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DESCOBRIR UMA LÍNGUA. 

(narração fotográfica) 

Dorothea Petersen, Dinamarca 

 

Esta fotografia foi tirada na estação ferroviária de 

Flemingum um dia de manhã no Verão de 1948 por um 

fotógrafo de Flensburg Avis, um jornal dinamarquês  editado 

no sul  do país junto da fronteira com a Alemanha.. 

No dia seguinte podiam-se ver as fotografias e ler o artigo  

sobre as difíceis condições  das crianças  provenientes de 

famílias  alemãs  abertas à cultura dinamarquesa, que teriam 

sido acolhidas  na Dinamarca  durante  um longo período  por 

famílias adoptivas. No meio da multidão de crianças eu sou 

uma das mais pequenas. Eu tinha cinco anos  e era a mais nova  

de uma família de quatro filhos. 
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Quando olho para esta fotografia  para o grupo de filhos e 

pais, lembro-me do  meu primeiro dia de viagem da Alemanha 

para a Dinamarca. Esta viagem determinou profundamente  a 

minha sucessiva decisão  de emigrar para a Dinamarca. 

 

A minha língua materna é o alemão. Tal como a maior 

parte  das famílias alemãs do pós-guerra nós  também éramos 

uma família pobre.  

 

Os meus pais tinham-me informado antecipadamente  que 

deveria viajar sozinha  para a Dinamarca, para estar com 

pessoas que eu nunca tinha visto. Mas lá poderia comer tudo o 

que eu quisesse todos os dias.  E com certeza eles iam dar-me  

roupa quente e todos os brinquedos que eu quisesse.  Eu 

sonhava ter uma boneca  que pudesse abrir e fechar os olhos  

de vidro. A minha mãe pensava que a família dinamarquesa  

era rica e que me podia dar também prendas para os meus três 

irmãos mais velhos. Mas para a pequena criança que eu era  

não era fácil compreender  o que significava  nem o que teria 

comportado viajar sozinha e permanecer   com pessoas 

estranhas durante um certo período de tempo. Pessoas de 

quem eu não compreendia sequer a língua. 

Quando olho para a fotografia  revivo de novo o meu 

primeiro dia de viagem  para Brande, um centro provincial  do 

Jutland. Consigo recordar o som  e a melodia  daquela que para 

mim era uma língua desconhecida.  Revivo  de novo a sensação  

de medo  e de nostalgia  de casa.  Mas vêm-me à memória 

também os meus pacientes  e carinhosos  pais adoptivos, Knud 

e Paula. 

Quando eu olho para a fotografia  parece que não passou 

muito tempo desde quando eu parti  para aquele que naquela 

época  para mim  era um país desconhecido, a Dinamarca.  E 

muito embora tenham passado  mais de sessenta anos  desde 

então,  parece ontem que eu e o meu pai  estávamos ali na 

estação, de mãos dadas.  Naquele dia de Verão  muitas pessoas  

encontraram-se ali na estação.  Estavam lá bebés pequenos  
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acompanhados pelos pais. Eu tinha o medo estampado no 

rosto. O meu pai transportou a minha bagagem, uma mala 

castanha enorme, quase vazia. A ideia era a de deixar espaço 

suficiente para as prendas  que os meus pais adoptivos me iam 

dar, quando eu regressasse a casa.  A minha  mãe antes de eu 

partir tinha-me feito um casaco de Verão  novo  e um chapéu 

branco  para me proteger  do sol no campo. Permanecíamos de 

pé e aguardávamos.  Eu apertava com muita força a mão do 

meu pai, determinada a não o deixar partir.  

Uma senhora com um enorme chapéu azul  falou com o 

meu pai. Ele concordou  e disse qualquer coisa que eu não 

compreendi.  A mulher com o chapéu colocou em cima da 

minha cabeça  um letreiro  cor de rosa  com letras azuis e um 

largo elástico vermelho  e deu-me um piparote  na cara. Mas 

quem é que ela pensava que era? Meio zangada tentei dar-lhe 

um pontapé na perna, mas infelizmente  dei um pontapé na 

minha mala. E ainda por cima magoei-me.  

