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Neste capítulo apresento a proposta para análise de situações de bilingüismo, 

defendida em 1994 no meu trabalho de conclusão de doutorado. Na verdade, esta tese é 

fruto de discussões que tiveram início em 1985, durante a realização da pesquisa realizada 

para minha dissertação de mestrado, que teve como tema central a questão da alfabetização 

bilíngüe em português-alemão.
1
 Desde então, passei a estudar as questões que envolvem o 

bilingüismo, com a orientação do professor Jürgen Heye, com quem tive oportunidade de 

dividir todas as inquietações provenientes das leituras, interpretações e tentativas de 

sistematização teórica deste tema complexo e encantador. 

 Inicialmente concluímos que se considerássemos bilíngüe somente o indivíduo com 

domínio igual e nativo em duas línguas, estaríamos por certo excluindo a grande maioria e, 

com certeza, os casos mais interessantes a serem discutidos e analisados.  Partimos assim 

da afirmação de que o bilingüismo é um fenômeno relativo; uma condição particular, 

identificada pelo contexto e forma de aquisição das duas línguas, bem como pela 

manutenção e abandono das mesmas. Com esta condição particular, os indivíduos bilíngües 

apropriam-se de dois códigos distintos e os utilizam em determinadas comunidades de fala, 

em diferentes ambientes comunicativos (familiar, social, escolar e profissional).  Com base 

nestas premissas, defendi em minha tese de doutorado que este uso particular assume 

diferentes contornos de competência lingüística e comunicativa,  a partir do uso funcional 

lingüístico por ambiente comunicativo. Dei a estes contornos o nome de estágios de 

bilingualidade. Assim, apresentei uma nova proposta para estudo das situações de 

bilingüismo, qual seja a de analisá-las a partir da identificação dos diferentes estágios de 

bilingualidade, que as definem e classificam. E, para comprovar a hipótese de que um 

estudo sobre o bilingüismo só tem valor se realizado dentro desta perspectiva, 

                                                 
1
 A construção do código lingüístico escrito em programas de alfabetização bilíngüe português-alemão: um 

estudo de caso. Dissertação de mestrado, Departamento de Educação – PUC-Rio, 1988. 
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exemplifiquei a questão na análise de um determinado uso lingüístico, em situações de 

bilingüismo português –alemão. 

Passo então a relatar o caminho trilhado para a proposta da tese que defendi,  

comprovando a consistência do objeto de estudo. 

 

1 Conceitos e tipos de bilingüismo: uma revisa bibliográfica 

A vasta bibliografia consultada revela falta de consenso na conceituação e 

classificação do bilingüismo. Várias investigações sobre o tema são conduzidas sob 

diferentes enfoques, o que resulta em  contribuições isoladas de determinadas disciplinas ou 

áreas específicas de estudo, de acordo com o objeto de seu interesse particular. 

As pesquisas lingüísticas baseadas nos estudos de línguas em contato, das quais 

Weinreich (1953) é destacado como principal representante, concentram-se na descoberta 

de interferência entre duas línguas puras. As pesquisas psicológicas anteriores à década de 

60 se limitam a testar inteligência, educabilidade e rendimento escolar de crianças 

bilíngües, em comparação com as monolíngües, como apresentado no trabalho de  Rocha 

(1985). Somente após os estudos de Lambert (1967) surge uma visão otimista a respeito do 

bilingüismo. Pesquisas sociológicas começam a realizar censos, com base em investigações 

de sistemas escolares bilíngües, identificando entre outros fatores, as razões sócio-políticas 

de situações bilíngües. Entretanto, estas pesquisas que têm como centro de investigação 

grandes grupos sociais, mostram-se limitadas para análise do comportamento lingüístico de 

grupos minoritários.  

A partir da década de 70 são identificados estudos em nível ‘macro’, que utilizavam 

como base teórica e metodológica os pressupostos da Psicolingüística, da Neurolingüística, 

da Sociolingüística e da Lingüística Aplicada.   

Dentre os estudos em psicolingüística e em neurolingüística, destacam-se  aqueles 

que discutem as teorias de aquisição da linguagem, com base na relação linguagem e 

pensamento e que procuram indícios de como as línguas são armazenas no cérebro.  No 

âmbito dos estudos sobre  aquisição da linguagem, alguns autores consideram os princípios 

de aquisição monolíngüe idênticos aos de aquisição bilíngüe (cf. TAYLOR, 1976 e 

BURLING, 1978).  Já Klein (1986) considera três tipos distintos e inter-relacionados de 

aquisição (aquisição de primeiras línguas, aquisição de segundas línguas e reaquisição). 
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Outros autores ainda discutem a construção criativa, no que se refere ao processo 

subconsciente da organização da linguagem, segundo as regras utilizadas para gerar 

sentenças (cf. DULAY, 1974).  No âmbito dos estudos sobre linguagem e pensamento, 

destaca-se o de Grosjean (1982), onde o autor postula a existência de um ‘controlador’, que 

teria um papel central no tratamento das línguas pelos indivíduos bilíngües, pelo menos nas 

atividades de percepção e de compreensão da linguagem - papel este ainda não claro nas 

atividades de produção. A idéia geral defendida pelo autor é de que a competência do 

indivíduo bilíngüe não é redutível à justaposição de duas competências monolíngües.  

