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RESUMO 

 

Os estudos sobre o bilinguismo se proliferam cada vez mais e com eles as muitas 
discussões que permeiam a relação entre línguas, cujo pressuposto teórico é de que 
essa relação é sempre conflituosa e rodeada de muitos traumas. A partir de várias 
definições sobre o que seja bilinguismo e com base em pesquisadores como Kolers 
(1973), Flory e Souza (2009), a pesquisa busca fazer uma análise dessas definições 
à luz de uma pesquisa de campo com crianças que vivenciaram o contato com outra 
língua, em fase de escolarização inicial, e que retornaram ao respectivo país de 
origem algum tempo depois. Os objetivos que norteiam a nossa investigação são: 
tentativa de identificar se esses indivíduos enfrentaram conflitos no contato 
linguístico e como os solucionaram, caso eles tenham existido; discutir o papel dos 
pais no processo de acedência à outra língua, a partir de entrevistas feitas com as 
mães desses indivíduos, cruzando-se as informações dos sujeitos com as das mães 
para ver se as dificuldades sentidas pelas crianças foram acompanhadas e 
percebidas pelos pais. A hipótese defendida é a de que o contato pode vir a ser 
menos conflituoso, quanto maior for o tempo de exposição à língua no país de 
destino e se os pais prepararam os filhos antes de deixarem o país de origem, no 
sentido de conscientizá-los das diferenças culturais e linguísticas que enfrentarão no 
novo contexto. Embora os estudos sobre aquisição de línguas têm afirmado que a 
criança acede com mais facilidade a uma língua estrangeira por não ter bloqueios, 
sabe-se que se o contato não for trabalhado, pode haver traumas constitutivos que 
serão difíceis de serem vencidos, caso não haja um trabalho conjunto entre escolas 
e pais. Assim, as entrevistas foram transcritas, e analisadas as questões que 
emergiram nos dizeres dos filhos e das mães sobre a aquisição do outro idioma, 
como a manutenção da língua de origem e a proficiência linguística desses sujeitos. 
Os resultados são, então, apresentados, apontando questões importantes que vêm 
ratificar a hipótese e contribuir para uma melhor compreensão do que seja um 
sujeito bilíngue e as implicações envolvidas nesse processo. 
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ABSTRACT 

More and more studies about bilingualism proliferate and with them many 
discussions have permeated the relationship between languages, whose theoretical 
supposition is that this relation is always surrounded by traumas and conflicts. From 
various definitions of what is bilingualism and based on researchers as Kolers 
(1973), and Flory and Souza (2009), the present research seeks to analyze these 
definitions at light of a field research with children who have experienced the contact 
with another language, in the beginning of schooling and returned to their birth place 
sometime after. Our research goal are: to attempt to identify the conflicts these 
individuals have faced in their linguistic contact and how they tried to solve them, if 
they really existed; to discuss the role of parents in the process of learning another 
language, from interviews with mothers of these individuals, crossing information of 
the subjects with their mothers to see if the difficulties experienced by the children 
were followed by their parents. We supported the hypothesis that the contact may be 
less conflicting if parents prepare their children before the contact. The greater the 
exposure time to the language in the target culture, the more the parents have 
prepared their children before leaving their birthplace, to make them aware of cultural 
and linguistic differences, the best they will face the new context. Although studies on 
language acquisition have stated that children learn easier than adults a foreign 
language for not having blocks, it is known that if the contact is not working, there 
may be constitutive trauma that will be difficult to overcome. Thus, the interviews 
were transcribed and analyzed the issues that emerged in the words of the children 
and mothers about the acquisition of another language, such as the maintenance of 
the language of origin and the linguistic proficiency of these subjects. The results are 
then presented, pointing important issues out that have confirmed the hypothesis and 
contributed to a better understanding of a subject who is bilingual and the 
implications involved in this process. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em todo mundo existe uma grande variedade de línguas e dialetos, o que 

possibilita o desenvolvimento, a negociação e a socialização dos indivíduos. Diante 

dessa variedade de línguas, abrem-se as possibilidades e a necessidade para a 

aquisição de mais de um idioma. Neste contexto, o bilinguismo encontra seu espaço, 

visto que o trânsito em mais de uma língua por um mesmo falante, se torna uma 

porta aberta para uma melhor interação intercultural.  

Por isso, este trabalho, centralizará sua atenção no estudo sobre o que é ser 

bilíngue, suas implicações, principalmente em crianças em fase inicial de 

alfabetização. Além das discussões teóricas de especialistas sobre o assunto, foi 

feita uma pesquisa de campo, entrevistando seis crianças e suas respectivas mães. 

Os objetivos que norteiam a nossa pesquisa são, inicialmente, analisar as vantagens 

e desvantagens do bilinguismo, buscando contribuir no estudo sobre essa área no 

Brasil; mais especificamente, buscamos problematizar conceitos de bilinguismo na 

pesquisa linguística atual. Busca-se também, por meio das entrevistas, discutir sobre 

a realidade de crianças e adolescentes que conviveram ou convivem em ambiente 

bilíngue; que passaram pela experiência do contato com outra língua e como se 

sentem, em relação à experiência, numa tentativa de identificar se esses indivíduos 

enfrentaram conflitos no contato linguístico e como os solucionaram, caso tenham 

existido. Com isso, pretende-se também discutir o papel dos pais no processo de 

acedência à outra língua, a partir de entrevistas feitas com as mães desses 

indivíduos, cruzando-se as informações dos sujeitos com as das mães para ver se 

as dificuldades sentidas pelas crianças foram acompanhadas e percebidas pelos 

pais.  

A hipótese defendida é que o contato pode vir a ser menos conflituoso, 

quanto maior for o tempo de exposição à língua no país de destino, e se os pais 

prepararam os filhos antes de deixarem o país de origem, no sentido de 

conscientizá-los das diferenças culturais e linguísticas que enfrentarão no novo 

contexto. Embora os estudos sobre aquisição de línguas têm afirmado que a criança 

acede com mais facilidade a uma língua estrangeira por não ter bloqueios, sabe-se 

que se o contato não for trabalhado, pode haver traumas constitutivos que serão 

difíceis de serem vencidos, caso não haja um trabalho conjunto entre escolas e pais.  
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Diante disso, as entrevistas foram transcritas, e analisadas as questões que 

emergiram no dizer dos filhos e das mães sobre a aquisição do outro idioma, como a 

manutenção da língua de origem e a proficiência linguística desses sujeitos. Com tal 

análise, buscamos apontar como algumas barreiras pressupostas podem ser 

rompidas, quanto ao medo que alguns pais têm de ensinar duas ou mais línguas aos 

filhos, ao mesmo tempo. O estudo integra-se à linha de pesquisa dos cursos de 

Letras e Tradutor e Intérprete, qual seja, estabelecer relações entre as teorias de 

tradução e de linguagem, para contribuir no ambiente de ensino/aprendizagem de 

línguas. 

A pesquisa está dividida em quatro partes: o capítulo dois dedica-se a 

apresentar a metodologia empregada na pesquisa e os procedimentos de análise do 

corpus das entrevistas; no terceiro capítulo apresentamos algumas teorias sobre 

bilinguismo, a partir do olhar de pesquisadores e teóricos da área; no quarto 

capítulo, trazemos as entrevistas feitas tanto com as crianças como com as mães e 

a análise que desenvolvemos a partir dos objetivos da pesquisa, para tentar 

confirmar ou não a nossa hipótese. Por fim, esboçamos as nossas considerações 

conclusivas, onde apontamos as lacunas dessa área e sugerimos outras pesquisas, 

já que o campo do bilinguismo merece cada vez mais estudos e pesquisas.  



12 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia seguida inicialmente nesta pesquisa foi a de pesquisa 

bibliográfica, na qual buscamos autores que discutem e pesquisam sobre a questão 

do bilinguismo e as implicações do que seja ser uma criança ou adulto bilíngue. 

Após esta pesquisa bibliográfica, entrevistas com crianças selecionadas 

previamente foram feitas, cujos critérios de seleção foram os seguintes: inicialmente 

queríamos saber se crianças que entram em contato num determinado momento da 

vida com outra língua, numa fase mais inicial de aprendizagem, — ainda em fase de 

alfabetização — se quando retornam ao país de origem, ou seja, à língua aprendida 

inicialmente, se sentiram muitos conflitos e se enfrentaram dificuldades com uma ou 

outra língua. Por isso selecionamos seis crianças, na faixa etária atual entre oito e 

quatorze anos, as quais tiveram a experiência do contato com outra língua na sua 

primeira infância (o que estamos chamando de primeira infância é a fase inicial entre 

três e oito anos). Dessas crianças, duas estiveram nos Estados Unidos por oito anos 

e quatro delas permaneceram por apenas um ano no mesmo país.  

Informamos que seguimos os procedimentos éticos de pesquisa e 

autorizações dos pais para entrevista com as crianças acham-se no anexo. 

As perguntas que nortearam a entrevista foram as seguintes: 

 

2.1 Entrevista com as crianças 

1. Fale sobre as línguas que você fala e como se sente em relação a elas. 

2. Conte-me sobre o que aconteceu quando você chegou nos Estados Unidos – você 
se lembra? Você falava inglês? Como foi o contato com outras crianças? 

3. Em algum momento quando você estava nos EUA, deu vontade gritar, chorar, falar, 
cantar em português? Conte-me como foi isso. 

