos matizes de significado, inclusive 
em situações de maior complexidade. 

 

ANEXO III 

Princípios Institucionais do Colégio Humboldt 

1) Aprendizagem 

Nós promovemos uma cultura pedagógica que se caracteriza pela aprendizagem 

social e individual. Aplicamos métodos de ensino centrados no aluno, visando o 

desenvolvimento de competências, a autonomia e o ato responsável. 

  

2) Desenvolvimento do educando 

Nós favorecemos o desenvolvimento integral do educando através do estímulo à 

criatividade e da apropriação de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. 

  

3) Qualidade do Ensino 

  

Nós oferecemos um ensino de alto nível, aprendizado diferenciado e atendimento 

individualizado através de um qualificado corpo docente. 

  

4) Desenvolvimento de pessoal 

  

Nós incentivamos o constante aperfeiçoamento do nosso corpo docente e 

administrativo, para que isso resulte em uma alta qualidade de ensino e prestação 

de serviços. 

5) Comunicação 

Nós valorizamos a colaboração, a transparência e a comunicação na relação com a 

comunidade escolar, condições para o êxito do nosso trabalho escolar. 

  



6) Participação dos alunos e pais 

Nós entendemos o sucesso do nosso processo educativo como resultado de uma 

responsabilidade baseada no trabalho conjunto e de mútua confiança entre alunos, 

pais e funcionários. 

7) O papel da escola na sociedade 

Nós promovemos o desenvolvimento dos nossos alunos, visando formar cidadãos 

críticos e conscientes da sua responsabilidade. Para isso, estimulamos a convivência 

entre culturas diferentes e educamos para atitudes solidárias, de justiça social e ética. 

8) Educação Ambiental 

Nós educamos para uma relação de responsabilidade consciente com o meio 

ambiente. Incentivamos e apoiamos projetos internos e externos de sustentabilidade 

dos recursos naturais do planeta. 

9) Atividades extras 

Nós oferecemos, em um ambiente amplo, seguro e com instalações modernas, uma 

variedade de atividades extras que vão ao encontro dos interesses e das aptidões do 

aluno e ajudam no desenvolvimento da sua individualidade. 

10) Garantia da qualidade 

Nós asseguramos e fomentamos a qualidade do trabalho pedagógico através de 

constantes avaliações internas e externas dos processos escolares. 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 



Sociedade Escolar Barão do Rio Branco – SEBRB Estrutura 

O Colégio Humboldt é mantido pela Sociedade Escolar Barão do Rio Branco - SEBRB, 
composta por pais que se tornam sócios assim que matriculam seus filhos no Colégio. 
Permanecem sócios durante a escolaridade de seu filho nesta instituição de ensino. 
A SEBRB é representada por uma Diretoria, um Conselho Consultivo e um Conselho 
Fiscal. 
  

Para financiar a SEBRB, os pais pagam uma taxa mensal, além da mensalidade 
escolar, que é única e independe da quantidade de filhos matriculados. 
  

A Diretoria é composta por sete membros, o Conselho Consultivo por 21 membros e 
o Conselho Fiscal por três titulares e três suplentes. O mandato de cada membro 
desses grêmios é de dois anos, com possibilidade de reeleição. A renovação dos 
grêmios realiza-se, parcialmente, a cada ano, garantindo, assim, a sua continuidade. 
Para o Conselho Fiscal as eleições são anuais. Todos os sócios têm direito ao voto e 
podem candidatar-se desde que estejam em dia com suas obrigações financeiras 
junto ao Colégio. 
 
  

Para candidatar-se aos grêmios da SEBRB, os interessados devem obedecer às 
seguintes condições: 
  

• Presidente da Diretoria: pertencer ao quadro social, no mínimo, há quatro anos; 

• Membro da Diretoria: pertencer ao quadro social, no mínimo, há dois anos; 

• Conselho Consultivo: pertencer ao quadro social, no mínimo, há 12 meses; 

• Conselho Fiscal: pertencer ao quadro social, no mínimo, há seis meses. 

 
Os membros da Diretoria da Sociedade reúnem-se de uma a duas vezes ao mês. 
Tratam, essencialmente, de questões administrativas, financeiras e estratégicas. Não 
interferem na área pedagógica. 

 
O Conselho Consultivo reúne-se uma vez por mês. Analisa e discute assuntos de 
interesse dos pais de alunos. Não interfere na área pedagógica. 

 

 

 

 

ANEXO  V 

Sinopse do livro “Buracos” de Louis Sacher 



 

 Acusado de roubar um precioso par de tênis, Stanley 

Yelnats é condenado a ir para um reformatório, 

localizado no leito seco de um lago. Todos os dias, casa 

um dos internos é obrigado a escavar um imenso buraco 

na terra dura e seca, sob um sol de rachar. Stanley 

percebe que na verdade os chefes do reformatório 

buscam alguma coisa que deve estar enterrada por ali. 

As relações entre os internos, as dificuldades para 

conseguir água, as brigas pelo poder entre os meninos e 

entre os dirigentes se entrelaçam com a revelação de 

episódios envolvendo os antepassados de Stanley, de 

seu amigo Zero e dos habitantes do lugar, na época em 

que o lago ainda existia. Os fatos se encadeiam, explicando o azar que sempre 

perseguiu a família Yelnats e a acusação injusta a Stanley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO VI 

Exemplo de 

Diário de leitura de “Löcher”

 

 



 

 

 

 

           

 



 

 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 



              

 

                                                     

ANEXO VII 

Calendário 2015 Instituto Goethe  

 

 





 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

ANEXO VIII 

Exercício 4 cantos tema trabalho 

 

 

Thema Wichtigste 

Informationen 

Wichtige 

Wörter 

Was ich 

nicht 

wusste 

Noch 

Fragen 

zum 

Thema 

Ausbildung     

Gleiche 

Chancen 

    

Bewerbung     

Mobil     

Seltene Berufe 

 

    

Neue Berufe     

Arbeit und 

Familie 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IX 

Produção dos alunos sobre profissões 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO X 

Sinopse do livro "O Leitor", de Bernard Schlink 

 

Alemanha, período pós-guerra. 