Em frente da estação  começou-se a ouvir a canção da 

comunidade. Não conhecia a melodia  e não entendia as 

palavras, mas cantava o melhor que podia.  O meu pai  por sua 

vez cantava-a e parecia-me muito bonita. De improviso sem 

me avisar o meu pai tirou a sua mão da minha. Abraçou-me  

rapidamente  e em seguida desapareceu no meio da multidão, 

antes de eu o agarrar de novo. “Vati, Vati”, gritava eu.  Queria 

voltar para casa com ele.  Os pais das outras crianças  também  

começavam a ir embora. A senhora com o  chapéu azul pegou 

na minha mão e apertou-a. Por sorte desta vez consegui dar-lhe 

um pontapé. Mas ela não disse nada.  Apertou a minha mão 

ainda com mais força, mas com uma expressão irritada. 

Segurava-me com uma força de ferro pelo que era impossível 

separar-me dela.  Eu já não conseguia ver o meu pai. A mulher 

com o  chapéu azul  pegou na minha mala  e arrastou-me atrás 

dela.  Comecei a chorar.  

 

Foi assim que as coisas se passaram. Decidi colaborar para 

que a mulher do chapéu azul  não continuasse a arrastar-me 
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atrás dela  e eu ficasse com as mãos livres. Para cima e para 

baixo pelas escadas, depois entrei para um comboio  parado e 

fui-me sentar num dos lugares da carroça. Um apito da 

plataforma deu o sinal de partida . O comboio começou 

lentamente a andar. Eu não conseguia parar de chorar. 

Compreendi então que era impossível voltar para trás porque 

eu nunca encontraria o caminho para regressar a casa.  Como é 

que eu poderei voltar para Harrislee? A senhora com o  chapéu 

azul   sentada à minha frente com certeza não era minha amiga, 

era minha inimiga  e era má.  Não fazia sentido que eu lhe 

pedisse ajuda.  Esperava que o meu pontapé  lhe tivesse 

provocado uma ferida que nunca mais sarasse. Isso teria posto 

fim ao seu tormento  de me acompanhar e de acompanhar 

outras crianças alemãs no futuro. 

A viagem nunca mais acabava. Não toquei no almoço que a 

minha mãe me tinha preparado. Queria deixá-lo para a viagem 

de regresso  a Harrislee. Logo que me fosse possível eu ia 

tentar fugir.  Queria estar com a   minha família.  Havia muitas 

crianças que juntamente comigo desceram com as suas 

bagagens em Brande. Os letreiros com os nossos nomes 

escritos  eram lidos ansiosamente  pelas pessoas que estavam à 

nossa espera.  Quando um homem de cabelos vermelhos 

pegou na minha mão e na minha mala  comecei a chorar.  Eu 

não queria ir com ele.  Pronunciei algo de incompreensível, 

deu-me um piparote  na cara  e depois com os seus fortes 

braços agarrou-me ao colo. 

Paula e Knut foram  a minha primeira família adoptiva, e 

com eles passei parte do Verão.  Havia muito espaço na quinta 

deles.  Eu tinha um quarto só para mim  cheio de brinquedos.  

Em Harrislee éramos seis num apartamento de duas 

assoalhadas, pareceu-me de estar completamente sozinha no 

mundo, especialmente durante a noite.  

Paula e Knut não tinham filhos.  “Paula” e “Knud”- 

repetiram  várias vezes  durante o primeiro serão que passei 

com eles.  Okay, okay,  já percebi que vocês se chamam Paula e 

Knut. Felizmente não temos nomes tão estúpidos como os 
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vossos no sítio onde eu vivo na Alemanha -  pensei.  Mas não 

podiam simplesmente deixar-me em paz? Porque é que eles 

não compreendiam  que eu tinha que  regressar imediatamente 

a Harrislee? Imediatamente.  Queria ir para a minha casa. 