4. E agora que você está de volta no Brasil. Como está sendo em relação ao uso da 
língua portuguesa? Como você se sente? 

5. Agora você fala duas línguas? Três? Quantas? O que você acha dessa experiência? 
Você gosta de inglês? Por quê? Gosta de português? Por quê? 
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2.2 Entrevista com as mães 

1. Fale sobre a experiência de suas filhas falarem mais de uma língua? 

2. Quanto tempo ficaram fora do Brasil? 

3. Como foi a experiência do contato com a língua inglesa de suas filhas? 

4. Ao retornarem ao Brasil, houve dificuldades? 

5. Enquanto estavam fora, qual a língua falada dentro de casa? 

6. Hoje, em que língua vocês se comunicam em casa? 

 

2.3 Procedimentos seguidos 

Depois das entrevistas gravadas, nós as transcrevemos e passamos ao 

processo de análise dos dizeres dessas crianças. Focalizamos, principalmente, 

sobre as experiências relatadas quanto ao contato inicial com a língua estrangeira, 

isto é, como foi a chegada na escola, o contato com outras crianças e o que 

sentiram nesse primeiro momento. Queríamos entender como acederam a outra 

língua; como foi o processo de aquisição e se houve algum tipo especial de 

dificuldade.  

Após essa etapa de entrevistas com as crianças, também entrevistamos as 

mães para identificarmos se houve por parte das mesmas alguma preocupação 

previa quanto ao encontro com a outra língua, isso é, se os pais, de modo geral, 

tiveram alguma preocupação em preparar as crianças antes de irem para o outro 

país. Após transcrevermos as entrevistas das mães, procedemos a análise dos 

dizeres tanto das crianças quanto das mães, e à luz das teorias do bilinguismo 

(Kolers; Flory; Souza; entre outros) que abordam o bilinguismo, enquanto fenômeno, 

chamando atenção para as implicações decorrentes do ser bilíngue. Fizemos uma 

análise e a apresentaremos no capitulo quatro. 
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3 BILINGUISMO: O QUE AS PESQUISAS DIZEM? 

Neste capitulo discutiremos algumas definições de bilinguismo, sob a óptica 

de autores diferentes, já que esse termo tem sido usado para significar diferentes 

coisas. Além do conceito de bilinguismo ser complexo e haver controvérsias em 

torno do que, de fato, seja ser bilíngue, o termo, de modo geral, não tem sido bem 

entendido e explicitado. Por isso, o estudo deste tema exige que se parta de 

diferentes perspectivas, como da linguística, da sociolinguística, da neurolinguística 

e da psicologia. 

Consideremos como exemplo, a definição de ―bilinguismo‖ a partir do 

―Dicionário de Termos Linguísticos‖, conforme Hornby (1977) e Crystal (1987, p. 8): 

Situação linguística em que duas línguas coexistem na mesma 
comunidade ou em que um indivíduo apresenta competência 
gramatical e comunicativa em mais do que uma língua. O bilinguismo 
costuma ser considerado como um contínuo linguístico, situado entre 
dois extremos teóricos, o de competência mínima e o de 
competência nativa. Os bilingues encontram-se em vários pontos 
deste contínuo, sendo apenas uma minoria aquela que atinge o ideal 
teórico de perfeição, isto é, o controle equilibrado dos dois idiomas. 
Por vezes, o bilinguismo abrange mais de duas línguas, passando a 
ser sinônimo de multilinguismo. Numa situação em que o bilinguismo 
abrange não duas línguas mas duas variantes ou dialetos da mesma 
língua, trata-se de bidialetalismo. 

À semelhança desse conceito, temos muitos outros que trazem elementos 

comuns, mas divergem em outros aspectos práticos do assunto. Por esta razão, de 

acordo com Flory e Souza (2009, p. 2), devemos considerar alguns critérios para 

classificar o tipo de bilinguismo de um indivíduo: entre estes estão a idade de 

aquisição, a identidade cultural do individuo bilíngue, a manutenção da língua 

materna e a proficiência nas línguas em questão. Por que então estudar bilinguismo, 

tendo em vista que cada caso pode ser definido de forma diferente? Segundo 

Genesee (apud Flory e Sousa, 2009), nos dias de hoje, vivenciamos uma 

internacionalização sem precedentes, impulsionada por uma globalização crescente 

de indústrias e comércio, por uma revolução nas comunicações eletrônicas, 

possibilitando a comunicação com qualquer parte do mundo de forma fácil, rápida e 

acessível, por migrações voluntárias de pessoas de um país para outro e, ao mesmo 

tempo, por um movimento de revitalização de línguas minoritárias. Isso mostra como 

as pessoas de todo mundo podem se comunicar sem fronteiras, conforme aponta 

Genesee. Esse contato com outras culturas aumenta a nossa forma de ver o mundo, 
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nos dando uma experiência de vida e cultura geral. Sem contar que, no nível 

profissional, as portas se abrem para o estudo e trabalho em outros países. 

Embora não se chegue a um denominador comum sobre o que seja, de fato, 

bilinguismo, em muitos lugares o estudo sobre bilinguismo vem sendo realizado há 

décadas, como podemos ver nos levantamentos apresentados por Milroy e 

Muysken, citado por Flory e Sousa (2009), sobre o histórico das pesquisas sobre 

bilinguismo: 

 Werner Leopold, em 1939, já estudava a aquisição concomitante inglês-alemão 

de sua filha, segundo o método ―uma pessoa, uma língua‖, em que cada um dos 

pais fala em uma língua diferente com a criança, estando atento a questões como 

a separação entre as línguas, a influência do interlocutor, a competência 

linguística do bilíngue e a influência da língua dominante na mais fraca; 

 Lambert, em 1972, considerando a questão a partir de uma perspectiva sócio-

psicológica, já pesquisava o assunto a partir de técnicas da psicologia social; 

 Mackey, em 1972, fazia considerações sobre a esfera política e o estudo da 

diversidade de situações bilíngues ao redor do mundo, estudando o bilinguismo a 

partir de uma dimensão política e sócio linguística; 

 Paradis, em 1978, já fazia o estudo do Bilinguismo a partir de uma perspectiva 

neurolinguística. 

Como falamos acima, são muitas as perspectivas sobre o que seja 

bilinguismo e para elucidar melhor o que apontamos, trazemos autores que falam 

sobre o assunto, sob ópticas diferenciadas.  

De acordo com Bloomfield citado por Megale (2005, p. 2), o bilinguismo é 

definido como ―o controle nativo de duas línguas‖. Ou seja, em uma visão mais 

popular, ser bilíngue é o mesmo que ser capaz de falar duas línguas ―perfeitamente‖. 

Aqui aspeamos o advérbio a propósito, pois não cremos ser possível se medir o falar 

de alguém como mais ou menos perfeito; são considerações pautadas em juízos de 

valor e que podem variar de um sujeito a outro. Contrapondo essa idéia, Macnamara 

citado por Magale (2005, p. 2) propõe que ―um indivíduo bilíngue seja alguém que 

possui competência mínima em uma das quatro habilidades linguísticas (falar, ouvir, 

ler e escrever) em uma língua diferente de sua língua nativa‖.  
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Podemos notar os extremos dos conceitos apresentados por Blomfield e 

Macnamara. Consideremos mais alguns exemplos: Titone citado por Megale (2005, 

p. 2) propõe a definição de bilinguismo como ―a capacidade individual de falar uma 

segunda língua, obedecendo às estruturas desta língua e não parafraseando a 

primeira língua‖. Já Barker e Prys (1998), Li Wei (2000) citados por Megale (idem) 

consideram que o termo bilinguismo é relativo, argumentando que ―o termo bilíngue 

pode definir indivíduos que possuem duas línguas, mas deve-se incluir entre estes, 

indivíduos com diferentes graus de proficiência nessas línguas e que muitas vezes 

fazem uso de três, quatro ou mais línguas‖. 

Não podemos deixar de considerar as pesquisas de Kolers (1973) que nos 

apontam vários caminhos e a várias reflexões, já que com formação na área de 

psicologia, o autor dedicou-se à pesquisa sobre os processos cognitivos envolvidos 

em situação de bilinguismo. Para Kolers, a situação de bilinguismo oferece formas 

complexas de se estudar os fenômenos envolvidos nas atividades mentais de 

indivíduos que transitam em mais de uma língua. Suas pesquisas partiram da troca 

de códigos linguísticos em indivíduos bilingues que recebiam informações em uma 

língua e tinham que devolver tais informações em outra língua. Com isso, ele 

concluiu o quanto o estudo do bilinguismo está envolto em muitas complexidades e 

dificuldades que não podem ser simplesmente estudadas de forma superficial. Para 

o autor, essa complexidade se deve a alguns fatores: 

Às diferenças estruturais entre as línguas e à forma como elas 
organizam as palavras que tornam a interpretação dos dados difíceis. 
No entanto, grande parte dessa limitação, se deve também à 
escassez de conhecimento sobre o assunto. 