Michael, quinze anos, que sofre de uma doença. Em 

um dia, voltando para casa, da escola, com fortes 

dores, é ajudado por uma mulher de 36 anos, está 

mulher é Hanna, que o ajuda a chegar até casa. 

 

A doença de Michael, entretanto piora e ele fica 

impossibilitado de sair de casa por algum tempo. 

Assim que melhora, se vê na obrigação de agradecer 

pela ajuda que recebeu. 

 

Michael consegue saber onde a Hanna vive e vai até 

ao seu apartamento, levando flores. Mais tarde 

quando volta novamente para visitar Hanna e ele chega no momento em que ela está 

trocando de roupa e Michael vê se atraído pela cena. Quando Hanna percebe que ele 

a observa, ele se sente envergonhado e foge. 

Passado algum tempo, Michael toma coragem e volta ao apartamento de Hanna com 

a intenção de se desculpar pela sua postura.  Quando ela pede que ele busque carvão 

no porão para o aquecimento da água, ele fica sujo e a Hanna oferece a sua banheira 

para ele se lavar. A seguir, acabam em um momento de romance, na cama, em uma 

relação sexual e com a leitura de Michael da obra literária que ele está lendo na 

escola.  

Isto se torna rotina: relação sexual e Michael lê para ela. 

Hanna recebe uma proposta de promoção, que não aceita e muito pelo contrário, faz 

com que ela desapareça sem avisar Michael. 

Este sofre muito e tem dificuldades em ter outras relações duradouras. 

Os anos passam, Michael é agora um estudante do curso de direito, e ele se inscreve 

para acompanhar o julgamento de ex-oficiais da SS, pela morte de prisioneiras judias. 



No julgamento, Michael percebe que Hanna é uma das acusadas, pois foi uma das 

guardas guarda em um campo de concentração. 

 

A acusação é que durante um ataque as guardas fecharam as portas da igreja, 

causando assim a morte de todas as prisioneiras, queimadas. Hanna assina uma 

confissão que confessa que não tentou salvar as prisioneiras e é condenada à prisão 

perpetua, assumindo uma culpa que não era sua só para que não descobrissem que 

ela era analfabeta. Mais tarde veio a saber que o documento onde assinou a sua culpa 

não era destinado a ela, mas como era analfabeta fingiu que leu e assinou. 

 

Quando Michael descobre que Hanna não sabia ler, (um dos motivos porque solicitava 

que ele lesse para ela), fica em dúvida se deve contar a verdade para evitar a prisão 

de Hanna, ou não. Decide não contar. Quando presa, Hanna recebe dele fitas 

gravadas com livros, que ele Michael lê para ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 

Produção partindo da obra “O Leitor” 



Jornal produzido com o aplicativo Publisher disponível em  

https://joom.ag/QdUQ 
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TEATRO DE BONECOS 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO SOBRE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  APLICATIVO 

PUBLISHER 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XII 

 

AVATAR dos alunos 

 

 

 

Nome: Potato 

Bücher: Percy Jackson, Harry Potter, Tintenherz, Die Drei Schatten, Histórias Extraordinárias 

de Edgar Allan Poe 

Kino: Harry Potter, Zootopie 

Musik: Pop, Alternative Rock 

Lieblingsband: 21 Pilots 

Lieblingssänger: Ed Sheeran, Taylor Swift 

Videos: Videoclip 

Fernsehen: House, Friends,The Bigbang Theory 

Sport: Handball, volleyball 

Theater: Urinal, o Musical 

Lieblingsfach: Biologie und Physic 

Veranstaltungen: Bücherverantaltungen, Kunst und Kultur 

 

 

 

 



 

Nome:MingLee 

Bucher: Harry Potter, Percy Jackson, Narnia 

Kino: Civil War, Avengers: Age of Ultron 

Musik: Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Linkin Park, Catfish and the Bottlemen, 

Red Hot Chilli Peppers, Them Crooked Vultures Videos 

Games:Fernsehen, Suits, The Man In The  High Castle 

Sport: Tennis, Veranstaltung, The International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name: Avatar 

Fernsehen: Scandal, Criminal Minds, How To Get Away With Murder, Rebeldes, Friends, 

NCIS, CSI 

Sport: Handball, Volleyball, Fußball 

Kino: Fast and Furious, Lord of The Rings, Friends With Benefits 

Musik: Sertanejo, Funk, Pop, Rock,Techno, Reggae, Jorge e Mateus, Mc Livinho, One 

Direction, ACDC, Alesso, Chimarruts, Closer – The Chainsmokers, Cold Water – Justin 

Bieber, Iris – Goo Goo Dolls, O Nosso Santo Bateu – Matheus e Kauan, Bela Rosa – Mc 

Livinho, Over Again – One Direciton, Asas - Maskavo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name: Charlie Chaplin 

Fernsehen: Game of Thrones, South Park, The Simpsons 

Sport: Basketball, Handball, Fussball 

Kino: The Purge, Pulp Fiction, Kill Bill 

Musik: Techno, Dubstep, Hardstyle, EDM, Trancy, Progue, Funk, Rock, Deep, Trap, Rap, 

Reggae 

Gruppen: Humboldt Basketball Mannschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hannah Montana 