Neste contexto, Paradis em seus estudos sobre afásicos poliglotas (1978, 1983, 1989 e 

1993) apresenta algumas respostas prováveis para o armazenamento das línguas através de 

experimentos com afásicos bilíngües.
2
 

 Os estudos sociolingüísticos tratam da relação entre língua e grupo social do falante, 

onde a língua é considerada um dos recursos disponíveis para produção cultural - esquemas 

perceptivos e interpretativos segundo os quais um grupo produz o discurso de sua relação 

com o mundo e com o conhecimento. Outro aspecto abordado no âmbito destes estudos, 

refere-se ao repertório verbal dos falantes bilíngües. Gumperz e Hernandes (in: STEGER, 

1982) investigam o fenômeno do code-switching através do tratamento sintático e 

comunicativo, este último englobando abordagens etnográficas, enunciativas, discursivas, 

interacionais e semióticas.  Ainda neste contexto, vale citar os estudos de Clyne (1987) que 

estabelecem diferenças culturais na organização do discurso, em cinco dimensões: 

lingüística (análise textual), psicolingüística (processamento textual), sociopedagógica 

(atitudes de organização textual), sociocultural (o background cultural causando diferenças 

na organização textual e nas atitudes) e lingüística aplicada (implicações para o 

ensino/aprendizagem de línguas e tradução). 

 O bilingüismo também é tema dos estudos em Lingüística Aplicada. Com base na 

natureza interdisciplinar desta matéria, responsável pelos diversos paradigmas 

metodológicos eu já vinham se definindo nos estudos e pesquisas realizados até 1994 (cf. 

KAPLAN, 1989; BOHN, 1989; e WIDDOWSON, 1990), quer envolvendo formulação 

teórica, ou partindo de problemas práticos, o bilingüismo é abordado no sentido de fixar a 

                                                 
2
 O artigo de Ana Maria Roza Oliveira sobre acesso ao léxico e alternância de línguas em bilíngües, apresenta 

uma revisão mais atual dos estudos de Padis. (cf. http://www.esel.ipleiria.pt/files/f1417.1.pdf) 
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necessária distinção entre aquisição natural ou instrucional de uma segunda língua (L2), de 

uma língua estrangeira e de uma língua-alvo. Surgem propostas de investigações a respeito 

do papel da primeira língua (L1) na aquisição da segunda (L2) e das metodologias de 

ensino mais adequadas às diferentes situações de aquisição de língua em relação às 

diferentes faixas etárias e objetivos de uso das mesmas. Alguns estudos têm por objetivo 

estabelecer a relação entre teorias lingüísticas e aquisição de primeiras e segundas línguas, 

sobretudo no que se refere à problemática do ensino de línguas estrangeiras, sendo alguns 

estudos definidos por alguns autores (cf. JAMES, 1969, HARTMANN & STORCK, 1972) 

como um ramo da Lingüística Geral e um princípio da Lingüística Aplicada. Nesta 

perspectiva destacam-se os estudos em análise contrastiva, tendo Lado (1957) como 

pioneiro, e em análise de erros, tendo Corder (1967) como um dos primeiros a mostrar o 

seu valor.  Baseados em duas correntes distintas - a Análise Contrastiva no estruturalismo 

(cf. os estudos de WARDHAUGH, 1970 ; ELLIOT, 1981 e os estudos citados em 

LICERAS (1986) e em Vandresen e Schmitz (em BOHN & VANDRESEN, 1989) e a 

Análise de Erros no gerativismo (cf. os estudos de SELINKER, 1972, DULAY & BURT, 

1973; NEMSER, 1974;) -, estes estudos se diferenciam com relação aos pressupostos 

teóricos relacionados à estrutura lingüística (postulados taxonômicos para a descrição 

lingüística versus modelos teóricos de corte universalista para estabelecer relações entre 

línguas distintas e interlíngua) e explicações quanto à aquisição da linguagem (aquisição de 

língua por meio de hábitos e reforços versus predisposição inata para a aquisição da 

linguagem simbólica, como parte de uma carga genética). Uma outra abordagem de 

investigação diz respeito ao processo psicológico da aquisição de uma L2 e suas 

manifestações: a "interlanguage”. 

 Entre os vários estudos investigados, encontro uma das primeiras tentativas de 

sistematização das definições propostas para bilingüismo em um livro que discute 

alternativas de educação bilíngüe para grupos de imigrantes na Alemanha (Cf. 