Queria estar com  a minha mãe, o meu pai, e os meus irmãos. 

Façam um esforço para compreender,  Paula e Knut, peço-vos, 

por favor! 

Mas Paula e Knud não podiam compreender . Paula deu-

me um piparote  na cara.  Que ousadia! Era  como se todos os 

adultos  naquele dia pensassem  que bastava dar-me um 

piparote  para resolver tudo.  Dei-lhe um pontapé também a 

ela.  E também com ela errei a pontaria. Paula agarrou-me,  

pôs-me em cima dos joelhos  e deixou-me gritar e chorar à 

vontade.  Adormeci  ao colo dela, exausta e profundamente 

agitada.  

Chorei imenso nos dias que se seguiram. Não lhes disse 

nada. Não compreendia a língua deles. Eu não podia mas 

também não queria falar com ninguém. Queria regressar a casa. 

Queria ter alguém ao meu redor que compreendesse a minha 

língua  e que me ajudasse  a encontrar a maneira  de regressar 

de novo a casa.  Paula e Knud continuaram a  falar comigo 

com toda a calma.  Cantavam-me canções, viciavam-me. 

Tentavam com todas as maneiras  dar-me segurança. Mas não 

lhes disse sequer uma palavra, simplesmente não queria dizer-

lhes nada. Um dia de manhã Paula acordou-me  e colocou uma 

enorme batata  em cima da mesinha de cabeceira. O que é que 

ela queria fazer? Fiquei um pouco curiosa.  Paula sentou-se à 

beira da minha cama, mostrou-me  uma caixa de fósforos, 

afiou a extremidade  dos fósforos com uma faca  e enfiou-os 

na batata  começando a fazer círculos concêntricos. Em 

seguida pôs duas passas de uva de cada um dos lados da batata. 

Para mim a batata transformou-se de repente num ouriço 

cacheiro  em carne e osso. Olhava para mim  com os seus 

grandes e escuros olhos  feitos com as passas de uva.  Parecia 

estar um pouco triste e angustiado.  Em seguida Paula tirou um 
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fósforo do “corpo do ouriço cacheiro”. E então eu pus com 

atenção um pedacinho de papel sobre a ferida.  

A criança cabisbaixa que estava ali a passar férias  agora 

tinha um amigo mudo. O seu nome era Igel. 

Todas as manhãs lhe retirávamos um aguilhão  do corpo.  

E curávamos a nova ferida fazendo-lhe um pequeno penso.  

Dei-me conta  que a determinada altura  Igel já não tinha 

aguilhões no corpo  E depois tive a sensação  que a Paula sabia 

que iria acontecer alguma coisa, alguma coisa  de agradável, 

uma transformação no dia em que nós tirássemos o último 

aguilhão. Recordo-me plenamente daquela sensação  de intensa 

curiosidade  e expectativa.  

Paula e Knud eram muito afectuosos e generosos.  Não 

compreendia nada daquilo que eles diziam no início.  O tom 

melodioso da estranha linguagem deles, os sorrisos, os abraços  

e as canções  deram-me a coragem  de lhes prestar atenção.  

Com paciência, sem me forçarem ensinaram-me em pouco 

tempo a compreender  algumas palavras em dinamarquês. 

“Dukke”, dizia Paula quando eu indicava a boneca. Tornou-se 

divertido procurar as palavras em dinamarquês e encontrá-las 

com a ajuda paciente da Paula. Estava a descobrir uma lingua.. 

O Knud e a Paula  beijavam-se muitas vezes durante o dia. 

Nunca tinha visto os meus pais fazer isso em casa, por isso no 

início criava-me um certo embaraço. Fechava os olhos para 

não os observar.  Mas passado pouco tempo pareceu-me uma 

coisa natural  e agradável  vê-los abraçar-se e beijar-se.  E 

sempre que isso acontecia eu também recebia um abraço 

especial de cada um deles.  