Bücher: “Eu sou Malala”, “Extraordinário”, “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” 

Filmen: “Orgulho e Preconceito” von 2003, “Diário de Uma Paixão”, “O Impossível”, “O 

Regresso” 

 

Musik: “Riptide” von Vance Joy, “Dog Days Are Over” von Florence and The Machine”, “Dear 

Neighbour” von Pham, “Lost It to Trying” von Son Lux und “Boa Noite” von Tropkillaz 

 

Video: Lookbooks, Hauls, OOTD und Rezepte 

 

Fernsehen: Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, Friends, Orange is The New Black, New Girl, 

Sex in The City, The Get Down, Game of Thrones, The Walking Dead 

 

Sport: Yoga und Volleyball 

 

Gruppen: Häckeln Gruppe 

 

Vernsanstaltung: Yoga Unterricht, Essen Vernanstaltung, Food Trucks Vernanstaltung 

 

Lieblingsfach: Geschichte, Physik, Erdkunde 

 

Lieblingsband: Vance Joy, Florence and The Machine, Odesza, Alt-J, Skrillex, Rihanna, O 

Rappa, Tropkillaz, Mø und Major Lazer 

 

 

 

 



 

 

Name: Arnaldo Steykovshy 

Info: Bücher: Terra Sonâmbula, Mar Morto... 
 

Kino: Cidade de Deus, Van Helsing... 
 

Musik: MPB, RAP... 
 

Videos: tutorials... 
 

Fernsehen: Jornal da Cultura... 
 

Sport: Fussball spielen, laufen... 
 

Gruppe: Graffitisteller, Musiker... 
 

Veranstaltungen: Soundsystem, Graffiti Points... 
 

Theater: Paideia, Theatro Municipal... 
 

Lieblingsfächer: Sport-, Chemie-, Filosophie-, Sociologie-, Geographieunterricht... 
 

Lieblings- bänder/sänger: Dubversão, Marisa Monte, Emicida, Rael, Tribalistas, Criolo, 
Monkey Jahyan... 

 

 

 

 

   

 

Bücher: Harry Potter, Eragon, Dracula, “Warrior Cats”, usw. 

 



Kino: Star Wars, Indiana Jones, Disney Films, usw. 

 

Musik: Arctic Monkeys, Coldplay, Aerosmith, Catfish and the Bottlemen, The Last Shadow 

Puppets.  

 

Fernsehe: Sport Programmen (Volleyball Spielen, Tennis Spielen) und Serien (Supernatural,  

Gotham, Friends, Prison Break, usw) 

 

Sport: Volleyball, Reiten 

 

Lieblingsfach: Geschichte und Portuguiesisch  

 

Gruppen: 10A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Stitch 

Bücher: “Wonder” von R. J. Palacio; “Maze Runner” von James Dashner und „Love Letters 

To The Dead“ von Ava Dellaira 

Kino: “La vita è bella”; “The Last Song”, “El laberinto del fauno”; “Amy” (Dokumentarfilm) und 

“Blackfish” (Dokumentarfilm) 

Musik: “Under The Water” von The Pretty Reckless; “Car Radio” von Twenty One Pilots; We 

Don’t Believe What’s On TV” von Twenty One Pilots und “Casse-Noisette” von Tchaikovski 



Video: Veganismus, Psychologie, Mode (Youtube), Kuriositäten (z.B. „Você Sabia?“), 

Dokumentar usw 

Fernsehen: Once Upon a Time“; „Skins“; „Masterchef“; „Grey’s Anatomy”; “How I Met Your 

Mother” usw 

Sport: Volleyball und Basketball 

Gruppen: Veganismus 

Veranstaltung: Vegan und Shows 

Theater: Matilda,von Broadway und Musiktheaterstücken im Allgemeinen 

Lieblingsfach: Philosophie und Chemie 

Lieblingsband/sänger: The Pretty Reckless, Twenty One Pilots und The Chainsmokers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Hans Kugelschreiber 

Bücher: Mir gefällt wissentschaftliche Artikel zum Themas wie Naturwissenschaften oder 

Philosophie, Soziologie, usw. Trotzdem bin ich aufgewacht mit moderne Jugend-series wie 

Harry Potter und Eragon; 

Kino: Mein Lieblingsfilm ist Minions, denn es gefällt mir zu gucken auf die komische gelbe 

Figure; 

Musik: Gute deutsche Schlager Musik uns Hans Entertainment; 



Fernsehen: Ich gucke auf die Bundesnachrichten und die 8Uhr Novelas. CSI Miami ist geil 

auch; 

Sport: Ich habe 37 Jahrlang Handball und Badminton gespielt und im Jahr 1993 bin ich 

Jugendmeister beim Volleyball geworden; 

Veranstaltungen: Jede Samstag gehe ich aus in meinem lieblings Kneip um Bier zu trinken 

und weg von meinem Frau zu werden, Dienstags spiele ich Skart mit meinen Kumpels 

während wir trinken Bier und Donnerstags fahre ich Fahrrad durch das Dorf mit einem Bier in 

der Hand. Alle andere Tage mache ich Arbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: William Kettles 

Bücher: Throne of Glass und Court of Thorns and Roses 

Kino: Now you see me 

Musik: Pop und Rock 

Videos: Gaming 

Fernsehen: Steven Universe und Gravity Falls 

Sport: Volley 

Veranstaltung: Vegan Messe 

Lieblingsfach: Physik 

Theater: Harry Potter and the Cursed Child 



Lieblingsband: Panic! At the Disco und Girl’s Generation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANNAH KAYAK 

Bücher: Os botões de Napoleão”; „Sete breves lições de Física”. 