FTHENAKIS et alii, 1985). Os autores identificam duas tendências na conceituação do 

termo. Na primeira ele é interpretado principalmente como competência, e na segunda 

consideram a sua função. Os conceitos de bilingüismo pertinentes à primeira tendência são 

de natureza lingüística e são pautados num espectro relativamente amplo de definições, no 

que se refere ao grau de domínio em ambas as línguas. Além dos extremos sugeridos por 
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Bloomfield (1933), "o controle nativo de duas línguas" e MacNamara (1969), "a mínima 

competência em uma das quatro habilidades: ouvir, falar, ler, escrever", relacionam-se a 

esta tendência os conceitos de Diebold (1964) e Pohl (1965), que consideram a mera 

compreensão das línguas; o de Hall (1952) que exige algum conhecimento da estrutura 

gramatical da L2; e ainda o de Haugen (1953), que, expandindo o conceito de Bloomfield, 

define como bilíngüe o indivíduo capaz de produzir significados completos numa outra 

língua.  Os conceitos de bilingüismo condizentes com a segunda tendência são de natureza 

psicolingüística e são pautados num espectro mais restrito de definições. Partem de 

perguntas tais como: "Como e com que objetivo a língua é utilizada?", do ponto de vista 

dos indivíduos isoladamente e dentro da sociedade. Nesta linha, destacam-se os estudos de 

Mackey (1968), que define bilingüismo como um fenômeno individual e fundamenta sua 

análise num complexo de características inter-relacionadas (grau, função, alternância e 

interferência), e os de Oksaar (1971), que considera a capacidade de uso de duas línguas em 

diferentes situações e/ou mudança automática de código (automatic code switching). Além 

dos conceitos que se enquadram nestas duas tendências, os autores apresentam estudos que 

consideram o bilingüismo internamente ligado ao biculturalismo. Nesta perspectiva, o 

bilingüismo é definido como a capacidade do indivíduo de se identificar com ambos os 

grupos lingüísticos em contato.  

Assim como as tentativas de definição, as tentativas de classificação também não 

são unânimes.  

 Weinreich (1953) argumenta, do ponto de vista lingüístico, a favor de um 

bilingüismo ‘coordenado’, ‘composto’ e ‘subordinado’.  No bilingüismo coordenado, os 

sinais lingüísticos de ambas as línguas são mantidos separados, de modo que ocorre o 

domínio de dois sistemas lingüísticos. No bilingüismo composto, as estruturas sonoras das 

línguas são mantidas separadamente, mas não os significados. Ao falar uma língua, o 

bilíngüe composto pode empregar as estruturas da outra. No bilingüismo subordinado, a 

segunda língua é estruturada com base na primeira. Erwin & Osgood (1954) mantên a 

distinção sugerida por Weinreich entre bilingüismo composto e coordenado, e incorporam o 

bilingüismo subordinado de Weinreich ao tipo coordenado. Carroll (1970) apresenta uma 

classificação semelhante a de Weinreich, na qual leva em conta como o bilingüismo é 

adquirido. Ele faz distinção entre bilingüismo composto e ‘paralelo’. No bilingüismo 
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composto, a aquisição de outra língua ocorre numa dada situação de aprendizagem, onde 

prevalesce o sistema de significado da língua materna. Desse modo, a estrutura de uma 

língua permanece como dominante. No bilingüismo ‘paralelo’, a criança adquire ambas as 

línguas em situações distintas de aprendizagem, e o sistema de uma língua permanece 

paralelo e independente da outra. Weiss (1959) introduz o conceito de bilingüismo ‘natural’ 

no contexto de aquisição da linguagem. Por bilingüismo natural, ele entende o imediato uso 

ativo e passivo de duas línguas, sem necessidade de tradução. A L-2 é adquirida 

automaticamente e acumulativamente com a L-1 por meio natural, de modo que o ambiente 

pode ser vivenciado em ambas. Confronta ainda o bilingüismo natural com o bilingüismo 

‘cultural’, também conhecido como bilingüismo ‘escolar’. Ainda diferenciando o contexto 

de aquisição em relação a idade, outros autores (GENESEE, 1978; SKUTNABB-KANGAS 

& TOUKOMAA, 1976) estabelecem distinção entre bilingüismo composto e coordenado. 

Apresentam uma definição um pouco diferente da proposta por Weinreich. Consideram que 

no bilingüismo composto a aquisição da L-2 se dá na infância, sem instrução formal. 

Ambas as línguas são adquiridas simultaneamente no mesmo contexto (em família, em 

comunidade e, posteriormente, na escola). No bilingüismo coordenado, a L-2 é adquirida 

por meio de instrução formal, portanto em contexto diferente da L-1. Quanto a este aspecto, 

Genesee (1977) acrescenta uma outra variação na distinção dos diferentes tipos de 

bilingüismo. Diferencia entre bilingüismo ‘precoce’ e bilingüismo ‘tardio’ onde o primeiro 

é adquirido na infância, possuindo características de um bilingüismo do tipo composto, e o 

segundo, em épocas diferentes, sugerindo um bilingüismo do tipo coordenado. Lambert 

(1963) introduz o conceito de bilingüismo ‘aditivo’, no qual a criança amplia o seu 

repertório lingüístico com mais uma língua, sem que isto influencie nos conceitos da L-1. 

Diebold (1964) considera o conceito de bilingüismo ‘incipiente’, que pode estar oculto num 

aparente monolingüismo. Este tipo de bilingüismo foi observado em crianças e adultos que 

tiveram contato com uma segunda língua fora do ambiente escolar (cf. DIEBOLD, 1964 e 

ERWIN-TRIPP, 1971). 