No geral, Kolers enfatiza o quanto esta área carece de pesquisas, uma vez 

que segundo ele, muito pouco resultado sobre o que seja bilingüismo decorra de 

investigações científicas. O que se tem, na maioria das vezes, são experiências 

empíricas de viajantes a países estrangeiros que registraram suas experiências 

linguísticas ou que entrevistaram outros para saber sobre as suas. Ou relatos de 

tradutores que descrevem suas dificuldades no processo de tradução de prosa ou 

poesia. Daí afirmar Kolers (p. 318) que muitas questões concernentes a como 

alguém se torna bilíngue, a melhor idade para a exposição à outra língua, os efeitos 

do bilinguismo sobre a inteligência, identidade política e personalidade, ainda não 

puderam ser satisfatoriamente respondidas. 
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Kolers traz ainda, em suas pesquisas, algumas outras questões pertinentes 

ao que estamos discutindo aqui. Segundo ele, as palavras podem ser usadas em 

contextos e situações que as definem e são caracterizadas por nossos hábitos, 

atitudes ou intenções para com elas. Por sua vez, os significados que damos às 

palavras afetam a formação quanto ao seu uso. As pessoas fluentes em duas 

línguas afirmam que têm diferentes experiências quando leem um poema ou uma 

peça em um ou em outro idioma.  

Um bom exemplo trazido por ele é de Albert Schweitzer, o qual cresceu 

falando alemão e francês. Ele dizia o seguinte sobre o emprego das línguas que 

falava: quando queria filosofar ou ser mais abrangente no que dizia, escrevia em 

alemão, mas quando queria ser preciso e direto, preferia se expressar, escrevendo 

em francês. Isto é indicativo que, mesmo sabendo fluentemente comunicar-se e 

escrever em mais de uma língua, sempre haverá uma pela qual teremos preferência 

em fazer determinadas coisas, o que mostra o potencial cognitivo e emotivo no uso 

das línguas.  

Adiante em seu texto ―Translation and Bilingualism‖, Kolers apresenta testes 

que foram feitos com alguns sujeitos: o primeiro deles exigia que as crianças 

testadas, falantes nativos de francês que viviam nos Estados Unidos e que falavam 

bem o inglês, inventassem histórias, explicando o que viam em quadros que iam 

sendo apresentados. Nessa investigação, aplicou-se o teste psicológico conhecido 

como ―Teste de Apercepção Temática‖ (TAT)1. Os resultados mostraram que as 

histórias contadas e as emoções expressas, variavam de acordo com a língua 

usada, inglês ou francês. Essa experiência teve a intenção de investigar e avaliar as 

atitudes e sentimentos que associados ao uso de línguas diferentes. O que se 

percebeu nesses testes foi que, geralmente falantes de dois idiomas tendem a 

apresentar dificuldade para expressar certas coisas em uma determinada língua, 

sentindo-se mais livres para expressar tais coisas em outra. 

                                                           
1
 Teste de apercepção temática (TAT) - Técnica projetiva, originalmente descrita por Morgan e Murray 

em 1935, a qual se concentra primordialmente na dinâmica das relações interpessoais. Em sua forma 
atual consiste numa série de 31 quadros que retratam certo número de situações sociais e relações 
interpessoais. Na prática clínica, o examinador geralmente seleciona 10 a 12 quadros que, segundo 
ele, terão maior probabilidade de fornecer informações sobre os problemas do sujeito. Os quadros 
selecionados são então apresentados ao examinando, que é solicitado a contar uma história sobre o 
que está acontecendo em cada um. Disponível em: 
<http://www.redepsi.com.br/portal/modules/wordbook/entry.php?entryID=669>. Acesso em outubro de 
2011. 

http://www.redepsi.com.br/portal/modules/wordbook/entry.php?entryID=669
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Em outro teste, exigiu-se que os indivíduos lessem em voz alta frases 

mescladas com palavras em francês e em inglês. Percebeu-se que o tempo médio 

que precisavam para ler em voz alta as passagens totalmente em inglês, ou 

totalmente em francês foi sempre inferior ao tempo de que precisavam para lerem as 

passagens mistas. Em seguida, solicitou-se aos mesmos sujeitos que falassem 

livremente nos dois idiomas (mesclando as línguas) passagens de suas histórias de 

vida. Kolers observou que, de fato, individuos falantes de um único idioma não 

costumam usar uma palavra de cada vez, mas sim sequências de palavras e um 

número restrito de construções gramaticais que se tornam mais ou menos 

automáticas, na prática.  

Apreendeu-se o seguinte a partir dos testes: quando os indivíduos leram em 

voz alta passagens mistas em francês e inglês, percebeu-se que falavam as 

palavras em inglês com sotaque francês e as em francês, com sotaque americano. 

No entanto, inconscientemente corrigiram as sequências sintáticas, como no caso 

da relação adjetivo/substantivo ou substantivo/adjetivo que, em francês o adjetivo 

geralmente vem após o substantivo, mas no inglês, acontece o contrário. Ou seja, 

embora sejam sujeitos considerados bilíngues fluentes ―perfeitos‖, conforme define 

Bloomfield (apud Megale, 2005, p. 2), os sujeitos concebem diferentes modos de 

sentir a língua x ou y. Há aspectos psicológicos determinando maior ou menor 

familiaridade com as línguas faladas por um mesmo indivíduo; isto é, o contato 

linguístico nunca é livre de interferências ou tranquilo, mas sempre é conflituoso e 

influenciado por predileções pessoais. 

Considerando-se os experimentos aqui mencionados e as discussões sobre a 

dimensão do que seja ser bilíngue, passemos à discussão, de forma prática, do 

dizer dos sujeitos entrevistados para, à luz de suas considerações, tentarmos 

discutir o que é ser bilíngue para esses sujeitos e como concebem a experiência tida 

com a outra língua e que implicações ela teve para eles, ao retornarem ao Brasil. 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Neste capítulo vamos analisar o dizer das crianças entrevistadas e de suas 

mães. Fizemos algumas perguntas (acham-se no capítulo da metodologia), para 

questionarmos como aconteceu a acedência ao outro idioma. Temos como objeto de 

pesquisa quatro crianças que viveram um ano fora do Brasil, (denominadas crianças 

―S‖, ―C‖,―Y‖ e ―X‖) e duas crianças que viveram por oito anos fora do Brasil 

(denominadas crianças ―P‖ e ―B‖). 

Queríamos, inicialmente, entender um pouco o processo de constituição 

linguística desses sujeitos, a partir da experiência deles resultante do contato com 

outra língua, logo nas fases iniciais da alfabetização. Por isso, a primeira pergunta 

foi como as crianças se sentiam em relação às línguas que falavam, no caso o 

português e inglês. Vejamos o que relatam os indivíduos: 

Fragmento 1 (Criança “S”): Ahhh eu si sinto (sic)... sei lá... rsrsr! Tipo.....  é 
bom falar duas línguas... por causa que... ah! Ah! É bom em tudo né. Rsrsrs! 

Fragmento 2 (Criança “C”): Eu me sinto... legal! Porque é uma língua 
diferente... (se referindo ao inglês) a gente fica com mais afinidade né... na 
aula... 

Fragmento 3 (Criança “Y”): Bom quando eu falo inglês. Eu... acho que eu falo 
com pouco de sotaque de português eu acho que eu não falo tudo fluente mas 
português ... sim eu me dou bem. rsss! (agora se referindo ao inglês) Eu me 
sinto meio tensa, meio com vergonha de errar alguma coisa. 

Fragmento 4 (Criança “X”): Ah...! Quando eu falo inglês ... eu não me sinto 
assim.... muito... feliz assim bem alegre... assim... Sinto normal assim! 

Fragmento 5 (Criança “P”): Ahhh eu me sinto.... talvez até privilegiado porque 
eu já sei, já nessa idade falo outra língua e isso é muito importante assim, pra 
minha carreira futura ou outra coisa que eu vou fazer. 

Fragmento 6 (Criança “B”): Eu penso a mesma coisa. Rsrsrs! (que a criança 
―P‖) 

Podemos ver nos dizeres, principalmente, das crianças dos fragmentos 1 a 4, 

que há muitas pausas, marcadas na transcrição por reticências [...], apontando-nos 

alguns caminhos para pensarmos como elas se constituem nessa ―outra‖ língua. Por 

que elas são tão hesitantes, vacilantes, titubeando em falar como se sentem em 

relação às línguas que falavam? Consideremos que a pergunta referia-se ―às 

línguas‖ – mais de uma, mas elas escolheram deliberadamente falar apenas de uma 

delas, no caso, o inglês. A que podemos atribuir isso? Em primeiro lugar, parece 

haver nessas hesitações, marcadas pelas reticências e bem identificadas quando 

ouvimos a entrevista, uma perda referencial dos sujeitos quanto a se constituírem 
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nesta outra língua. Configura certa desestruturação do dizer, indicativa muitas vezes 

da falta de familiaridade com o objeto questionado. Além disso, as pausas e as 

vacilações podem evidenciar a insegurança quanto ao contato com a língua 

estrangeira. Vemos que a criança ―S‖ além de titubear, não se coloca como sujeito 

na língua estrangeira; e a criança ―C‖ não diz muita coisa, apenas que encontrou 

uma ―afinidade‖, uma familiaridade para com a língua estrangeira; já as crianças ―Y‖ 

e ―X‖ expressam que não se sentem confortáveis usando a outra língua (inglês), mas 

quando se referem à língua nativa, o português, se sentem bem, além de 

observarmos que a criança ―Y‖ tem uma preocupação quanto ao sotaque (ver o dizer 

da mãe).  