Filmen: Deadpool, Cidade de Deus, Pulp Fiction 21, Clube da Luta, Matrix, Interstellar, Jogo 

da Imitação. 

Musik: Beyoncé, Flume, The xx, Cat Dealers, Drake, G-Eazy, Lil Dicky, Logic, Futuristic, 

Eminem, Snoop Dogg, Skrillex, Pegboard Nerds. 

Video(YT): Vsauce, Veritasium, The Game Theorists, The Film Theorists, Mathologer, 

Numberphile, Ted-Ed, SciShow, Jev, Mike Korzemba, OSN, Ghost Robo, Zangado. 

Fernsehen: Mr. Robot, Breaking Bad, Friends, Stranger Things, Netflix”. 

Sport: Basketball und Fuβball 

Gruppen: IFLScience, Filosofia Moderna, Gato Heisenberg da Zoeira Holística, Car memes 

und ,GIFs de Física. 

Veranstaltungen: Banda vs. Banda 

Theater: Die Zauberflöte,  und Peter Pan 

Lieblingsfächer: Physik, Chemie und Mathe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: The Rock 

Fernsehen:Friends, How I Met Your Mother, Game of Thrones, Stranger Things, Criminal 

Minds; 

Sport: 

Leichathletik:  Weitsprung und 100 Meter Lauf; 

Kino: Eat Pray Love, Catch Me If You Can; 

Berühmt: One Direction, Emilia Clarke, Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson; 

Musik: Radioactive, Elephant Gun; 

Tier: Pferd, Hund, Katze; 

Lieblings Farbe: Blau 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 

Depoimentos dos alunos sobre o processo 

 

O interessante da mídia impressa são os inevitáveis traços humanos na obra que 

passam uma sensação de naturalidade ao trabalho. Nele encontramos linguagens 

................ nativas para representar a obra lida de forma a resumi-la. 

Já nas digitais encontramos uma gama de recursos audiovisuais e interativos o que 

permite um trabalho em grupo e uma dinâmica mais abrangente a diversos públicos. 

Em sumo o digital foi mais interessante por oferecer aos alunos novas plataformas de 

trabalho e tornar-se mais atrativo.  

Arnaldo STEYKOVSHY. 

 

 

Wir haben den Theater ausgewählt (für Kinder und mit Fingerpuppe), weil es toll und 

eine verschiedene Methode ist. Es muss mehr auf unsere Kreativität und "Basteln"-

Fähigkeiten.  

Nós escolhemos o teatro (para crianças...) pois é legal e um método diferente. Temos 

que ter criatividade e capacidade de fazer trabalhos manuais. (tradução nossa) 

Den Arbeitsprozess war toll.  Die  Gruppe arbeitete zusammen. Wir haben die "roteiro" 

gemacht zuerst. Dann, haben wir die Hintergrund mit "Papelão" gemalt und die 

Fingerpuppe basteln. Danach, haben wir den Theater trainieren und gefilmet. Sabrina 

hat die Videos zusammenlegen um nur eine zu präsentiert. 

Nos escolhemos o teatro, o grupo trabalhou junto.O processo de trabalho foi legal. ... 

nos fizemos o roteiro primeiramente. Depois fizemos o fundo, com papelão e as 

figuras. Depois treinamos o teatro e o filmamos. The Rock filmou e juntou as cenas. 

(Tradução nossa) 

 

Wenn ich mein Lesetagebuch anschaue, denke ich über den Arbeitsprozess und die 

Zeit, dass ich benutzt hatte. Ich habe in 6 Teile gegliedert. Zeichnen, Diagramm, 

Übung, Podcast, Zusammenfassung und Carton und es ist eine tolle und verschiedene 

Arbeit. Es ist schön aber vielleicht eine Person die es nicht gelesen hat, wird es nicht 

so gut verstanden. 

Os processos dos trabalhos foram muito diferentes, devido às formas de 

apresentação. Em 2015, o trabalho "Löcher" era um "diário", onde as informações 

ficavam registradas em forma escrita ou em áudio. Além disso, foi um trabalho 

individual e com pesquisa apenas no livro. Houve parte escrita à mão, digitada no 



computador, gravado em áudio e desenhado à mão. Já no trabalho do "Vorleser", o 

objetivo era adaptar a obra a uma apresentação ao público infantil e escolhemos o 

teatro como forma de apresentação, mas este era gravado, não apresentado "ao vivo". 

Com isso, tivemos que escrever um roteiro, não muito extenso (para não ficar 

tediante), com adaptações às interpretações infantis e que ficasse claro e coerente as 

causas e consequências das ações do filme. Como trabalho em grupo, trabalhamos 

juntos na confecção do cenário e personagens, além das gravações.  

As diferenças notáveis são a maior praticidade com os meios mediáticos por meio da 

tecnologia. Apesar disso, tivemos o auxílio do trabalho com papel, como por exemplo 

o roteiro ou o cenário de papelão e papel (palitos de madeira). 

Avatar  

 

Ich habe das Filmen der Arbeit und das Malen einiger Szenen ausgewählt. Ich habe 

diese Arbeiten ausgesucht, da ich nicht so gut am Szenenschreiben bin, aber besser 

das Theater koordinieren kann. 

Jeder hat sich organisiert um das Produkt zu bekommen. Alle haben am Malen, 

Schneiden und Schreiben geholfen und das hat uns gezeigt, dass wir gut mit der 

Gruppe uns organisiert haben. Das gefilmte Theater war prächtig zu machen aber 

wegen des Vestibular und Schulklausuren hatten wir nicht genur Zeit um uns zu 

organisieren, denn wir wollten eine Theater mit Qualität filmen, mit gute Szenen und 

gut bearbeitet. Deswegen haben wir uns für einen Puppentheater gewählt, der auch 

sehr gut geworden ist, aber weniger Zeit gebraucht hat.  