Ás vezes sentia-me em dificuldade  por estar a aprender 

uma língua  que os meus pais  em Harrislee não teriam 

compreendido.  Hoje penso que o impacto  com a cultura e a 

língua dinamarquesa   foi de certa forma violento para mim. Às 

vezes  eu não conseguia  elaborar  todas as novas expressões  e 

experiências. Provavelmente tudo acontecia com extrema 

rapidez para mim. Hoje penso que eu tinha a consciência um 

pouco suja, porque no meu entusiasmo de aprender  a língua 



8 
 

dinamarquesa  às vezes  esquecia-me da minha família  em 

Harrislee. Não era capaz de absorver tudo  em tão pouco 

tempo.  Não era capaz de unir as minhas  experiências do 

mundo dinamarquês  e alemão. Era incapaz de encontrar as 

palavras  que pudessem criar  uma ponte permanente entre 

dois universos. Não tinha ninguém com quem partilhar  a 

minha preocupação  de viver em dois mundos  diferentes.  A 

qual dos dois é que eu pertencia?  

Recebia muitas carícias  como recompensa  pelos meus 

progressos linguísticos. E isso tornava-me orgulhosa. Era sem 

dúvida uma criança inteligente. Mas manifestar os meus 

sentimentos, isso eu não conseguia fazê-lo. Nem em 

dinamarquês, nem em alemão.  Não conseguia encontrar as 

palavras em nenhuma língua para o fazer.  

Inteligente e orgulhosa. Curiosa e em busca de palavras. 

Mas  tinha dores de estômago frequentes. Dormia mal durante 

a noite e acordava muitas vezes.. 

Concediam-me que eu me sentasse em cima dos joelhos do 

Knud quando ele guiava o tractor nos campos.  Passado pouco 

tempo  concedeu-me que pegasse no volante, com as suas 

mãos fortes e protectoras em cima das minhas. Mas era eu que 

guiava. Com mais velocidade, com mais velocidade, dizia eu 

com entusiasmo e Knud acelerava um bocadinho mais. 

Knud conta-me a história  de Klods Hans, suplicava-lhe eu 

em continuação.  E Knud não se cansava  de me contar  a 

história de um rapaz pobre  que tinha feito sorrir a princesa  

conseguindo casar com ela  e ser rei. Á noite cantávamos  

juntos canções infantis. Mester Jacob era a minha canção 

preferida  e nós cantávamo-la. Knud contava e batia com o pé 

no chão para  fazer o ritmo: um, dois, três e depois a Paula 

começava a cantar com a sua voz aguda: Mester Jacob, sover 

du, sover du:  E em seguida eu e o Knut começávamos juntos. 

A minha tarefa era de cantar sempre dim, dam, dom, dim, dam, 

dom. 

Igel começava a ter um aspecto desagradável. Tinha cada 

vez menos aguilhões e cada vez mais pensos no corpo.  Então 
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eu e a Paula começámos a remover os aguilhões do último 

círculo.  Ficou só um, disse a Paula. Amanhã vais voltar a 

Harrislee, a casa dos teus pais. Posso levar o Igel comigo, 

Paula? Eu gostaria que ele vivesse comigo na Alemanha. Tomo 

conta dele, prometo. 

Pegámos no Igel embrulhámo-lo com cuidado num jornal 

e colocámo-lo dentro da mala, deitado em cima do novo 

vestido que a Paula me tinha feito. Encheram-me a mala de 

roupa interior, puseram lá dentro um casaco quente para eu 

vestir no inverno. Como prenda recebi a boneca  que eu tinha 

no meu quarto  em Brande.  Recebi também  um par de lençóis 

usados para os meus pais e um enorme pacote de rebuçados 

para toda a família. 

Na estação de Brande  outra mulher com um chapéu na 

cabeça procurou novamente um letreiro  com o meu nome  e 

um elástico vermelho  para me colocar ao pescoço. Adeus 

Thea. Knud e Paula abraçaram-me  com afecto e deram-me 

um beijo na cara.  Uma vez dentro do comboio, as portas 

fecharam-se, ouviu-se o apito e o comboio partiu com destino 

a sul.  Adeus Knud, adeus Paula.  