É importante se pensar as pausas hesitantes marcadas nesses dizeres como 

acontecimentos fundamentais de significação: elas podem ser vistas enquanto 

manifestação de contradição e de não-identificação dos sujeitos com aquilo que 

estão tentando verbalizar. São também indicativas de espaços de resistência àquilo 

que já se acha(va) univocamente estável. Em outras palavras, é como se os sujeitos 

dissessem: sinto-me bem falando a minha língua primeira; quanto à ―outra‖, bastante 

marcado esse pronome ―outra‖ para língua, manifestam-se como ―Ahhh eu si sinto 

(sic)... sei lá... rsrsr!”. De fato, não parecem saber como se sentem, mas tentam se 

constituir como sujeitos dessa ―outra‖ língua, apesar disso. 

Já no que se refere às crianças ―P‖ e ―B‖, percebe-se diferenças nos seus 

posicionamentos em relação, não só ao contato com a língua estrangeira, mas 

também no que concerne às demais crianças. Nos fragmentos 5 e 6, não há 

presença marcante de pausas hesitantes, pelo contrário, vemos no sujeito P a 

manifestação de certo orgulho, ao se referir ao fato de saber outra língua. Notemos 

que ele emprega duas vezes o advérbio ―já‖, ratificando o ―privilégio‖ de na sua 

idade falar outra língua. Ambas dizem que se sentem privilegiadas, uma marcante 

diferença das outras crianças. É importante notarmos também a expressão ―carreira 

futura‖ para a criança ―P‖ (novamente o dizer dos pais reverbera aqui) parece ser 

mais um discurso que os pais possam ter influenciado. 

Quanto à pergunta seguinte, ela buscava entender como se deu o primeiro 

contato com as outras crianças, ao chegarem aos Estados Unidos. É interessante 

notar a diferença nos dizeres dos indivíduos que viveram apenas um ano fora e os 
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dos que vieram quase oito anos. Eles iniciam sua manifestação sobre a outra língua 

com algumas dificuldades e parecem encontrar um ponto em comum de acedência à 

outra língua. Como já o fizemos acima, apresentamos os dizeres, seguindo a 

numeração dos fragmentos: 

Fragmento 7(Criança “S”): Foi muito difícil... eu queria falar alguma coisa...mas 
eu não conseguia né. Mas.... aaa... sabe... eles eram bem legais... eles 
ajudavam, com imagens... com alguma coisa, tipo mímica...rssrs! mas no 
começo foi bem difícil (grifos da pesquisadora). 

Fragmento 8 (Criança “C”): ahhhhh... eu , eu ouvia assim, aí eu ouvia as 
palavras e tentava entendendo em português... aí eu falava. 

Fragmento 9 (Criança “Y”): Bom! eu não entendia nada né. Tinha um menino, 
primeiro, na primeira vez eu fui pra sala errada e tinha um menino que falava só 
espanhol na minha sala e eu tentava traduzir, mas no meu aniversario ele não 
conseguiu até que mudaram eu pra outra sala que tinha duas pessoas que 
falavam português, daí elas me ensinaram, só que ... não foi bem elas, foi uma 
menina que falava inglês mesmo. Ela me ajudou mais.  

Fragmento 10 (Criança “X”): Primeiro quando a professora falava as coisas 
tinham duas crianças na minha sala que falavam português elas, às vezes 
falavam, a professora falava em inglês e eles falavam em português pra mim, 
porque eu não entendia nada ainda. Daí eu fui fazendo bastante amizades, daí 
eu já conhecia uma menina lá... ela falava  português  bastante e ela morava do 
lado do prédio que a gente morava, daí a gente já era... já se conhecia antes da 
gente começar a estudar.  

Fragmento 11 (Criança “P”): É e no começo era meio difícil, assim você não 
entendia nada do que as pessoas falavam... mas depois você começava a 
entender assim por gestos... ou coisa assim...aí começou a... entender.  

Fragmento 12 (Criança “B”): eu não sabia tipo a ...... aí eu ficava bravo com as 
outras criancinhas... porque eu não entendia o que elas tavam(sic) falando. 

No fragmento 7, observamos que o sujeito ―S‖ emprega alternadamente a 

expressão: ―muito difícil, bem difícil‖, indiciando a dificuldade enfrentada e o quanto 

foi complicado esse primeiro contato. Em contraste a esse dizer temos o fragmento 

11 onde o sujeito ―P‖ usa a expressão: ―no começo era meio difícil‖ e que aos 

poucos foi começando a entender. Será que esse contraste entre um sujeito achar 

―muito difícil‖ e outro ―meio difícil‖ pode ter relação com o preparo prévio recebido ou 

não dos pais?  

É possível que os motivos e intenções dessa mudança de um país para o 

outro tenha afetado esse primeiro contato com a outra língua? Grandes mudanças, 

principalmente para crianças, muitas vezes podem repercutir em grandes desastres. 

Aquilo que poderia ser um avanço, pode se tornar um atraso, tudo dependendo de 

como essas crianças lidam com essas mudanças, e isso exige um preparo tanto 
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emocional, quanto lógico para elas. Por isso a importância de haver um diálogo 

entre os pais e os filhos sobre as mudanças.  

Vejamos que não temos apenas diferenças entre os fragmentos 7 e 11, mas 

também temos semelhanças. Podemos ver no que segue que esses sujeitos lidaram 

com as diferenças encontradas, mostrando que foram estimulados por seus 

professores e colegas de escola a irem aprendendo, por gestos, mímicas, 

expressões corporais e imagens. É importante notar como a aceitação do outro é 

importante para a aquisição de uma segunda língua, pois se esses sujeitos tivessem 

se sentido rejeitados ou ridicularizados por não saberem usar a língua (inglês), é 

provável que teriam criado algum tipo de bloqueio que dificultaria o acesso ao outro 

idioma. 

Nos fragmentos 9 e 10, as crianças ―Y‖ e ―X‖ enfatizam o quanto outras 

crianças facilitaram esse primeiro contato, principalmente aquelas que falavam a 

mesma língua que elas (português) e outro que falava espanhol que, pela 

proximidade com a língua portuguesa, tornava mais fácil o entendimento. Desses 

enunciados emerge algo fascinante que acontece com frequência em situações de 

contatos linguísticos: ou a criança se aproxima de outra criança que se acha na 

mesma situação que ela, ou busca segurança naquelas que já moram no país 

estrangeiro, mas ainda falam a mesma língua ou semelhante (caso do espanhol) 

que elas. A língua assume aqui dois papéis importantes: ou é fator de identificação, 

de aproximação e familiaridade, ou funciona como elemento de exclusão, de 

distanciamento e insegurança. Percebemos esses dois papéis em ação no dizer das 

crianças tanto no fragmento 9 quanto no 10.  

No entanto, no fragmento 9, a criança ―Y‖ expressa: ―uma menina que falava 

inglês mesmo. Ela me ajudou mais‖. Ou seja, talvez esse contato com muitas 

crianças que falavam a mesma língua que ela, pode ter minimizado esses conflitos 

sentidos pelos sujeitos dos fragmentos 7 e 11, representados pelo dizer ―foi muito 

difícil‖ e ―era meio difícil‖, sendo uma menina que falava inglês aquela que os levou a 

entender o que os outros falavam. Destacamos a importância que o contato com a 

língua a ser aprendida tem, o que ratifica o pressuposto defendido por 

pesquisadores de que, para aceder a outro idioma, quanto mais contato com a 

língua, melhor o resultado.  
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Continuando, notemos os fragmentos 8 e 12: percebe-se neles as formas 

variadas que cada indivíduo tem de reagir ao primeiro contato com a língua 

estrangeira, o que pode apontar para as diferenças de personalidade da criança. No 

fragmento 8, a criança ―X‖ nos informa como ela foi acedendo à língua estrangeira: 

foi ouvindo e tentando entender; já no fragmento 12, a criança ―B‖ diz que ―ficava 

brava‖ com as outras crianças, pois não as entendia, apontando para um 

comportamento até agressivo diante do desconhecido;  poderia ser um mecanismo 

de defesa para tentar lidar com aquilo que é estranho. Aqui temos um contraste 

entre os sujeitos: enquanto no fragmento 8 existe por parte do sujeito o desejo de 

integrar-se ao novo grupo e a perseverança nessa busca, no fragmento 12 existe 

uma reação de afastamento, de negatividade, o que remete a Kolers (1973) que nos 

lembra que o efeito do contato com outra língua que resulte em bilinguismo é 

complexo e envolve vários fatores; entre eles, segundo nos relata o pesquisador, 

alteração na personalidade dos indivíduos. 

O objetivo da próxima pergunta era saber se de alguma forma o contato com 

outra cultura interferiu no emocional das crianças. Por isso, pedimos que falassem 

sobre o que sentiram assim que chegaram e quando não conseguiam se comunicar. 

Consideremos os fragmentos: 

Fragmento 13 (Criança “S”): e quando eu queria falar alguma coisa... eu não 
conseguia né. Aí eu me agitava... ficava com nervosismo... porque eu queria 
falar... mas aí eu não conseguia. Aí eu falava deixa E virava pra lá....mas...  
ahhh... eu cantava em português... eu sei lá....pra mim... eu gostava... eu queria 
falar português lá. 

Fragmento 14 (Criança “C”): deu vontade de chorar...rsrsr!  

Fragmento 15 (Criança “Y”): A minha na primeira vez que eu fui pra aula, eu 
comecei a chorar ...  e daí eu fui correndo lá pra minha mãe e ai ela foi comigo 
até a sala de aula, a professora me apresentou os colegas e uma vez na 
orquestra também. 