THATI 

 

 

Unsere Themen sind die Geschichte des Schreibens und Analphabetismus in Brasilien 

und Deutschland. Wir haben uns diese Themen ausgewählt, weil sie sehr wichtig sind 

und auch in den Film und das Buch sind. Erste haben wir über die Themen recherchiert 

und die Text geschrieben. Dann haben wir Bildern recherchiert und die Zeitschrift mit 

digitalen Medien gemacht. 

 

O trabalho do livro "Löcher" apresenta um resultado inferior se comparado com os 

trabalhos de mídia digital deste ano (P3 e P4). Isso se deve a uma série de fatores, 

mas antes de citá-los é importante ressaltar que projetos de mídia física são 

consideravelmente mais trabalhosos e portanto exigem mais tempo para se 

equipararem com os de mídias digitais no quesito qualidade. Isso explica a diferença 

significativa dos resultados dos trabalhos sobre o livro "Löcher" e a mais recente P4, 

considerando que, pessoalmente, o tempo gasto em ambos os trabalhos foi 

semelhante. 

Quando comparadas ambas as mídias, o processo digital é significativamente mais 

simples. Organizar grupos torna-se mais fácil, a pesquisa é mais rápida e objetiva e o 



tempo gasto com a execução do trabalho é menor. Contudo, trabalhos de mídia 

impressa de pouco a nenhum conhecimento prévio e limitam-se a textos e desenhos 

na maioria das vezes. Já na edição de um vídeo, por exemplo, é necessário ter um 

conhecimento não ligado diretamente ao conteúdo e tema do projeto, o que pode ser 

um fator limitante para alguns alunos, ao contrário das mídias impressas. 

Como conclusão é necessário ressaltar que ambas as mídias têm seus prós e contras, 

e que o uso de uma em detrimento da outra está diretamente ligado ao resultado 

desejado e tempo fornecido. Ambos permitem uma expressão criativa do aluno 

quando necessário e permitido e ambas são formas válidas e eficientes de avaliação.  

GG 

 

 

Meine Gruppe hat ein web-site gemacht, weil wir dieses Thema besser gedacht ist. In 

meinen Projekt jemand hat ein text für die web-site gemacht und dann XXXXX arbeitet 

mit die web-site. In meine Meinung, dass eine gut projekt für gruppe arbeit war, weil 

jemand ein neues dinge gelernt hat. 

 

Ich habe keine Lesetagebuch gemacht aber dieses Jahr war sehr toll zum arbeit mit 

meinen Freunden und die Tablets. Ich habe so viele gelernt mit ihm und sie haben 

viele gelernt mit mir. Das ist sehr wichtig zum arbeiten mit Technologie, weil wir viele 

mehr technologie als papier benutzen. 

 

O trabalho com as mídias de papel (Löcher) e das mídias digitais (Der Vorleser) foram 

muito importantes para o aprendizado, pois mostram o "clássico" e o "moderno", eu 

acho que pelo fato de ter sido feito em grupo, o processo do "Der Vorleser" agregou 

mais ao meu conhecimento, pois aprendi muito com meus colegas do mesmo jeito 

que eles aprenderam comigo. Achei mais importante também pelo fato que, cada vez 

mais, o uso do papel será erradicado no futuro. 

O grupo (eu, XXX, IXXX, XXXX e XXX) fizemos um site sobre o livro "Der Vorleser", 

onde cada um fez um texto e escolheu para o site, temos textos sobre: o autor, as 

duas personagens principais, uma introdução ao site e o período da segunda guerra. 

O site foi feito 90% nas aulas dadas pelos professores de alemão (Frau Machalous e 

Heike) e 10% do tempo em casa, todos ajudaram para o processo de mentalização 

do site, criação e finalização do mesmo, enquanto no Lesetagebuch do Löcher cada 

um fez sozinho.  

CA 

 

 

Ich habe das Thema "Analphabetismus in Deutschland und in Brasilien" ausgewählt, 

weil ich mehr über dieses Thema wissen möchte. Meine Gruppe und ich haben ein 



Magazin gemacht. Wir haben die Themen gteilt, wie "Analphabetismus in Brasilien", 

"Analphabetismus in Deutschland", "Schreiben Geschichte", usw. Ich habe über 

"Analphabetismus in Deutschland" gesucht mit XXXX. Wir haben die Texte an 

google.docs geschrieben und dann hat XXXX die Magazin gemacht, weil er die beste 

in unsere Gruppe mit diesen Programmen ist. Ich habe mein ausgewählt Thema sehr 

interessant gefunden, aber der Arbeitsprozess war etwas das wir (Schüler) die ganze 

Zeit machen. 

 

Eu achei o trabalho de 2015 bem mais trabalhoso, mas por outro lado, gostei mais de 

fazê-lo do que o deste ano. No Humboldt costumamos fazer muitos projetos com 

mídias digitais. No entanto, nos trabalhos a mão quase não são pedidos. Me diverti 

mais fazendo o Lesetagebuch, porquê não necessariamente tinha que fazer um 

resumo de cada capítulo, podia fazer exercícios, como palavras cruzadas, caça-

palavras, etc. e desenhos. No trabalho deste ano, tive que escrever um texto, que é 

algo muito comum e pedido o tempo todo. Como o Lesetagebuch foi algo que não 

estava acostumada a fazer, achei mais interessante.  

Porém gostei do tema que escolhi no projeto deste ano e aprendi muito sobre ele, 

como por exemplo que apesar de a Alemanha ser um país desenvolvido tem uma taxa 

de analfabetismo bem alta. Concluindo, gostei mais do assunto desse ano e do estilo 

de projeto do ano passado.  