Ao analisar a literatura disponível, fica patente que os estudos fazem distinção entre 

o contexto de aquisição natural e o contexto de aquisição escolar. Propõem diferentes 

classificações para o bilingüismo em decorrência deste fator (cf. o bilingüismo composto e 

o paralelo de Carroll; o bilingüismo natural e o cultural de Weiss; o bilingüismo incipiente 
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de Diebold). Outros ainda se referem a esta diferença contextual em relação à idade (cf. a 

distinção entre bilingüismo composto e precoce e bilingüismo coordenado e tardio sugerida 

em Genesee). Esta distinção, originalmente estabelecida nos quadros classificatórios do 

bilingüismo, sempre provocaram uma imprecisão terminológica nos estudos que se 

propunham a investigar a aquisição de uma segunda língua. Sobre este ponto, foi possível 

identificar que o uso impreciso de alguns termos decorre de duas distinções básicas: língua 

estrangeira (LE) versus segunda língua (L2), e aquisição versus aprendizagem. Em alguns 

estudos percebe-se a preferência por distinguir LE de L2, considerando a primeira (LE) 

como a língua que se adquire depois da materna (ou primeira), em um ambiente onde ela 

não é usada naturalmente, ou seja, em ambiente de sala de aula. A segunda (L2) é a língua 

que se adquire depois da primeira (L1), num ambiente social onde ela é usada como meio 

de comunicação, tornando-se, para quem a adquire, uma outra "ferramenta" de 

comunicação, além de sua L1 (cf. RICHARD, 1978 ). Em estudos posteriores, percebe-se 

uma preferência pelo uso do termo "aquisição de L2", para referir-se a qualquer situação de 

aquisição de uma segunda língua, tanto de forma "espontânea" - (natural, informal, não 

tutorada) - como "guiada"- em sala de aula, formal, tutorada.  

 Com esta revisão bibliográfica, ilustro a complexidade do tema e comprovo a   falta 

de consenso verificada nos diferentes quadros conceituais do bilingüismo, que partem de 

diferentes propostas teóricas e metodológicas, para definir e classificar o bilingüismo como 

um fenômeno absoluto. Concluo, assim, pela incipiência dos conceitos e  tipos de 

bilingüismo propostos e  reforço e  premissa inicial de que o  bilingüismo é um fenômeno 

relativo,  e que somente como tal pode ser analisado.  

 

2 Bilingüismo e bilingualidade: uma nova proposta para análise de situações 

bilíngües 

 

Para melhor entender a questão, proponho a distinção entre bilingüismo e 

bilingualidade. Defino bilingüismo como a situação em que coexistem duas línguas como 

meio de comunicação num determinado espaço social, ou seja, um estado situacionalmente 

compartimentalizado de uso de duas línguas.
3
 ‘Bilingualidade’ representa os diferentes 

                                                 
3
 O grifo em duas é para esclarecer que o termo bilingüismo foi usado para definir apenas a situação de uso de 

duas línguas, independente das outras que estariam compondo o quadro lingüístico da situação bilíngüe em 
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estágios de bilingüismo, pelo quais os indivíduos, portadores da condição de bilíngüe, 

passam na sua trajetória de vida. Os estágios são vistos como processos situacionalmente 

fluídos e definem, de forma dinâmica a bicompetência lingüística, comunicativa e cultural 

nas diferentes épocas e situações de vida. E, com isto defendo que para estudar a produção 

discursiva de um indivíduo bilíngüe devemos identificar seu estágio de bilingualidade no 

momento da enunciação.  

A coexistência de duas línguas em diferentes espaços sociais deve ser analisada 

segundo a condição particular dos indivíduos que se tornam bilíngües, caracterizada pelo 

contexto e idade de aquisição; pela variação de uso das línguas - função tópica - e, ainda, 

pela manutenção ou abandono das línguas em decorrência de fatores sociais e 

comportamentais, tais como família, grupo social, escolaridade e ocupações profissionais. 

A proposta é considerar a condição particular de indivíduos bilíngües de forma dinâmica, 

uma vez que ela se modifica na trajetória de vida dos indivíduos e assume diferentes 

contornos em relação ao domínio e à variação de uso de ambas as línguas.  

As dimensões do bilingüismo já haviam sido amplamente estudadas e sintetizadas 

em estudos sociolingüísticos que apontam alguns fatores como responsáveis pela 

caracterização de situações bilíngües: a comunidade lingüística, os papéis e as funções 

sociais, o status relativo dos falantes e das línguas, o tópico e o domínio lingüístico e social. 

Considero tais fatores como definidores de um estado situacionalmente 

compartimentalizado de coexistência de duas línguas como meio de interação social, que 

permitem identificar comunidades bilíngües.  Como defendo que tais situações de 

bilingüismo são relativas, de acordo com os indivíduos que a compõem, proponho a 

identificação de duas novas dimensões.  Tais dimensões, que rotulo de dimensões de 

bilingualidade, permitem numa perspectiva complementar a anterior,  identificar a fluidez 

das situações de bilingüismo, através do uso individual lingüístico, identificado pelo 

contexto de aquisição das línguas e pelo seu uso funcional variado em diferentes 

momentos de uma dada situação de bilingüismo. No que se refere ao contexto de aquisição, 

proponho a análise da situação que origina a condição de bilíngüe: a)se uma língua é 

adquirida ao mesmo tempo que a outra, sendo ambas consideradas L1 (L1a + L1b); se uma 

                                                                                                                                                     
destaque no momento da análise.  Esclareço que não considerei neste estudo diglossia uma situação de 

bilingüismo. 
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língua é adquirida posteriormente à outra, antes da primeira ter sido maturacionada (L1 + 

L2); se uma língua é adquirida posteriormente à outra, depois da primeira ter sido 

maturacionada ( LM + LE (língua materna + língua estrangeira), ou LM + LA(língua 

materna + língua alvo).  