Fragmento 16 (Criança “X”): É também deu mais ou menos vontade de chorar, 
porque não tinha ninguém que falava inglês, inglês, português né. E daí eu não, 
fiquei muito assim, daí eu fiquei muito triste assim, porque não tinha quase 
ninguém antes, porque aquela menina que falava português, tinha três, dois 
meninos e uma menina, os meninos não queriam conversar muito né. Só a 
menina, e no primeiro dia de aula ela não veio, no primeiro dia de aula, só no 
segundo . 

Fragmento 17 (Criança “P”): Eu só queria falar em português quando eu 
cheguei lá... porque era minha língua... e... mas depois eu comecei a entender 
que inglês não era tão ruim assim... e que... era até tipo legal falar inglês. 

Fragmento 18 (Criança “B”): e..(concordando com a criança ―P‖) 
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Todos os sujeitos demonstraram que esse contato entre as línguas mexeu 

com o emocional deles. A falta de familiaridade com a língua inglesa trouxe vários 

momentos de constrangimento ou vergonha, como podemos ver no fragmento 13: 

―quando eu queria falar alguma coisa... eu não conseguia né. Aí eu me agitava... ficava com 

nervosismo...  ahhh... eu cantava em português... eu sei lá....pra mim... eu gostava... 

eu queria falar português lá‖. Observemos como essa criança queria se constituir 

como sujeito da outra língua, mas como não estava conseguindo, voltava-se para o 

que lhe era familiar, ―cantar em português‖, retornando, assim, ao que a constituía 

como sujeito: ela se demora, faz pausas para, finalmente admitir: ―eu queria falar 

português”.  

No fragmento 15, a criança ―Y‖ diz ter chorado em dois momentos, um na sala 

de aula, onde além de chorar, ela diz que saiu correndo ao encontro da mãe 

(observemos que no dizer da mãe, a criança nunca precisou dela – fragmento 44 a 

frente) 

O que pode ter levado essa criança a ter tal reação? Sem dúvida, foi o 

encontro com aquilo considerado ―estranho‖, o outro, agora longe da mãe. 

Duplamente percebe-se a fuga: enfatizamos o aspecto ―duplo‖, porque a criança não 

só foge para a mãe, mas foge da língua considerada para ela ―estranha‖, ―outra‖; ela 

corre em busca de um lugar seguro, aconchego, onde pudesse ser ela, sua língua e 

sua família; por isso corre para casa, pois segundo Derrida (2003, p. 81-83), a língua 

é o lar que nunca nos abandona. Em outro momento, ela declara também ter 

chorado, quando estava na orquestra, tendo a mesma atitude de fuga. O que é 

perceptível é que os sentimentos de estranhamento se manifestam de formas 

diferentes: uns têm vontade de chorar e outros fogem. 

Já o sujeito ―X‖ manifesta o seu conflito de forma contundente, sem nenhuma 

pausa: ―deu mais ou menos vontade de chorar, porque não tinha ninguém que falava 

inglês, inglês, português né. E daí eu não, fiquei muito assim, daí eu fiquei muito 

triste assim‖. Ambos os dizeres decorrentes da pergunta supracitada apontam para 

dificuldades que parecem ser comuns a todas as crianças, isto é, de no início do 

contato terem vontade de chorar, cantar em português, demonstrando sentimentos 

de tristeza e falta de identificação com a outra língua. 
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Outro ponto relevante em nossa pesquisa é o que emerge do fragmento 17, 

da criança ―P‖; isto é, um dizer que expões um desejo de voltar ao que lhe é familiar, 

―falar em português no início‖, justificando como sendo, nesse lugar diferente, a 

única coisa legitimamente sua: ―porque era minha língua‖. Por outro lado, 

considerando a realidade atual e o verbo no passado ―era‖, apreendemos nesse 

dizer que hoje essa criança não considera mais o português como sua língua – 

interessantemente, agora há outra que ocupou o lugar da primeira, no caso o inglês. 

Voltaremos a essa questão adiante, para buscarmos responder em que língua esse 

sujeito se constitui hoje? 

Voltemos o olhar para a pergunta que desejava entender como reagiram os 

sujeitos ao retornarem ao país de origem, isto é, como se sentiram ao voltarem para 

o Brasil? 

Notemos o que dizem sobre isso, nos próximos fragmentos: 

Fragmento 19 (Criança “C”): ah eu me senti legal! Eu tinha voltado eu tava 
com saudades do Brasil. 

Fragmento 20 (Criança “S”): ...pra mim já foi fácil, né? (faz essa observação 
porque antes falou sobre as dificuldades da irmã menor)... porque eu entrei na 
metade do 5° ano cheguei, mas ai eu peguei rápido. 

Fragmento 21 (Criança “X”): Eu fiquei a.... feliz! Porque eu não sabia direito 
falar inglês. Eu fiquei feliz. Aham... Bem feliz... feliz!!! 

Fragmento 22 (Criança “Y”): Quando eu voltei eu falava algumas coisas como 
é lá... e errado falar aqui... tipo umas frases que não tem sentido falar aqui, eu 
falava, e as pessoas ficavam rindo não entendiam, aí eu tentava lembrar como 
que era em português e não conseguia... daí eu falava em inglês mesmo. Eu me 
sentia envergonhada ... porque como se eu tivesse esquecido a própria língua. 

Fragmento 23 (Criança “B”): Foi muito estranho... que eu não sabia quase 
nada, daí eu nem sabia ‗soletrar‘ piano assim... eu não sabia nada... daí foi muito 
difícil... eu não sabia escrever nada... falar nada... aí eu tive que aprender. É 
isso. 

Fragmento 24 (Criança “P”): porque lá a gente não fala tanto português 
assim... a gente só sabia...  meio que o básico assim... a gente fala muita coisa 
errada... mas aí a gente começou a entender ... e a pegar português de novo. 

Podemos perceber nos fragmentos 19 a 22 que não houve lacunas na fala 

dessas crianças; elas falaram direto o que realmente sentiram ao voltar ao seu país 

de origem. Diferentemente de quando foram para o outro país, cujas manifestações 

sobre a chegada no país estrangeiro foram repletas de lacunas, pausas, titubeios. 

Na volta a expressão se modifica: em apenas um dos 4 primeiros sujeitos houve um 
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pouco de dificuldade; para os demais, vemos expresso no dizer deles, satisfação e 

alegria, pois segundo as crianças, ―sentiam saudades do Brasil‖.  

Quanto aos fragmentos 23 e 24, os dois sujeitos encontram algumas 

dificuldades agora com o uso da língua portuguesa usando expressões como: ―Foi 

muito estranho... que eu não sabia quase nada, daí eu nem sabia soletrar piano 

assim... eu não sabia nada... daí foi muito difícil... eu não sabia escrever nada... falar 

nada... aí eu tive que aprender‖. Interessante notar que esses dizeres se referem 

aos sujeitos que permaneceram por 8 anos no novo país. Os papeis parecem se 

inverter agora, o que indica que a primeira língua parece ter sido suplantada pela 

segunda, exigindo grande esforço para novamente acederem à língua de origem. 

Neste caso, parece termos uma situação que caracteriza o que os teóricos aqui 

defendidos chamam de bilinguismo. 

Seguindo com a entrevista e agora quase no final dela, chegamos a um 

ponto, onde as crianças que viveram apenas um ano no outro país nos apontam 

algumas mudanças de atitudes, quando comparadas à primeira pergunta da 

entrevista, ao responderem sobre o que pensavam sobre a experiência de falar duas 

línguas. Notemos como as respostas se contradizem: 

Fragmento 25 (Criança “S”): muito boa. Rsrsrs!  

Fragmento 26 (Criança “C”): muito boa... porque... 

Fragmento 27 (Criança “S”): e no futuro no mercado de trabalho, isso é muito 
importante. 

Fragmento 28 (Criança “C”): é verdade. Legal! 

Fragmento 29 (Criança “X”): Ah eu acho legal! 

Fragmento 30 (Criança “Y”): Eu acho muito bom porque a gente consegue 
comunicar com mais pessoas quando precisar... 

Nos fragmentos 25 a 28 em nenhum momento os sujeitos se colocam no 

discurso, sendo suas respostas lacônicas e sem a presença do ―eu‖, em nenhum 

momento. Seria o caso de pensarmos que eles não se constituíram enquanto 

sujeitos da língua inglesa? A permanência por um ano em outro país de crianças, ao 

contrário do que alguns estudiosos da língua falam —, que é tempo suficiente para a 

criança aprender uma língua — não parece se confirmar aqui, visto que esses 

sujeitos não parecessem confortáveis para falarem da importância dessa língua para 

elas, após o retorno ao Brasil. Nos poucos momentos em que as crianças tentam se 
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colocar, elas repetem o dizer dos pais, ou seja, o discurso do adulto fala mais alto: 

―no futuro no mercado de trabalho, isso é muito importante‖.  

Já nos fragmentos 29 e 30, vemos os sujeitos se posicionando enquanto 

inscritos na língua inglesa, representado pela presença do pronome pessoal ―eu‖ em 

seu dizer. Neste caso estaríamos diante de sujeitos que transitam bem entre as 

duas línguas, visto terem vivido mais tempo no outro país? Também não parece ser 

o caso, pois expressaram ter dificuldade no português, embora não na mesma 

proporção daquela que tinham ao irem para o país de língua inglesa. 