Quem é que me ia buscar à estação, o meu pai? Alguém o 

tinha informado  que eu regressava naquele dia? Eu seria capaz 

de encontrar o caminho para regressar a casa sozinha. Isso não 

era possível; teria que  procurar outras crianças que descessem 

em Harrislee comigo e ir atrás delas. Estava um tanto ou 

quanto preocupada com a situação. 

Na estação  de Flensburg havia uma multidão enorme  a 

dar-nos as boas -vindas. Ao longe reconheci o meu pai. O meu 

alto e magro pai era reconhecível  como um farol no meio da 

multidão.  A minha preocupação deixou o lugar a uma grande 

alegria. Estou aqui “Vati” - era o nome com que eu o chamava. 

Ele também já me tinha visto e ouvido. Olá! Thea! Pegou em 

mim e abraçou-me Eu baixei-lhe a aba do chapéu para lhe 

cobrir as orelhas  e escondi a minha cara debaixo do seu 

casaco. Nunca mais o deixaria ir embora. 
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Igel agora estamos em casa, em Harrislee. Agora vamos 

viver na Alemanha. Desembrulhei o meu amigo do papel que o 

envolvia, com cuidado,  e coloquei-o em cima da prateleira de 

madeira. Igel olhava para mim com os seus olhos cansados de 

uva passa.  A viagem para ele tinha sido extenuante.  Tinha um 

aspecto  pálido e descomposto.  Amanhã vou procurar  

aguilhões novos, Igel. 

Era maravilhoso estar de novo em casa.  As prendas que eu 

tinha trazido de Brande foram  admiradas com grande clamor  

pela minha família.  Amanhã vou contar aos meus pais a 

história  de Klods Hans. E temos que cantar todos Mester 

Jacob. O que é Klods Hans, na Alemanha? E o texto alemão 

de Mester Jacob? Igel olhava para mim  preguiçoso sem 

responder.  Ao que parece não podemos cantar esta canção 

aqui na Alemanha, Igel. 

Começava a sentir alguma nostalgia do Knud e da Paula. 

Faltavam-me os seus abraços, o afecto deles e as canções deles.  

Mesmo a língua deles.  Talvez dentro em breve  fossem buscar 

outra menina alemã à estação de Brande.  Quem teria 

conduzido o tractor nos campos e cantado Mester  Jakob com 

eles?  Pensar nisso fazia-me estar um pouco triste.  Diam, 

Dam, Dom, Dim, Dam, Dom, canta comigo Igel. 

Quando olho para aquela fotografia  penso a todas as 

dificuldades que uma criança de 5 anos tinha que enfrentar.  E 

ter que viajar sozinha para a Dinamarca. Não posso esquecer 

aquela dor.  Mas foi também uma viagem  que me deu a 

possibilidade  mais tarde  de ter uma experiência de vida feliz  

na Dinamarca quando eu era adulta. A viagem  com a qual 

tentando encontrar palavras para comunicar  me permitiu 

descobrir a língua dinamarquesa.  

Quando olho para aquela fotografia  de 1948, penso a 

todas as viagens que em seguida fiz à Dinamarca durante a 

minha adolescência e juventude.  Penso à minha decisão de 

continuar os estudos na Dinamarca depois de ter terminado a 

instrução primária, penso ao meu casamento  ao facto de ter 

obtido a nacionalidade dinamarquesa  e ter tido uma vida 
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profissional satisfatória. Agora sou bilingue, vivo na Dinamarca 

, tenho filhos e netos e continuo a adorar viajar  em países 

estrangeiros. Descobri assim muitas línguas. 

Muitas pessoas têm-me perguntado como me sinto perante 

a minha nacionalidade. A esta pergunta  eu não posso 

responder , escolhendo uma ou outra.  Eu sinto que sou parte 

da Europa. 