 Dentro desta perspectiva, fica  definindo como elementos diferenciadores do 

contexto de aquisição de duas línguas a idade e a maturidade lingüística. 

O quadro  a seguir ilustra  esta proposta: 

ÉPOCA DE AQUISIÇÃO TIPO DE BILINGÜISMO 

INFÂNCIA L1ab          ou           L1 + L2 

ADOLESCÊNCIA L1 + L2      ou          LM+ LE  

ADULTO LM + LE  

 

Para ilustrar a primeira dimensão de bilingualidade, apresento alguns depoimentos 

retirados do estudo. 

BLOCO 1 

(AP1) "Eu acho que a minha língua materna são ambas. Minha mãe é 

alemã e sempre falou alemão comigo. Meu pai é brasileiro e sempre 

falou português comigo. É assim deste que eu nasci." 

(AP7) "No meu caso a problemática do bilíngüe é um pouco mais 

complexa do que aparentemente. Eu me tornei bilíngüe português-

alemão, só depois dos quatro anos. Antes eu era bilíngüe italiano-

alemão. Meu pai era italiano e só falava italiano comigo. Minha mãe é 

alemã suíça e só falava alemão suíço comigo. Quando a gente veio 

para o Brasil, eu devo ter feito uma mistura tremenda. Aí, os meus 

pais, para eu não ficar maluco, decidiram que em casa a gente só 

falaria alemão. Português eu ia  aprender  na  rua  e  na escola. O 

italiano e o alemão suíço acabaram e começou o alemão e o 

português". 

 

(AP8) “Quando eu nasci meu pai falava português e alemão-suíço em 

casa. Como minha mãe falava português comigo, ele falava alemão-

suíço. Acho que era pra eu aprender os dois.” 

 

 

BLOCO 2 

(AP2) “Até os sete anos eu só ouvia e falava alemão. Eu morava na 

Alemanha e não tinha contato com nenhum brasileiro ou pessoa que 

falasse português. Quando a gente veio para o Brasil, eu ingressei 
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numa escola bilíngüe. Aí comecei a aprender o português, nas aulas de 

português e com os colegas da escola. Eu me lembro que com oito 

anos e seis meses eu já dominava totalmente o português e utilizava os 

dois códigos, indistintamente, dependendo da pessoa com quem eu 

falava. Ainda tinha um pouco de dificuldade em escrever o português, 

porque eu fui alfabetizada em alemão. Mas eu me atrasei meio ano na 

escola e depois recuperei o português." 

(AP3) "Embora sendo brasileiro, na minha casa só se falava alemão. 

Meus pais eram alemães e nós vivíamos numa colônia alemã no Brasil. 

Eu comecei a ouvir português no jardim de infância, que eu freqüentei 

com cinco anos". 

(AP4) "Em casa, pai e mãe alemães, nós só falávamos alemão. 

Inclusive minhas irmãs mais velhas ainda foram para escola sem saber 

português. Eu quando fui para escola já sabia português, porque aí elas 

já tinham trazido português para dentro de casa. Como elas são sete e 

cinco anos mais velhas do que eu, comecei a ouvir português bem 

cedo. Com quatro, cinco anos, eu já ouvia português em casa.”  
 

(AP5) "As primeiras palavras de português que eu ouvi foram trazidas 

pelos meus irmãos mais velhos, depois que eles foram para escola. Eu 

tinha quatro anos, e me lembro que era interessante falar as coisas 

como eles ouviam na escola. Meus pais já eram brasileiros, mas na 

minha casa só se falava alemão. Meu pai só falava português fora de 

casa, no trabalho. Bom, o lugar da criança é dentro de casa. Por isso a 

minha primeira língua foi o alemão. Quando fui para o jardim de 

infância, dois anos depois dos meus irmãos, eu já sabia um pouco de 

português. Fui aprendendo por intermédio deles, por tabela. Mas eu me 

lembro que, quando eu entrei para escola, eu só sabia um pouco de 

português." 

(AP6) "Até os sete anos eu falava só o alemão. Meu pai era alemão e 

minha mãe, embora brasileira, falava muito mal o português. Até o 

final da vida  dela, ela  falava  muito  mal o português. Eu entrei na 

escola no primeiro ano sabendo "sim" e "não" em português. E na 

escola tinha que ser português. Na época era proibido falar alemão. O 

Brasil entrou na guerra em 42. Eu estava no primeiro ano primário. 

Quem eles pegassem falando alemão na rua era preso. Em casa a gente 

falava baixinho em alemão e ouvia as notícias da Alemanha no rádio. 

