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Sie lernen Deutsch
Entendeu o título? Os alunos que participaram desta 
reportagem, com certeza. Está escrito: “Eles estudam 
alemão”. E esse aprendizado é gratuito em sete escolas 
municipais de Santa Cruz, mais o Cemeja. A inserção da 
língua alemã no currículo começou há mais de uma década

Duque de Caxias – bairro Piratini
Guido Herberts - bairro Várzea
Cristiano Smidt – Rio Pardinho
Cardeal Leme -  São Martinho
Dona Leopoldina – Linha João Alves
Félix Hoppe – Linha Nova
Rio Branco – Saraiva
Núcleo Municipal de Jovens e Adultos (Cemeja)

Duque de Caxias, no bairro Piratini, tem ensino da língua alemã, o que orgulha a Secretaria de Educação, pois é uma escola da área urbana
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Santa Cruz do Sul. Terra co-
lonizada por alemães. Terra 
da maior festa germânica do 

Estado. Terra de quem se orgulha da 
origem. E há mais de uma década, 
parte das escolas públicas do mu-
nicípio se dedica a ensinar a língua 
alemã, muito forte, principalmente 
no interior. Sete educandários da rede 
municipal mantêm aulas do idioma 
no currículo. Pelo menos uma hora 
por semana, alunos dos anos fi nais 
do Ensino Fundamental voltam às 
atividades para aprender o “Deutsch”. 
E olha que já no primeiro dia de aula 
arriscam algumas palavras.

Luciani Klemz é uma das profes-
soras de língua alemã. E no contato 
inicial com os estudantes, 
instiga-os a coisas básicas, 
como se apresentar. Depois, 
conta ela, vai avançando. 
“Faço com que pedidos bá-
sicos, como ir ao banheiro e 
tomar água, sejam feitos em 
alemão”, conta a docente, 
que busca trabalhar com 
metodologias apropriadas 
aos jovens. “Precisamos tra-
balhar na linguagem deles, 
com coisas modernas”, cita. 
Inclusive, o uso de dicionário online 
através de celular é permitido.

E o resultado obtido anima Lucia-
ni. “Tenho ex-alunos que hoje estão 
estudando em outros países”, conta. 
Todos esses foram aprovados na 
prova aplicada pelo Instituto Goethe, 
parceiro do município. Aliás, é com 
essa prova que muitos ingressam em 

outras etapas de ensino. “Aqui, nossa 
meta é capacitar para que os alunos 
saibam ler, ouvir, falar e interpretar”, 
diz. Para isso, explica Luciani, nem 
sempre os dois anos de aulas de 
alemão no currículo são sufi cientes. 
Então, têm escolas que oferecem mais 
dois anos de ofi cinas, para os alunos 
interessados.

O ENSINO HOJE 
Sete escolas da rede municipal 

têm a língua alemã como disciplina 
da grade curricular (veja no quadro). 
O Cemeja, com sede na rua Sete de 
Setembro, no Centro, dispõe de ofi ci-
nas. Essas podem ser feitas por toda 
a comunidade. Segundo a secretária 
municipal de Educação, Jaqueline 

Marques, são disponibi-
lizadas aulas de alemão, 
inglês e espanhol. Quem 
quiser estudar basta realizar 
inscrição – é gratuito. As 
aulas de alemão, conforme 
Jaqueline, contam com o 
apoio do Instituto Goethe, 
que oferece capacitação 
aos professores, além de 
avaliações sem custos e com 
certificação internacional 
aos estudantes. “Estamos 

sempre ampliando o número de esco-
las com este ensino. Sempre que vem 
um pedido, estudamos a viabilidade, 
a questão orçamentária e os professo-
res. Mas todos que foram pedidos até 
o momento, a gente atendeu”, destaca 
ela, que enxerga na língua alemã uma 
oportunidade de capacitação aos estu-
dantes e um diferencial para a vida.
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No Centro, no comércio, nas em-
presas. A cultura germânica está 
presente em todos os lugares de San-
ta Cruz. E isso requer conhecimento 
da língua alemã, principalmente 
quando for buscar uma colocação 
no mercado de trabalho, atesta Ja-
queline Marques. No município, ela 
dá um exemplo: “O Sindicato Rural 
exige que você fale em alemão, por-
que eles atendem principalmente 
quem mora no interior e que, muitas 
vezes, se comunica apenas em ale-
mão”, frisa. “Sem contar nas lojas. 
Se você fala em alemão, ganhará 
pontos na hora de uma seleção de 
emprego”, acrescenta.

Mas não são apenas nas empresas 
locais que o idioma ganha destaque. 