Stitch 

 

Ich habe das Thema "Analphabetismus in Deutschland und in Brasilien" ausgewählt, 

weil ich mehr über dieses Thema wissen möchte. Meine Gruppe und ich haben ein 

Magazin gemacht. Wir haben die Themen gteilt, wie "Analphabetismus in Brasilien", 

"Analphabetismus in Deutschland", "Schreiben Geschichte", usw. Ich habe über 

"Analphabetismus in Deutschland" gesucht mit XXXX. Wir haben die Texte an 

google.docs geschrieben und dann hat XXXXX die Magazin gemacht, weil er die beste 

in unsere Gruppe mit diesen Programmen ist. Ich habe mein ausgewählt Thema sehr 

interessant gefunden, aber der Arbeitsprozess war etwas das wir (Schüler) die ganze 

Zeit machen. 

 

Eu achei o trabalho de 2015 bem mais trabalhoso, mas por outro lado, gostei mais de 

fazê-lo do que o deste ano. No Humboldt costumamos fazer muitos projetos com 

mídias digitais. No entanto, nos trabalhos a mão quase não são pedidos. Me diverti 

mais fazendo o Lesetagebuch, porquê não necessariamente tinha que fazer um 

resumo de cada capítulo, podia fazer exercícios, como palavras cruzadas, caça-

palavras, etc. e desenhos. No trabalho deste ano, tive que escrever um texto, que é 

algo muito comum e pedido o tempo todo. Como o Lesetagebuch foi algo que não 

estava acostumada a fazer, achei mais interessante.  

Porém gostei do tema que escolhi no projeto deste ano e aprendi muito sobre ele, 

como por exemplo que apesar de a Alemanha ser um país desenvolvido tem uma taxa 



de analfabetismo bem alta. Concluindo, gostei mais do assunto desse ano e do estilo 

de projeto do ano passado. 

Willian Kettles 

 

 

Das Thema unsere Gruppe hat ausgewählt ist ein Magazin über die Geschichte von 

Lesen und Schreiben und über die Leute die nicht lesen und schreiben können 

machen. Das Grund für dieser Projekt ist das wir mehr über das Situation von dieser 

Leute, die Analphabeten, lernen möchten. 

Deshalb suchten wir über Analphabetismus in Deutschland und Brasilien, um mehr 

Information für das Magazin haben. 

 

Em relação ao trabalho feito ano passado com o livro "Löcher" e o trabalho deste ano, 

acredito que lembrar dos fatos do livro anterior foi mais fácil, pois há resumos, tabelas, 

entrevistas e diagramas que ajudam na memória. Contudo com o trabalho sobre 

analfabetos houve um aprofundamento muito maior com relação aos temas tratados 

no livro "Der Vorleser". 

O "Lesetagebuch" foi um trabalho individual e portanto foi mais custoso e cansativo, 

enquanto a revista que fizemos para este novo trabalho por ser em grupo foi bem mais 

dinâmico e fácil de estudar. 

Com relação ao ............ com que o trabalho foi apresentado, o meio digital possui 

mais ferramentas que agilizam o processo de trabalho contudo, um trabalho feito no 

papel pode ser feito à qualquer hora, sem ficar às custas de internet, energia, wifi e 

etc. 

Hannah Montana 

 

 

 

Meine Gruppe hat das Thema Analphabetismus in Brasilien und Deutschland 

ausgewählt, und wir müssen ein Artikel schreiben, wie in einen Zeitung. Wir haben 

dieses Thema ausgewählt weil ich und XXXX viel Erfahrung mit Design haben. Dann, 

unser Freunden möchtet die Arbeit mit uns machen, so wir haben eine Gruppe 

formuliert. 

Wir haben das Thema in drei Teile gegliedert: die Geschichte ds Schreibens. 

Analphabetismus in Brasilien und Analphabetismus in Deutschland. Ich habe die 

Geschichte des Schreibens gemacht. XXX und XXX haben über Analphabetismus in 

Deutschland gemacht. XXX und XXX haben über Analphabetismus gemacht und ich 

und XXXX haben das Artikels ......... gemacht, aber XXXX hat am meisten design 

gemacht. In die erste Tage wir haben Informaton suchen, während XXXX hat eigene 



Ideen über das Design. Dann nach ....... Wochen wir haben unser Text fertig gemacht 

und das design war auch fast fertig. Dann am (?) November wir haben unser Arbeit 

gebracht. 

Ming Lee 

 

würde und es sah als ein einfacher Prozess aus. Wir haben den APP Book Criator 

benutzt. Da haben wir dn Text geschrieben. Wir haben die Bildern gezeichnet und 

gemacht und die Audios haben wir im Computer gemacht. Es war ein sehr 

interessanter Arbeit.  

 

Man kann dazu sagen, dass es ein mühsames und langer Prozess war, weil ich es 

nicht ganz fertig gemacht hat. Trotzdem kann ich mich an fast alles von "Löcher" 

erinnern. Der Arbeitsprozess von dem Lesetagebuch ist ganz unterschiedlich von dem 

Prozess der Arbeiten "Der Vorleser" in 2 Grunde. Der erste war ein individueller Arbeit 

(und nicht ein Gruppenarbeit, wie der zweite) und es wurde mit Printmedien gemacht. 

Ich bin der Meinung, dass Gruppenarbeiten viel besser als individueller Arbeiten sind, 

weil sie wenig mühsam für jeder Person in der Gruppe sind, und sie haben bessere 

Qualität. Unsers Kinderbuch war eine neue Erfahrung und wir haben mehr Spaß 

gehabt, als während der Prozess mit dem Lesetagebuch. Die digitalen Medien sind 

einfacher, schneller und umweltfreundlicher als die Printmedien. Mit digitalen Medien 

kann man auch mehr Interaktivität in seienm Arbeit stellen, deshalb sind sie 

interessanter als die Printmedien.  