Mas bem baixinho para ninguém escutar, senão éramos presos. Meu 

pai já tinha sido preso. E aí ficamos eu, minha irmã mais nova e minha 

mãe." 

(AP9) "Meus pais eram alemães e aí eu fui criada mesmo a falar em 

alemão em casa. Eu acho que eu aprendi português, assim, quando eu 

fui para escola. Também com as empregadas, com as crianças, assim 

fora de casa, a gente falava português. Mas fora isso, não. Em casa era 

só alemão." 

(AP10) "Não sei qual é a minha língua materna. É difícil saber. Se for 

pelos meus pais é o suíço-alemão. Quando eu nasci, eu acho que na 

minha casa só se falava o suíço-alemão. Minha mãe era brasileira, mas 

tinha dupla nacionalidade. Os pais dela eram suíços também. Com 
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meus irmãos eu não me lembro se era sempre assim. Acho que a gente 

falava também português. Bom, eu sei disso porque eu me lembro 

quando eu tinha seis anos, a gente estava na Suíça em férias. Foi a 

primeira vez que eu fui. Meus pais foram viajar e a gente ficou num 

tipo uma creche, uma coisa assim, e lá a gente só falava 

português entre nós. A gente não falava suíço-alemão. A gente deve ter 

aprendido português, naturalmente, com a empregada, com os amigos 

na rua e na escola. Depois dessas férias na Suíça, que a gente ficou seis 

meses, a gente esqueceu o português. E eu me lembro que quando 

voltamos a gente quase não conseguia falar o português. Foi voltando 

com os contatos daqui." 

 

Nos depoimentos do bloco 1 observa-se que os indivíduos foram expostos, desde o 

nascimento, a duas línguas e tiveram oportunidade de adquiri-las, simultaneamente, como 

L1. O contexto de aquisição para estes grupo é, portanto: L1a + L1b. No caso do 

informante AP7 a aquisição simultânea se deu com as línguas italiana e suíço-alemã. 

Posteriormente, a sua situação lingüística se inverteu. Ele passou a ter uma língua como 

primeira, no caso a alemã, e outra como segunda, a portuguesa. As duas primeiras línguas 

que caracterizaram sua fase inicial de aquisição da linguagem foram abandonadas. Ele 

passou por um processo de reaquisição, o qual se assemelha ao processo de aquisição dos 

informantes do bloco 1, onde observamos que uma língua foi adquirida antes da outra. Em 

todos os casos, a L2 foi adquirida antes da primeira ter sido maturacionada. Estes 

indivíduos apresentam o contexto de aquisição b: L1 + L2. 
4
 

De modo geral, a situação identificada pelo contexto de aquisição não apresenta 

estabilidade no decorrer da vida dos indivíduos. Ela muda em decorrência da variabilidade 

de uso funcional de cada uma das línguas e pode acarretar, em determinados períodos de 

vida, numa situação de domínio lingüístico (uso específico quanto à temática, tópico e 

situações) de uma língua em relação a outra. Esta variabilidade de uso não é 

necessariamente uniforme em todos os domínios de comunicação. Ela sofre modificações 

também em decorrência de fatores sociais e comportamentais. Foi então que propus a 

análise da segunda dimensão de bilingualidade, que identifica o domínio de uso de ambas 

as línguas em diferentes ambientes comunicativos: familiar, social,  escolar e profissional. 

                                                 
4
 Cumpre ressaltar que na tese não trabalhei com informantes do tipo descrito no item c: LM + LE 

e/ou LM + LA.  
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A situação de uso de língua no ambiente familiar é definida pela(s) língua(s) utilizada(s) 

para comunicação com pais, irmãos, cônjuges, filhos, parentes próximos (tios e primos, que 

tenham estreito convívio com a família) e empregados domésticos. No ambiente social, ela 

é definida pela(s) língua(s) utilizada(s) para comunicação com vizinhos, colegas de rua, de 

clube, de associações, na igreja e outros ambientes que possam vir a definir um contato 

social freqüente. No ambiente escolar, identifico as situações de uso de língua como meio 

de instrução formal e para comunicação fora da sala de aula (recreios, grêmios, reuniões 

estudantis etc.). No ambiente profissional, identifico as situações de uso de língua no 

exercício da profissão e na comunicação com pessoas que compartilham a mesma função 

ou que estabeleçam qualquer situação de comunicação profissional. Assim, propus 

identificar, com base no histórico de vida dos indivíduos bilíngües, se: a) ambas as línguas 

se mantêm com uso paralelo e constante, sugerindo uma situação lingüística, em que ambas 

as línguas são [+dominantes]; uma das línguas é abandonada, ou tem uso reduzido, em 

decorrência de situações funcionais, sugerindo situações de domínio lingüístico, em que 

uma língua é [+dominante] e a outra [-dominante].
5
 

Esta segunda dimensão de bilingualidade é ilustrada nos gráficos que ilustram os 

estágios de bilingualidade de um dos informantes do estudo (AP1).  Estes gráficos 

permitem visualizar a percentagem do uso de língua na trajetória de vida destes informantes 

até o momento da investigação.
6
 

                                                 
5
 Na tese, como trabalhei com bilíngües português-alemão, defini da seguinte maneira esta dimensão: a) se 

ambas as línguas se mantinham com uso paralelo e constante, sugerindo uma situação lingüística, tal como 