 

  

Motivação do júri 

A história “Finding a language”  (Descobrir uma lingua) 

transporta-nos  para a realidade das muitas crianças  que – a 

seguir à Segunda Guerra Mundial  - foram enviadas  pelas suas 

famílias  para passar períodos, muitas vezes longos  - com outras 

famílias,  afastadas dos lugares  onde a guerra tinha produzido  

sofrimento e destruição.  Estamos em 1948, e Dorothea, uma 

menina alemã de cinco anos, faz a sua primeira viagem  sem os 

pais, juntamente com  outras crianças  para um país diferente do 

seu  e para a companhia de outra família com quem irá passar o 

Verão. 

A história permite-nos  reviver  de uma forma extremamente 

directa  os pensamentos e as emoções  de uma criança  que vive 

uma experiência  marcante,  em contacto com outro ambiente e 

com outra família  (Os seus “pais adoptivos”, como ela os chama), 

mas sobretudo com uma outra língua. Com o afectuoso  carinho  

daqueles pais adoptivos  (como Dorothea os define), Paula e 

Knud, chegou finalmente o dia em que, segundo a autora, “ 

começou a ser divertido  encontrar as palavras  dinamarquesas e 

encontrá-las com a ajuda paciente da Paula. E assim fazendo  

descobrir a língua “. 

Mais tarde, durante  a juventude ela decidiu ir para a 

Dinamarca completar os estudos, em seguida casou-se e fez lá a 

sua vida.  
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São várias as razões que levaram o júri  a decidir  incluir  esta 

história entre os “prémios especiais”: por um lado   a capacidade 

narrativa da autora, mas por outro  a presença  de dois temas 

fundamentais  para a Europa de ontem e de hoje. 

O primeiro tema é o “descobrir uma língua” para comunicar 

com as pessoas, para construir relações de amizade, de encontro, 

de diálogo  entre  os “povos da Europa”. Isso não deve ser 

entendido apenas  em sentido literal, específico, da língua 

enquanto uso da palavra, mas da linguagem do encontro e da 

relação, que vem antes  da aprendizagem linguística  

propriamente dita, como nos relata muito claramente esta 

história. Nenhuma “descoberta da língua” teria sido possível para 

Dorothea, sem a criação daquela relação de afecto  com a sua 

“família adoptiva”. 

Outro tema que emerge da história é o da identidade  sob a 

forma de um múltiplo sentido de pertença. Neste sentido, 

Dorothea  e outras crianças, que viveram em anos passados  esta 

especial experiência  de encontro com uma outra cultura  e uma 

outra língua, anteciparam  aquela que se tornou de forma 

crescente  na condição de muitos habitantes  da Europa  de hoje; 

que se encontram – por necessidade ou por desejo  - a viver em 

diferentes lugares num misto de diferentes culturas. Esta múltipla 

identidade é provavelmente um dos aspectos mais importantes 

que está na base de um  “sentir-se europeu”. 

Parece-nos importante  colocar em realce quanto escreve 

Dorothea  no final do seu relato: “Agora sou bilingue, vivo na 

Dinamarca, tenho filhos e netos e continuo a adorar viajar em 

países estrangeiros. Descobri muitas línguas. Muitos têm-me 

perguntado como é que eu me sinto perante a minha 

nacionalidade. A esta pergunta  eu não posso responder  

escolhendo uma ou outra. Sinto-me parte da Europa”. 
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Informações gerais sobre a história 

 

À descoberta de uma língua 

Área temática Experiências  de pertença à 
Europa – A Europa numa 
fotografia... 