Hannah Kayak 

 

 

Meine Gruppe hat das Kinderbuch ausgewählt. Wir haben es gewählt, weil wir 

dachten, dass diese Geschichte in ein Kinderbuch zu transformieren ein tolles 

Herausforderung sein wurde. In die Deutsch Unterrichten haben wird das Buch in ein 

Kindergeschichte transformiert und es aufgeschrieben. Wir haben auch die Bilder die 

wir zeichnen möchten ausgesucht und das APP im Tablet, downloadet. Wenn die 

Bilder und das Geschichte fertig waren, haben wir alles zusammen in das Book Creater 

APP gesetzt und einige audios auch ausgesucht und da gesetzt. 

 

Achei tanto o processo quanto o produto final bom com mídias digitais. O tablete 

facilitou a estrutura e organização do livro, além de possibilitar outros meios de 

interação, como os áudios presentes no nosso livro, que não seriam visíveis em mídias 

impressas. Quanto ao processo, achei que o tablete facilitou bastante a confecção do 

livro com o aplicativo utilizado, já que estamos acostumados a usar esse tipo de 

instrumento, não tivemos dificuldade em usar o aplicativo. O tablet, em geral, tornou 

o processo mais acelerado e divertido. 



Juju 

 

 

Ich habe Theater ausgewählt, weil ich einfach Theater liebe. Ich denke, dass man 

Geschichte und Gefühle in einer gut Theaterstück miechen kann. 

An Ang des Arbeitsprozess wurden wir ein Teaterstück mit echten Schauspieleren, 

aber es war zu schwer ein gut Zenarium zu machen. 

Deshalb haben wir mit kleinen "Papier Personen" gemacht. Wir haben es gefilmt und 

Movie Macker benutzt. Wir haben auch ein Mind map über "was müssen wir eigentlich 

sagen..." gemacht. Das ist alles. 

 

FAFA 

 

 

Meine Gruppe hat ein Website gemacht, ..... gibt es ein Zusammenfassung und auch 

einigen Infos von den Personen von dem Buch. Es gibt auch Hiperlinks in die 

wichtigsten Wörter w.z. "II WK". Wenn du "click" in dieser Wörter gehst du zu ein ander 

Website, dass die Begründung erzählt. Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil 

XXXX sehr gut in Programtion ist, dann hätten wir dieses Idee. Die Arbeitsprozess: 

Zuerst haben wir viel Rescherchiert über dem Buch. Danach haben wir die Website 

formuliert und die Hiperlinks auch.  

Chaplin 

 

 

Meinen Thema war Theater für den Kindern, weil wir (die Gruppe) Theater liebt und 

möchtet es vn Uni zu machen. Wir denken, dass es viel kreativ ist, am liebsten für 

Kinder. Am erstens mochten wir ein Theater machen mit uns, aber das 

Zusammenfassung war nicht so gut und die Orten war zu schwierig zu machen. Wir 

mochtet danach, mit "fantoches" machen und es war gut. Wir haben den Zenario 

gemacht und die Bus und Hannas Haus. Wir haben viel Reaktionen für den Personen 

um den video zu machen. Wir macht den Video zusammen mit viel Achtung 

Gusmão 

 

 

Wir haben das Thema "Theater Arbeit" ausgewählt, wir haben dieses Thema 

ausgewählt, weil für uns es war interessanter als nur einen Text schreiben, ein "Buch" 

schreiben oder ein Vortrag präsentieren. 



Zuerst wollten wir wie ein normales Theater machen, aber wir wollten etwas 

interessanter machen. Wir machten wie ein Theater aber mit unseren Finger und 

gezeichnete Bildern. Wir haben zusammen so gut gearbeitet und deswegen machten 

wir eine sehr gute Arbeit. 

Ich denke, dass es gut ist, wenn wir verschiedene Arbeit machen, weil wir nun Dige 

lernen können. 

 

As duas diferentes formas de trabalho proporcionam para o aluno novos 

conhecimentos, novas formas de apresentação de trabalho, o que é um ponto 

totalmente positivo para a escola. 

Com o trabalho do livro Löcher, não me identifiquei muito bem, pois era necessário 

muita criatividades, fazer muitos desenhos e encontrar novos métodos de resumir um 

capítulo, o que foi muito difícil para mim. Do mesmo jeito, acho necessário que sempre 

haja diferentes propostas de trabalho e que possam avaliar os alunos de diversos 

modos. 

Com o trabalho do filme "Der Vorleser" utilizamos mídias digitais. Na minha opinião é 

um tipo de trabalho que se aproxima mais do aluno e talvez se relacione melhor com 

tipos de trabalho que ele terá que fazer no futuro. E pelo fato de ter sido um trabalho 

feito a partir de mídias digitais, os alunos tiveram mais facilidade para ser feito. 

NITA 

 

 

 

Meine Gruppe hat das Thema "Kinderbuch" ausgewählt. Wir mussten eine Adaptation 

der Geschichte für Kinder schreiben, zusammen mit der Hilfe des Book-creator App. 

Am Anfang unsere Arbeitsprozess mussten wir viel diskutieren, wie ein Buch für Kinder 

so heftige Themen als die die beim "der Vorleser" .......................... sind, wie sexuelle 

Affäre, Nazismus, Selbstmord usw, aber mit der Hauptthema Analfabetismus. Wir 

hatten viele Ideen wie wir das schaffen würden, aber letztendlich folgten wir einen 

script so: 

 

Michael und Hanna sind Kinder die sich auf den Spielplatz kennengelernt haben. Die 

beiden sind gute Freunden geworden und immer wurden sie zusammen spielen. 