Por outro lado, observamos que tanto as crianças que se colocam como 

sujeito da língua inglesa, quanto as que não se colocam, percebemos a inserção do 

dizer nos pais, dos adultos, do que ouvem dizer ser importante quanto a saber falar 

mais de uma língua. 

Antes de concluirmos a entrevista, apesar de estarmos lidando com crianças, 

queríamos entender em que língua eles se sentiam mais confortáveis atualmente; 

enfim, se havia alguma preferência por alguma língua: 

Fragmento 31 (Criança “C”): ahh... inglês é outra língua né... e português 
também é porque é nossa língua. 

Fragmento 32 (Criança “S”): é a gente aprendeu essa língua... eu gosto de 
português porque é minha língua nativa né. Eee... eu gosto de... inglês porque... 
ah...uma língua que é muito importante no mundo né. iiii.... me ajuda a entender 
muitas coisas... 

Fragmento 33 (Criança “Y”): eu gosto. Gosto mais que de português na 
verdade... Gosto da gramática... gosto de inglês também.... não sei porque. 

Fragmento 34 (Criança “X”): Ahhh eu gosto mais de português porque eu 
não... eu... eu só fui lá pro prézinho e o primeiro ano eu fiz em casa ... a aula 
né...daí eu não sabia escrever direito, assim...então eu consigo mais fazer as 
coisas em português eu gosto mais de português, mas eu gosto muito também 
de inglês. 

Fragmento 35 (Criança “B”): hum... pra mim eu gosto mais do inglês porque é 
mais fácil e mais legal pra mim. 

Fragmento 36 (Criança “P”): ahhh... eu acho... gosto mais do inglês porque eu 
cresci a maior parte da minha infância assim... falando inglês, então não vivi 
tanto tempo aqui no Brasil quanto eu morei lá nos Estados Unidos, então eu 
prefiro até falar em inglês, mas não tem tanta gente, tem tanta gente aqui que 
fala inglês, então eu falo português né... 

As diferenças entre as respostas são nítidas, principalmente quando 

consideramos o tempo de permanência no país estrangeiro. As quatro crianças que 

ficaram apenas por um ano, demonstram preferência pela língua portuguesa. 
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Vejamos mais de perto os exemplos: no fragmento 31 (criança ―C‖), o inglês é 

colocado como uma língua distante e estranha: ―inglês é outra língua‖; ―a gente 

aprendeu essa língua‖; quer dizer, a criança ―S‖ sequer nomeia língua (―essa‖). Isto 

nos aponta para o fato de que tais crianças ainda não se constituíram sujeitos da 

língua inglesa, e se dizem que gostam da língua, logo justificam com o dizer dos 

adultos e dos professores nas aulas de língua inglesa, ou seja, dizem gostar de 

inglês porque os outros dizem que é importante gostar, por ser uma língua ―muito 

importante‖ no mundo. 

De fato é clara a percepção nos fragmentos 31 a 34 de que esses sujeitos se 

sentem melhor usando a língua portuguesa, como no fragmento 34, quando a 

criança ―X‖ diz que gosta mais do português, demonstrando se identificar 

primeiramente com a sua primeira língua. Temos também um ponto curioso no 

fragmento 33, da criança ―Y‖, e que nos chama a atenção: ela diz gostar da 

gramática do inglês apenas, reverberando aqui o fato de a mãe ter ensinado a ela 

gramática antes de irem para os Estados Unidos, o que veremos a seguir no dizer 

da mãe. Já nos fragmentos 35 e 36, as crianças ―P‖ e ―B‖ demonstram o contrário 

das outras, pois expressam claramente a preferência pelo inglês, além de mais 

familiaridade com esta língua. 

Com essas perguntas então, terminamos nossa entrevista e ficamos com 

alguns questionamentos, diante da analise feita. Será que, de fato, as crianças ―S‖, 

―C‖, ―Y‖ e ―X‖ vivem a situação bilíngue? E as crianças ―P‖ e ―B‖? Em que língua 

esses sujeitos se constituem hoje? Por quê? Retomaremos a esses 

questionamentos em nossas conclusões finais.  
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4.1 Análise das entrevistas com as mães 

Neste subtópico, traremos os resultados, das entrevistas com as mães das 

crianças entrevistadas, buscando considerar se houve preparo das crianças quanto 

à língua a ser adquirida e, caso tenha havido, como isto pode ter minimizado o 

contato das crianças com a outra língua. 

Outro aspecto de interesse é saber se o trabalho feito pelos pais (preparo 

psicológico / gramatical / interesse na língua) influenciou, de alguma forma, a ponto 

de reverberar na fala das crianças, mesmo em se tratando da motivação para 

aprender o inglês. Ou seja, como isso repercute no dizer das crianças, e que 

implicações há para a aquisição da outra língua, nessas situações.  

Vejamos então os pontos mais importantes das entrevistas que nos permitem 

discutir sobre essas questões. A primeira pergunta instigava as mães a falarem 

sobre a experiência de seus filhos com a língua estrangeira. Consideremos alguns 

dizeres: 

Fragmento 37 (Mãe A): Ahhhh nós gostamos muito, porque elas podem ... 
eee... a gente vai assistir um filme elas já conseguem  assistir em inglês... elas 
vão assistir um sermão já tem uma pessoa que fala outra língua elas já escutam, 
elas já sabem, então assim tem uma integração melhor né. porque às vezes 
quando você não sabe outra língua você fica meio perdido.... a pessoa... 
principalmente por aqui né. O pessoal ...tem tanta gente que fala em inglês... e 
elas ficavam meio assim antes de nos irmos, meio assim perdidas em algumas 
coisas... aí foi muito bom pra elas, então elas têm mais facilidade, pra elas 
parece que abriram um leque na visão delas de mundo né. A viagem, aprender 
outras línguas em tudo né. 

Fragmento 38 (Mãe B): Eu queria que isso acontecesse, eu queria que elas 
falassem outro idioma e preparei, dei uma base assim... uma base! 
especialmente na gramática, no começo né?! Antes de irmos. 

Fragmento 39 (Mãe C): A experiência mais interessante é mesmo de viver fora, 
de morar fora, de conhecer, porque falar só um idioma, não é especificamente 
falar a língua, saber se comunicar, mas também você conhecer o contexto da 
onde aquela língua foi desenvolvida... Foi criada... Então quando você mora fora 
do país, ou você tem a oportunidade de morar fora pelo menos por um período 
eee... Você aprende da cultura daquele país então você aprende como eles 
vivem, como eles comem, o que eles comem, o que eles valorizam, ou não. E 
daí você pode comparar com a nossa, com a sua cultura, né?! Então têm muitas 
coisas diferentes, por exemplo, da nossa cultura. Mas todo esse contexto é que 
é rico, né: você morar fora, você conhecer outras crianças da forma como elas 
pensam, conforme os pais, as famílias educam as crianças, né? Então assim, a 
língua e uma consequência de estar morando fora né? Eee... pra meus filhos foi 
muito importante, pra minha família foi um período muito bom muito importante 
pra gente. Eee isso enriqueceu muito né...  
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Vemos claramente no dizer das mães o interesse delas no fato de os filhos 

terem tido contato com a língua inglesa e a importância atribuída a esse aspecto, 

enfim na ideia que cada uma tem da importância de ser hábil no uso de mais de uma 

língua. Temos primeiramente a ―mãe A‖, no fragmento 37, que se manifesta dizendo 

que não saber outro idioma é ser uma pessoa perdida, como se saber outro idioma é 

nunca se perder, ter mais facilidade em tudo: ―abriram um leque na visão delas 

(falando das filhas) de mundo‖. Em seguida temos no fragmento 38 a ―mãe B‖ que 

afirma que desejava ver suas filhas ―dominando‖ outro idioma, razão que a levou a 

treinar gramática de inglês com as filhas antes de irem. Consideremos como o dizer 

da mãe reverbera no sujeito Y, no fragmento 33. Já no fragmento 39 a ―mãe C‖ 

coloca que aprender outro idioma não é só estudar a língua e sim viver no contexto 

de onde aquela língua foi desenvolvida, apontando e focalizando a importância de 

se conviver com a outra cultura.  

Outra questão que colocamos em pauta foi o tempo que essas famílias 

viveram em outro país, já que supomos que a quantidade de tempo que um 

indivíduo passa em contato direto com outra cultura e língua deve ser considerado, 

quando se tem um plano ou desejo de se conduzir um indivíduo a se tornar um 

bilíngue. 

Vejamos e identifiquemos as mães das crianças de nosso estudo. 

Fragmento 40 (Mãe A): um ano. 

Fragmento 41 (Mãe B:) Ficamos um ano. Nós queríamos ficar mais, mas só 
possível um ano.  

Fragmento 42 (Mãe C): Quase oito anos. Deu sete anos e alguns meses. Foram 
quase oito anos. 

Percebemos então nesses dizeres, alguns pontos incomuns e diferentes: é 

notável que no fragmento 40 a mãe ―A‖ tenha sido bem direta, mostrando em certa 

parte estar satisfeita com tal experiência, que no caso, não só as crianças 

vivenciaram, mas toda a família. Já no fragmento 41 a mãe ―B‖ mostra interesse e dá 

importância ao tempo que gostaria que suas crianças e família passassem a mais no 

outro país. E no fragmento 42 vemos o quanto à mãe ―C‖ deu importância ao tempo 

de se viver em outro país, o que a impossibilitou de até precisar o período. Temos 

então duas mães que passaram um ano fora, porém uma demonstrando desejo 

maior de ter vivido mais tempo fora que a outra, e uma que passou oito anos, tendo 

assim uma experiência maior no convívio com a outra cultura. 
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Voltando para a entrevista pedimos para que elas falassem um pouco sobre 

sua percepção quanto ao contato das crianças com a língua inglesa. 