AP: A = [alemão] e P = [ português], ambas com o mesmo domínio de uso; ou se uma das línguas é 

abandonada, ou tem uso reduzido, em decorrência de situações funcionais, sugerindo situações de domínio 

lingüístico, tais como Ap ou Pa: A = [alemão + dominante], p = [português - dominante], P = [português + 

dominante] e a = [ alemão - dominante].  
6
 Considerando minha definição de bilingüismo proposta, a coexistência de duas línguas como meio de 

comunicação social, o estudo aborda o uso funcional das duas línguas responsáveis pela situação de 

bilingüismo em análise: a LA e a LP. Mas, como o uso de outras línguas pode interferir no domínio de uso 

destas, identificamos nos gráficos, com o título de “outras”, todas as línguas que serviram ou servem como 

meio de comunicação, e que coexistem nos diferentes domínios funcionais de uso com as duas responsáveis 

pela situação de bilingüismo analisada. 
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GRÁFICO 1 

AP-1  -  Uso de língua no ambiente familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, a situação de uso de língua no ambiente familiar se 

definiu até os quatro anos como (Pa): LP utilizada para comunicação com o pai, irmão e 

familiares paternos próximos (avós e tios); LA somente para comunicação com a mãe. Esta 

situação se alterou quando passou quatro anos na Alemanha dos cincos aos noves anos. 

Neste período, a situação de uso de língua se definiu como Ap: LA utilizada para 

comunicação com a mãe, familiares maternos próximos e, em menor domínio de uso, com 

o pai e o irmão; LP utilizada para comunicação somente com o pai e o irmão. 

"Até eu ir para Alemanha eu acho que se falava mais português na minha 

casa, porque minha mãe também sabia falar português. Na Alemanha, a gente 

falava mais alemão, porque meu pai também sabia falar alemão. Ele estudou 

na Alemanha. E lá tinha minha avó, tia, sempre com a gente..." 

 

Quando regressou ao Brasil com oito anos, morou um tempo com os avós paternos, 

até os pais regressarem da Alemanha. E, neste período, a situação de uso de língua no 

ambiente familiar foi essencialmente em LP. Com o regresso dos pais, esta situação sofreu 

nova alteração. As duas línguas voltaram a ser utilizadas, só que, a partir de então, com o 

mesmo domínio de uso, ou seja, o uso de língua no ambiente familiar passou a ser (AP). 

(A=P)  

"Eu acho que quando a gente voltou da Alemanha a gente passou a falar as 

duas línguas igual. E é assim até hoje. Com meu irmão e com meu pai eu falo 

mais português, mas também falo alemão. Com a minha mãe quase só fala 

alemão. Quando vem visita de tios e primos da Alemanha a gente fala alemão. 

Quando estamos com a família do meu pai, a gente fala mais português." 
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GRÁFICO 2 

AP-1  -  Uso de língua no ambiente social 

 

 

 

 

 

 

 

 A situação de uso de língua no ambiente social, identificada como (Pa) até os quatro 

anos, também foi alterada durante o tempo passado na Alemanha. Nesta época, a situação 

passou a ser (Ai): LA com maior domínio de uso e língua inglesa utilizada para 

comunicação nos contatos sociais resultantes da escolaridade. 

"Quando eu morava na Alemanha, eu falava alemão com meus amigos e 

colegas. Com alguns da escola também falava inglês, porque eu estudava 

numa escola americana..." 

 

Quando regressou ao Brasil, a situação alterou-se para (Pa): LP com maior domínio 

de uso,  e  LA  com  menor  domínio.  Embora esta situação tenha se definido desde então 

até  o momento da investigação, ela não foi sempre homogênea. Dos nove aos dezoito anos, 

o uso da LA foi maior devido aos contatos feitos na escola que passou a freqüentar. Dos 18 

aos 23 anos,  o uso da LA foi reduzido em decorrência dos contatos advindos do curso de 

graduação. A partir dos 24 anos, a LA voltou a ter maior domínio de uso, mas, até o 

momento da investigação, o uso de LA neste ambiente ainda era menor do que o de LP. 

 
"Depois que eu voltei para o Brasil, até eu entrar na faculdade, foi muito 

misturado. Sempre falei as duas línguas. A maioria dos meus colegas sempre 

falou as duas línguas. Mas acho que predominava o português, porque tinha 

alguns que não falavam alemão. E a gente morava aqui, vivia aqui, onde todo 

mundo fala LP. Quando faltava a palavra em LP a gente falava em LA. A 

igreja que a gente freqüentava também falava as duas línguas. Mas nunca fui 

muito de freqüentar igreja. Ia a casamentos ou coisas assim, mas não com 

assiduidade. Hoje meus amigos ainda são misturados. Tenho amigos da escola 

alemã, da minha adolescência, amigos da faculdade e de trabalho. Com alguns 
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falo só português, com outros só alemão e com alguns misturado português e 

alemão. Mas no geral falo mais português..." 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

AP-1  -  Uso de língua no ambiente escolar 

 

 

 

 

 

 

A situação de uso de língua no ambiente escolar começou em (Ia): língua inglesa 

com maior domínio de uso, e LA com menor domínio de uso. 