Período a que se referem os 
eventos narrados    

1948 

Localidades geográficas às quais se 
refere a história:  

Dinamarca, Alemanha 

Período em que o trabalho foi 
produzido: 

2009 

Leia ou faça o download  desta  e de outras histórias do arquivo 
digital: http://www.europeanmemories.eu/por/Stories 

 

 

Outras informações sobre o contexto:  

A Dinamarca  é uma pequena nação e por esta razão foi  muito 

influenciada  - e provavelmente dependeu também, de alguma forma 

– de países vizinhos de maiores dimensões,  como por exemplo a 

Alemanha com a qual faz fronteira a sul. Durante Segunda Guerra 

Mundial  o governo dinamarquês  tentou adoptar uma politica de 

neutralidade. Não durou muito, porque em Maio de 1940 a 

Dinamarca foi ocupada  pela Alemanha nazista – oficialmente  como 

sendo uma maneira para proteger o país. 

Nos primeiros anos de ocupação o parlamento dinamarquês 

continuou a desempenhar a sua actividade, a polícia dinamarquesa  e 

os tribunais dinamarqueses  continuaram  globalmente a exercer as 

suas funções. Com o passar do tempo isso tornou-se mais difícil. 

Naturalmente os dinamarqueses médios  experimentaram estes anos 

por tudo aquilo que representaram: viver num país ocupado  com 

restrições, sofrer os efeitos da escassez de bens e outras limitações.  

http://www.europeanmemories.eu/por/Stories
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Não obstante isso o governo dinamarquês  exortou à cooperação  

e as empresas dinamarquesas  trabalharam abertamente  em apoio 

do vizinho meridional.  

Normalmente estes anos são descritos  como sendo a 

característica  de uma colaboração pragmática  mas muito 

assimétrica. Dever-se-ia mencionar que passado pouco tempo  

começaram a surgir grupos de oposição, começaram a ser levadas por 

diante corajosas acções  de sabotagem  e em 1943  o governo 

dinamarquês  se  demitiu e pôs fim à sua “politica de colaboração” . A  

difícil acção de  equilíbrio tinha-se transformado numa acção 

demasiado difícil e comprometedora. As relações pragmáticas  e 

ambivalentes  com a Alemanha  complicaram o efectivo sistema 

jurídico  depois da guerra, mas poderá ter sido a razão pela qual  a 

Dinamarca  - apesar de tudo -  terá ultrapassado aqueles anos  

incólume. No final da guerra, na Primavera de 1945, um certo número 

de famílias alemãs fugiu  da Armada Vermelha para a Dinamarca. Com 

a queda definitiva da Alemanha  cerca de duzentas e cinquenta mil 

pessoas  refugiaram-se na Dinamarca. Isso também comportou  uma 

tarefa difícil: por um lado eles representavam “o inimigo”, mas por 

outro  tinham o direito de receber  um tratamento adequado, como 

qualquer cidadão. Se o receberam ou não isso ainda é matéria de 

discussão hoje. Acabada a guerra  um certo número de famílias  

dinamarquesas  assumiu a tarefa de fornecer  uma experiência  de 

vida diferente  às crianças alemãs  traumatizadas  pelo estado do país 

e pelos efeitos da guerra. Estas crianças  tornaram-se parte das 

famílias de acolhimento, receberam  alojamento, alimentação e 

cuidados  e foi-lhes dada a oportunidade de ser crianças.  

Na prática a situação era semelhante  à das crianças  de Viena, 

acolhidas por famílias dinamarquesas  depois da Primeira Guerra 

Mundial.  

O relato de Dorothea  Petersen “À descoberta de uma língua” 

desenvolve-se  neste  contexto. Representa a descrição clara  da 

perspectiva  de uma criança, de como ela se sente  quando é afastada 

do seu ambiente  familiar em Harrislee, na Alemanha setentrional, 

longe da protecção dos pais  mas também longe da pobreza  e do pós 
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 guerra. No meio de tudo isto para uma criança  de cinco anos  

pode ser difícil  compreender  a nova situação  e abrir-se às atenções  

e à alegria  dos “pais adoptivos”.  

Estamos em 1948: muito tem que ser reconstruído ainda, as 

pessoas  terão que estabelecer e restabelecer  relações  entre elas, da 

mesma maneira que terão  que encontrar  uma língua comum. 
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