Vejamos as respostas e como isso foi na visão de cada uma delas. 

Fragmento 43 (Mãe A): No inicio foi difícil, porque elas chegaram na escola... 
não sabiam nada de inglês... eee... no primeiro dia pra pequena foi assim... ela 
ficou chorando e eu vim embora. Ahmm... primeira vez  que tinha ido pra escola  
e ainda ia pro um lugar que era outra língua pra ela. A professora dela era filha 
de cubano então sabia um pouco de espanhol, mas mesmo assim era difícil pra 
ela entender o português, geralmente eles não entendem o português, nós 
entendemos melhor o espanhol. E a mais velha... foi mais assim, não foi fácil, 
mas assim ela aceitou mais né... foi difícil pra ela também no início. Aí elas foram 
se entrosando, que criança tem mais facilidade né. E se entendem né. Então 
isso também ajudou bastante, o relacionamento.... com as outras crianças, 
mesmo no local que nós morávamos também tinha muitas crianças... eee... e eu 
levava essas crianças pra escola, e era meia hora percurso até a cidade... então  
eram dez crianças numa vã e elas conversando o tempo todo. Então elas tinham 
que aprender. 

Fragmento 44 (Mãe B): a minha mais velha a (criança ―Y‖) que tinha dez anos 
na época nunca precisou de mim. Entrou na escola e se virou bem. Eee... no 
início bem quietinha, não falava quase, mas com o tempo foi se envolvendo, 
fazendo amizade... depois de um tempo até apresentando trabalhos assim... na 
classe pra todo mundo, então eu achei que foi bem tranquila. A mais nova eee... 
apenas um momento logo no começo ela... hum... O sapato dela estava 
apertado ela não conseguia tirar e não conseguia falar pra professora que o 
sapato estava apertado e que a fila tava pronta e só faltava ela, então ela 
começou a chorar e a professora me levou até a biblioteca onde eu estava. E eu 
resolvi o problema... com calma... ela ficou um pouquinho comigo, resolvi 
conversei com a professora... ela voltou pra sala e nunca mais me chamaram... 
nunca mais tive nenhum... problema elas nunca mais me procuraram também. 

Fragmento 45 (Mãe C): O mais novo principalmente, no começo, ele pensava, 
ele se achava americano, porque foi quase que a primeira língua dele. A gente 
falava sempre o português em casa, a gente sempre manteve o português em 
casa, porque o inglês ele ia aprender de qualquer forma na escola... como os 
colegas ... tal. Mas de qualquer forma, foi assim pra ele a primeira língua que ele 
tem na cabeça foi praticamente o inglês. né?! Então eles aprenderam o idioma 
muito rápido, por causa da faixa etária. né... eles foram alfabetizados em inglês e 
depois de um tempo, quando eles estavam um pouquinho mais velhos, a gente 
começou trabalhar leitura com eles em casa, eu não cheguei alfabetizá-los em 
português, porque não foi necessário. Só de usar a meditação, fazer o culto em 
casa, a gente fazia sempre um culto em português e um culto em inglês eee... 
Só de usar a leitura da meditação né. Eu comecei a falar, senta aqui perto de 
mim... vamos lendo juntos... e eles foram aprendendo praticamente a ler, nunca 
exigi isso, de aprenderem a ler português, mas ai eles foram aprendendo 
praticamente né. eee... a gente continua mantendo isso, na verdade, agora. Um 
culto em português e um culto em inglês. Sempre. Porque eu quero agora 
manter o inglês né. Pra que eles não esqueçam. E eu acho que na faixa etária 
que eles foram, a base que eles tiveram, eles não vão esquecer. 

Podemos ver nesses dizeres como a postura dos pais no caso relatado pelas 

mães influencia num contato mais ou menos conflituoso. Como podemos ver nos 
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fragmentos 43 e 44 as mães ―A e B‖ dizendo que as crianças foram se envolvendo, 

se entrosando com outras crianças e assim foram encaminhadas para se sentirem 

mais a vontade na outra língua. E esse é um ponto positivo de levar o individuo que 

está adquirindo um novo idioma a se familiarizar com o outro. 

Outro ponto interessante é o relato das mães quanto aos embates com a 

outra língua, na chegada no outro país; no geral as mães acompanharam os filhos e 

o dizer delas corrobora o dos filhos, com exceção de um caso (Mãe B, fragmento 44) 

que relata que sua filha nunca precisou dela. Se formos ao fragmento 15, vemos a 

criança ―Y‖ dizer que chorou duas vezes e que chamou a mãe. Vemos então que 

essa mãe parece pensar que a filha mais velha, que é a criança ―Y‖ estava 

totalmente preparada para essa mudança, deixando emergir nesse dizer, que os 

pais nem sempre percebem os conflitos dos filhos, o que pode ser tornar 

traumatizante para a criança depois.  

Ao contrário das mães A e B, a mãe C, no fragmento 45, mostra uma 

realidade diferente: suas crianças foram alfabetizadas em inglês. Segundo a mãe, o 

mais novo se achava americano e a primeira língua que vem a sua cabeça hoje, 

segundo a progenitora. E essa é a grande diferença entre as mães que viveram um 

ano fora e a que viveu por mais tempo: a que ficou mais tempo, teve tempo de 

trabalhar aos poucos uma e outra língua de forma mais natural, não deixando passar 

para as crianças aquela pressão que os pais costumam passar, na intenção de 

ajudar os filhos para que eles aprendam o mais rápido possível a outra língua. O que 

se vê, no geral, é que isso pode atrapalhar o aprendizado de um novo idioma. Neste 

mesmo fragmento a mãe ―C‖ ainda enfatiza como a experiência foi boa, pois a faixa 

etária das crianças ajudaram a ter mais facilidade com a língua. 

Ao contrário, na última pergunta, quisemos ouvir as mães sobre a volta ao 

Brasil e a experiência do retorno; isto é, como elas lidaram com isso, qual o apoio 

que elas tiveram que dispensar aos filhos e como isso ocorreu. 

Notemos os fragmentos que se seguem: 

Fragmento 46 (Mãe A): É no início sim, pra mais velha não pra (criança ―S‖), 
porque ela como já tinha sido alfabetizada aqui no Brasil... foi pra lá éee... agora 
a pequena sim.. A pequena teve um.. porque ela estava alfabetizando em 
inglês,aí chegou aqui nos tivemos que não falar mais nada em inglês... esquecer 
pra ela conseguir alfabetizar em português, para não ter o atraso. Então isso foi 
uma coisa que nós tivemos que padronizar com ela, porque era a parte assim... 
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central dela né. Ela tinha que alfabetizar em alugma coisa né. Então ela não 
alfabetizou em inglês, não alfabetizava em português.... então nos tivemos que 
cancelar no início. 

Fragmento 47 (Mãe B): Então, um ano de jeito nenhum que isso aconteceria né, 
nom... dá realmente pra ter esse problema, agora eee... a (criança ―Y‖)  já estava 
logicamente alfabetizada né. Então, foi tranquilo... inclusive foi fácil, porque as 
matérias mais difíceis como por exemplo: matemática eee... ela tirou de letra 
porque realmente aqui é mais puxado, e outras matérias também né, filha?! Foi 
tranquilo foi só...ahm aquela tensão de transferir do português pro inglês. Na 
volta eu estava preocupada com a (criança ―X‖)  a mais nova porque ela foi 
alfabetizada em inglês, então eu ficava preocupada com isso porque ela tinha 
que fazer uma mudança mais radical que a primeira. Então ela entrou aqui no 
que nos chamamos de segundo ano né... antiga primeira série, que ela fez lá o 
jardim e o pré e foi bem puxado... ela saiu de lá alfabetizada, mas,.... levou aí um 
mês e meio, dois meses?? No máximo três meses... e ela estava no mesmo 
nível que as outras crianças. Lendo em português eee 