Dos nove aos dezoito anos, esta situação se alterou para (APi): LA e LP com maior 

domínio de uso, e língua inglesa com menor domínio de uso.  

 

"Eu fui alfabetizada na Alemanha numa escola americana, onde o alemão era 

língua estrangeira. Quando voltei pro Brasil, fui pruma escola bilíngüe 

português/alemão. Mas fiquei meio ano atrasada, porque o meu português 

ainda era fraco. Aí eu freqüentei o lado alemão da escola, onde o português 

era língua estrangeira. Mas logo as duas línguas começaram a ser utilizadas 

igualmente. Na escola, a gente tinha aula nas duas línguas. Com meus amigos 

da escola eu falava as duas línguas. Todos eram brasileiros, ou filhos de 

estrangeiros. Mas todos sabiam falar português. Só quando tinha gente que 

chegava da Alemanha, e ainda não sabia falar português, a gente falava 

alemão. Mas só até eles aprenderem o português, ..." 

 

Dos 19 aos 23 anos, freqüentou o curso de graduação em psicologia, e a situação de 

uso de língua nesta época foi essencialmente em LP, tanto no ambiente da sala de aula 

como fora dele. Aos 27 anos, freqüentou um curso em LA e a situação se alterou para (A). 

Aos 28, freqüentou um curso de formação de professores de LA. Mas, como a maioria das 

disciplinas foi ministrada em LP, a situação identificada nesta época foi (Pa). Aos 29 anos, 

iniciou o mestrado em língua e literatura alemã. A partir de então, a situação de uso de 

língua no ambiente escolar passou a ser (Ap): LA utilizada para leitura e escrita e LP para 
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apresentação oral. No ano da investigação, ou seja, aos trinta anos de idade, começou, 

paralelamente com o curso de mestrado, um curso de reciclagem em língua inglesa. Assim, 

a situação de uso de língua neste ambiente passou a ser (Api). 

 
"Hoje eu só leio e estudo em alemão. Os trabalhos que a gente apresenta no 

mestrado são escritos em alemão, mas a gente apresenta eles em português... 

Como resolvi fazer a prova do Proficiency estou estudando também, inglês. 

Mas inglês é língua estrangeira..."  

 

GRÁFICO 4 

AP-1  -  Uso de língua no ambiente profissional 

 

 

 

 

 

 

A situação de uso de língua no ambiente profissional foi no início essencialmente 

em LP. Dos 23 aos 29anos atuou como psicóloga e só utilizava LP em seus atendimentos e 

contatos profissionais. A partir dos 29 anos mudou de profissão e passou a ser professora 

de LA. A partir de então, a situação de uso de língua neste ambiente passa a ser (Ap): LA 

no ambiente de sala de aula, com alguns colegas de trabalho e em cursos de reciclagem, LP 

fora da sala de aula com alunos, alguns colegas e o pessoal administrativo. 

  

3 Considerações finais 

Os resultados da investigação confirmam a hipótese de que o bilingüismo é um 

fenômeno relativo, que define uma condição particular de uso de duas línguas. Esta 

condição, estabelecida pelos diferentes contextos de aquisição e domínios funcionais de uso 

lingüístico não é estável. Ela se modifica na trajetória de vida dos indivíduos bilíngües, 

sugerindo diferentes estágios de bilingualidade, que são determinados pelo uso de ambas as 

línguas, em diferentes ambientes comunicativos: familiar, social, escolar e profissional. 
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 Finalmente, confronto a situação de bilingüismo deste informante em dois 

momentos distintos para comprovar a fluidez dos estágios de bilingualidade. 

AP-1

média de uso de língua no ambiente 

familiar na trajetória de vida

50,3%

49,7%

 

AP-1
média de uso de língua no ambiente 

familiar no momento atual

50,0%

50,0%

 

AP-1

média de uso de língua no ambiente social 

na trajetória de vida

65,3%

2,7%32,0%

 

AP-1
média de uso de língua no ambiente social 

no momento atual

70,0%

30,0%
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AP-1

média de uso de língua no ambiente 

escolar na trajetória de vida

44,6%

20,4%

35,0%

  

AP-1
média de uso de língua no ambiente 

escolar no momento atual

20%

20,0%

60,0%

 

AP-1

média de uso de língua no ambiente 

profissional na trajetória de vida

65,0%

35,0%

AP-1
média de uso de língua no ambiente 

profissional no momento atual

30,0%

70,0%

 

            Português             Alemão             Outras 

    

 

 Desde a sua defesa, em maio de 1994, esta tese vem sendo aplicada em estudos de 

sociolingüistica e dialetologia, para mapeamento de perfil sociolingüístico de comunidades 

bilíngües e multilíngües, identificadas no contexto plurilíngüe nacional. Das situações que 

vem sendo estudadas, destaco em especial as situações de/em contato entre línguas 

autóctonas, exóctonas (línguas dos colonizadores, da escravidão, da imigração ou 
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alóctonas), a diversidade lingüística de fronteira (fronteiras hispânicas e a fronteira 

francófona Brasil-Guiana francesa).    
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