O Brasil tem, segundo Jaqueline, 
1.600 empresas alemãs, o que re-
presenta cerca de 10% do Produto 
Interno Bruto de Brasil (PIB). “Além 
disso, no ano passado, a concessão 
do Aeroporto Salgado Filho, em Por-
to Alegre, foi dada a uma empresa 
alemã, o que demonstra o investi-
mento destas empresas no país”, 
sublinha ela, que lembra também 
do polo do tabaco que Santa Cruz 
se tornou e por isso a importância 
de saber além do inglês, idioma 
estrangeiro obrigatório nas escolas. 

ESTUDANTES SABEM DISSO
Kevin Pereira tem 13 anos. Thiago 

Schoenherr e Nicole Ramiro têm 
14. Mas o que eles têm em comum, 
além de serem adolescentes? Os três 

são estudantes da Escola Duque 
de Caxias, no bairro Piratini, em 
Santa Cruz, e aprenderam lá a falar 
e escrever em alemão. O trio acre-
dita também que uma colocação no 
mercado de trabalho será mais fácil, 
tendo em vista este conhecimento. 
“As empresas hoje buscam por isso. 
As fumageiras, por exemplo, quanto 
mais línguas tu souber, melhor”, 
conta Thiago, que apesar de ter 
descendentes alemães na família, o 
idioma não é fl uente em casa. “Meu 
pai, meus tios e meus avós sabem 
falar, mas não praticam muito”, 
comenta ele, motivado com as aulas.

Nicole também enxerga como 
positivo o ensino e sonha um dia 
ver todas as escolas de Santa Cruz 

com o idioma no currículo. “Isso é 
pensar no futuro”, frisa a jovem, que 
diz ainda haver preconceito com 
quem fala o alemão. “Já diminuiu 
bastante, mas ainda tem”, fala. “Eu 
penso que devemos estudar cada 
vez mais para que possamos enten-
der o que as pessoas estão falando”, 
acrescenta.

Nesta linha, Thiago cita a impor-
tância em poder receber os turistas, 
principalmente em eventos como a 
Oktoberfest. “Pensa na Oktober, em 
que as pessoas vêm querendo saber 
mais da cultura e a gente poder 
falar, contar. Para nós, ver alguém 
falar em alemão pode ser comum, 
mas para muitos que visitam a festa 
não”, diz.

Ensino vai além da sala de aula

Em Santa Cruz, mercado de trabalho procura fl uentes em língua alemã

Dinâmicas agregam formação

Os corredores da escola Duque 
de Caxias, no bairro Piratini, ga-
nharam mais vida com as aulas e 
as ofi cinas de alemão. Mais do que 
o aprendizado da língua dentro da 
sala de aula, a formação propicia 
conhecer a história da cidade. Para 
que todos entendam o que está 
sendo apresentado nos cartazes, os 
estudantes escrevem os textos tanto 
em português quanto em alemão. 
Hospital é “krankenhaus”; quios-
que é “klosk von platz”; e por aí vai.

VALORIZAÇÃO
Por uma questão de valorização 

do idioma, o vereador suplente 
Nasário Bohnen ingressou no iní-

cio do mês com projeto de lei na 
Câmara de Vereadores para tornar 
a língua alemã como patrimônio 
cultural municipal de Santa Cruz 
do Sul. A proposta ainda não foi 
à votação. Segundo a assessoria 
do Legislativo, ela precisa tra-
mitar em três sessões. Após isso, 
depende do autor colocá-la em 
votação. O que acontece é que 
Nasário - que já foi secretário de 
Educação de Santa Cruz - assumiu 
como vereador por um período e 
já teve que se ausentar. O projeto 
só poderá ser votado quando 
novamente ele tiver uma cadeira. 
Não há previsão para isso ocorrer.

Mais do que ensinar o novo 
idioma, hora ou outra os estu-
dantes participam de dinâmicas 
promovidas pelo Instituto Goethe, 
parceiro do Município. Uma des-
sas atividades, já realizadas em 
Santa Cruz, foi o App Jam, evento 
educativo e interativo que teve 
como propósito apresentar games 
digitais e tornar o aprendizado da 
língua mais divertido e atrativo 
aos jovens. Divididos em estações, 
cerca de 60 crianças e adolescentes 
conhecerem o conteúdo digital co-
locado à disposição gratuitamente 
pela instituição. Eles foram instiga-
dos a baixar o aplicativo e de forma 
regular acessá-lo.

De estação em estação, os grupos 
foram se revezando e experien-
ciando, de maneira lúdica, games 
específicos para treino de voca-
bulário, memória, conhecimentos 
gerais e gramática, com efeitos de 
som, animação e interatividade que 
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7 
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municipais 

4 
professores

600 
alunos 

benefi ciados

auxiliam na pronúncia e na escrita. 
Também puderam experimentar 
óculos especiais de realidade vir-
tual que permitem fazer viagens 
à Alemanha e a “outros mundos”, 
tecnologia que está sendo testada 
em salas de aula de diversos países.