Michael laß sie nach den Spielen ein Buch für sie vor. Hannas Familie mussten sich 

wandeln, deswegen traf Michael sie nicht mehr. Nach einem Jahr, auf einen anderen 

Playground, sieht er ein Art "Urteil" passiert, gegen Hanna, denn sie so zu sagen 

Codes scheiben habe ein Befehl, dass irgend Kind auf dem Spielzeug geschieht sollen 

musste. Sie wurde dann schuldig verurteilt von einer Aufpasserin da auf den Spielplatz 

und am Ende unseres Buches entdeckt man, dass sie Analphabetin war. Auf dem 

Buch haben wir Zeichnungen gemacht und auch Audiodateien der Szene anexiert.  



Hans Kugelschreiber 

 

 

Wir haben eine Magazin über Analphabetismus gemacht, weil wir kein Theater 

machen wollten und die anderen Gruppen hatten schon den anderen Themen 

ausgewählt.  

Zuerst haben wir download von book creator gemacht, auf den tablets die wir benutzen 

wurden. Danach haben wir die Arbeit zwischen die Teilnehmer geteilt. Wir haben nur 

ein bisschen ........................ auf den tablets gemacht weil es viel einfacher auf den 

computer ist. 

Ich und XXX sollten über das Geschichte von Analphabetismus in Brasilien schreiben 

deshalb haben wir mit XXXXX, der auch Geschichte Lehrer ist, gesprochen. Danach 

haben wir mehr recherchieren mit dem Computer und ein Text geschrieben und 

Zarzana geschickt. Zarzana hat die Magazin auf ein Computerprogramm gemacht.  

 

Mir gefällt mein Lesetagebuch, aber vielleicht könnte ich es heutzutage besser 

machen. Obwohl es mit Paintmedien war habe ich es ganz mit den Computer gemacht 

und danach geprinted. Deshalb der Arbeitsprozess war nicht sehr verschieden. Das 

größte ................. war dass die Arbeit über "der Vorleser" war in Gruppe und das 

Tagebuch alleine. In Gruppe man kann die Arbeit verteilen und online machen. Das ist 

besser, weil jemand die anderen helfen kann, weil nicht jeder digitalen Medien können. 

Aber das Lesetagebuch war auch gut, weil ich mehr als ein Programm benutz habe 

und mehr als eine Idee. Ich habe Photos gemacht, ein Mindmap und Texte 

geschrieben.  

Ich kann diese Vergleichung nicht sehr gut machen, weil mein Tagebuch zuerst in 

digitalen Medien war. Der einzige Verschied ist, dass ich geprinted und Papier 

verschwendet habe.  

LILI 

 

 

Meine Gruppe hat das Kinderbuch ausgewählt. Wir wollten dieses Buch schreiben, 

weil es eine .................. Möglichkeit war. Wir haben zuerst eine Zeitlinie gemacht, 

damit wir das Buch in der richtige Ordnung schreiben konnten. Dann haben wir die 

Geschichte diskutiert. Wir mussten Dinge der Geschichte verändern, so dass die 

Kinder es verstehen konnten. Danach haben wir die Arbeit geteilt: ich würde die Bilder 

zeichnen und malen. Julia würde die "Ordnung" des Buches machen. Nicolas und 

Victor würden die Geschichte schreiben. Zum Schluss haben wir alle unsere Teil der 

Arbeit für Julia geschickt und sie hat es zusammen gebracht.  

Meu grupo escolheu fazer o livro infantil. Nos queríamos escrever este livro, por ser 

uma possibilidade..... Nos inicialmente fizemos uma linha do tempo, para que 



pudéssemos escrever o livro na sequencia correta. Depois discutimos sobre a historia. 

Tivemos que modificar algumas coisas da estória para que as crianças pudessem 

entender. ......dividimos o trabalho....  faria a sequência.  .... e ...... escreveriam, .... eu 

desenharia, no final enviamos tudo para POTATO e ela juntou as partes.  

Die Projekt, die wir mit Löcher gemacht haben, war nicht so interessant für mich als 

diese mit der Vorleser. Ich glaube, dass es weniger interessant war, weil ich schon 

eine andere Projekt darüber gemacht habe (als ich in der B-Zug war). Aber es war viel 

besser mit digitalen Medien zu arbeiten, weil es einfacher ist. 

O projeto com o livro Löcher não foi tao interessante como o com o Vorleser. .....Foi 

melhor trabalhar com as mídias digitais (tradução nossa). 

O processo de trabalho foi muito diferente para os dois projetos. O primeiro do 

"Löcher" foi individual, para começar foi mais cansativo por ser feito inteiro à mão e 

conter desenhos. Já o segundo projeto foi em grupo e digital. Conteve desenhos 

também (feitos por mim) mas achei bem mais interessante, por ser algo novo. O fato 

também de termos de adaptar uma história sobre o nazismo para crianças foi um 

desafio muito divertido. Enquanto no primeiro foquei em coisas mais básicas, como 

caça palavras, no segundo pude dividir as tarefas entre os integrantes do grupo e nos 

aprofundar mais na história do livro. 

Quanto às mídias digitais e ao trabalho feito à mão, acho que a primeira opção é 

melhor. Acho mais fácil usar computadores e aplicativos para fazer esse tipo de 

trabalho. Eu amo fazer coisas à mão, mas se tivéssemos que fazer o livro infantil à 

mão, eu não ficaria tão animada por ele se tornar tão trabalhoso.  
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