Fragmento 48 (Mãe C): A gente preparou bem eles antes de voltarmos. A gente 
passou quase que dois anos preparando a cabeça deles, preparando tudo pra 
gente voltar. Foi quando a gente se tocou que o mais novo se achava americano 
até então né. Ele achava que ele tinha nascido lá. Nunca tinha sido questionado 
sobre isso e tal... então ele sempre se achava. Daí a gente começou a conversar 
sobre as diferenças, porque eles não lembravam praticamente nada daqui do 
Brasil, o mais novo não lembrava de nada, com dois anos ele não lembrava de 
nada, não tinha memória nenhuma daqui do Brasil. E o mais velho tinha algumas 
memórias ainda, e a gente começou a preparar, conversar, como as coisas 
acontecem aqui, como as coisas acontecem lá, que é diferente, né? Eee... 
dizendo que eles iam estudar... que a escola era diferente, o sistema era 
diferente. né. Até a questão da cultura em alguns pontos é muito diferentes, 
então a gente foi preparando eles. né?! E dando assim sempre uma ênfase 
muito boa, porque a gente realmente já tinha decidido voltar. Então, a gente 
tinha que voltar, a gente queria voltar... então a gente dava uma ênfase muito 
boa nas coisas que a gente pode dar aqui no Brasil. né? Mas sempre 
procurando enfatizar os lados positivos. E quando eles chegaram aqui eles 
gostaram. Se adaptaram. Eee... se você perguntar hoje pra eles se eles querem 
voltar, eles dizem que não. Eles gostam daqui. Eles dizem que querem voltar pra 
visitar... os amigos, eles têm vontade e tal... mas eles querem, eles gostam 
daqui. Se adaptaram bem aqui. E com o idioma sim, o primeiro ano a gente teve 
que dar um reforço. O mais velho a gente teve que dá uma aula especial de 
português pra ele, pra pegar toda a parte de regras, de normas de português 
que ele não tinha. Eles liam em português, mas eles liam com sotaque 
americano, Então, por exemplo, o ―a‖ o ―e‖ eles liam sempre puxando pro 
sotaque inglês. né? Então, a gente colocou ele numa aula ahm... durante vinte 
dias... aulas de português especifica, com a professora. E o mais novo eu ajudei 
em casa. Era um pouco mais fácil, eu ajudei em casa... pra dar um reforçinho pra 
ele, mas não tão intensivo quanto o outro. O outro foi durante o ano, a gente ia 
cantando, ia conversando, ia passando as coisinhas e tal... porque ele entrou no 
quinto ano, não era tantas regras assim. né. Então foi um pouquinho difícil nesse 
sentido. Mas eles se adaptaram bem... eles gostam daqui... do local. né! as 
vezes nem querem sair daqui, quando a gente quer... por exemplo, ir pro Rio de 
Janeiro, pra uma outra cidade. Não, não aqui tá muito bom a gente tem os 
amigos, eles querem brincar aqui tal... 
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Ao analisarmos os dizeres desses fragmentos, vemos que as mães que 

passaram apenas um ano fora enfrentaram mais dificuldades com as crianças mais 

novas, que foram para os Estados Unidos sem estarem alfabetizadas. Isso talvez se 

explique porque as crianças começaram a se alfabetizar, mas não terminaram, 

chegando ao Brasil no meio do caminho e tendo que enfrentar especificamente essa 

dificuldade. Isso exigiu das mães mais tempo dedicado para tentar resolver os 

embates do retorno, como vemos no fragmento 46, onde a mãe ―A‖ explica que ao 

retornarem, tiveram que abandonar o inglês para que a criança mais nova pudesse 

se desvincular da língua inglesa e assim conseguir se alfabetizar em português. Já 

no fragmento 47, a mãe ―B‖ compara a volta com a ida, dizendo que na volta a 

criança sente tão fortemente a mudança como o foi na ida. 

Já com a mãe ―C‖, que viveu por oito anos fora, no fragmento 48 aponta como 

ela preparou suas crianças para o retorno, afinal suas crianças demonstravam não 

lembrar nada de seu país de origem. Essa mãe teve uma maior preocupação que as 

demais, pois além de ter que preparar essas crianças para o retorno, ela também 

teve que reforçar o português na volta. As crianças parecem ter se adaptado tanto 

que, segundo a mãe, não querem voltar a viver nos Estados Unidos. Grande ponto 

positivo mostrado é que essas crianças conseguiram se constituir tanto em inglês 

como em português, apesar de não terem sido alfabetizados em português. O 

preparo dos pais em relação aos filhos indica uma transição mais tranquila dos filhos 

entre as línguas. 

Outro aspecto que consideramos foi a língua que costumavam falar dentro de 

casa enquanto estavam no outro país, com o objetivo de perceber se houve 

preocupação dos pais em manter a língua portuguesa. Levemos em considerações 

o que segue: 

Fragmento 49 (Mãe A): nós falávamos português que era o momento delas 
desabafar(sic) tudo aquilo que elas falavam fora... né... então era o momento 
delas descontrair.(sic) 

Fragmento 50 (Mãe B): Olha isso era uma coisa seria viu. Porque como elas 
ficavam muito tempo na escola, então quando estávamos juntos, nós, no íntimo 
da família era português mesmo. E também porque elas estavam aprendendo 
num país onde a língua... estavam tendo a oportunidade de pegar o inglês sem 
sotaque né... então, eu já aprendi inglês fora, na África do Sul, já é um sotaque 
diferente... e eu já aprendi inglês adulta... então tudo isso teria uma influência 
muito forte, então eu dei o máximo de oportunidade de pegar o inglês de lá e pra 
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fixar o inglês americano mesmo. E sem um sotaque uma influência minha, então 
eee... fiz questão disso. 

Fragmento 51 (Mãe C): Então. É um pouquinho... a gente optava por falar em 
português. Só que ahmm...  como eles, na verdade, tinham o inglês e muitas 
vezes a gente fazia perguntas em português, porque eles entendiam 
tranquilamente o português, eles respondiam em inglês... e como a gente 
também conseguia se comunicar... então a gente respondia... então assim, não 
era uma regra, que só pode falar, é proibido falar... inglês, mas fluía mais ou 
menos assim, só que entre eles, brincando... conversando... até hoje em dia, 
eles sempre fazem isso em inglês. É uma coisa mais ou menos que automática. 
Entende? Mas em casa a gente procurava, tentava manter o português.  

 

É interessante ver nos fragmentos 49 e 50 como as mães ―A e B‖ colocam o 

português falado dentro de casa como o momento de descontração. No fragmento 

49 é colocado como um momento das crianças desabafarem, tendo o lar como um 

refúgio; já no fragmento 50, a mãe dá ênfase a não querer atrapalhar o aprendizado 

das crianças, influenciadas pelo o seu próprio sotaque. Percebemos aqui que essa 

mãe demonstra uma preferência para um determinado tipo de inglês, o inglês 

americano, transmitindo assim certo preconceito linguístico e que parece ter 

passado isso muito fortemente para uma de suas crianças, a criança ―Y‖, como já 

observamos no fragmento 3.  

Tais pressupostos comprovam que mesmo em se tratando de motivação para 

aprender o inglês da melhor forma, a mãe pode ter atrapalhado essa criança, que 

diz gostar de inglês, mas que acha que não fala muito bem, porque ela acha que fala 

com um pouco de sotaque de português. Engraçado que nenhuma das outras 

crianças apresenta tal preocupação, e aqui encontramos um motivo pelo qual essa 

criança pode ter criado uma barreira no aprendizado do inglês, fator que podemos 

levar em conta para que essa criança não tenha se constituído como sujeito na 

língua inglesa.  

Com a mãe ―C‖ no fragmento 51 temos um grande contraste com os outros 

dois fragmentos, lembrando sempre que esta viveu mais tempo fora, enquanto as 

outras mães relatam que só falavam em português, para as crianças se sentirem 

melhor amparadas; já as crianças da mãe ―C‖ usavam tanto o inglês como o 

português dentro de casa, de forma tranquila, embora os pais buscassem manter o 

português, mas não como uma regra, ou algo imposto, mas de forma natural. 
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A última questão foi para saber em que língua costumam falar hoje dentro de 

casa. Será que existe a preocupação dos pais de manterem o idioma adquirido?  

Vejamos nos fragmentos abaixo: 

Fragmento 52 (Mãe A): em português, tem essas dificuldades aqui, porque eu 
trabalho fora o dia todo. O pai fica, mas também está em casa trabalhando. E 
elas ficam... sempre tem alguém em casa e as outras coleguinhas, mas 
tentamos assistir filmes, as fitinhas né... os vídeos delas, todos, praticamente 
são todos em inglês. Então elas sentam e assistem aquilo em inglês né... e a 
(criança ―S‖) ainda comunica no facebook essas coisas com as amiguinhas né... 
como o professora dela também, continua esse contato né. E eu tenho uma 
professora que vem pra ajudar em casa, como o (pai) não tem muito tempo, ela 
vem pra não deixar perder e ajudar  mais a (criança ―C‖) mais na gramática... a 
pequena porque foi só um ano né... pouco tempo. Então ela vem trabalha tudo 
aquilo em cima eee... com a pequena também e com a outra. 

Fragmento 53 (Mãe B): em português... tentamos, muitas vezes falamos, 
brincamos em inglês... eee... praticamente 100% dos filmes que as meninas 
assistem, não assistem tanto, mas... mas praticamente 100% dos filmes em 
inglês, músicas em inglês... essa é a nossa forma de... as leituras por exemplo, a 
meditação  oo... que ela lê a meditação da noite... tudo em inglês. Eee... agora, 
realmente, seria... não falamos o tempo todo em português. Eee... desculpa em 
inglês. É em português. éee... poderia até ser mais. Mas realmente, na correria 
da vida, elas são muito ocupadas, fazem música... e eu também estudo e 
trabalho, é difícil a semana inteira assim. Mas eu sei que... elas estão com... por 
exemplo, por exemplo estão sempre lendo um livro em inglês,mesmo a pequena, 
a pequena ta terminando... terminou esses dias agora um livro ―Volta ao mundo 
em 80 dias‖ em inglês, um livro considerado assim, grande pra idade dela, a 
mais velha também, então a gente procura dessa forma, mas realmente, é uma 
pena! Mas não mantemos o inglês o tempo todo em casa não. (Entrevistadora: 
humhum) na conversação é pouca, quando saímos de carro, as vezes... na 
brincadeira... a gente fala. 

Fragmento 54 (Mãe C): Algumas vezes sim. né? Porque assim, lá a gente, eles 
respondiam em inglês e tudo mais... porque era o que tava(sic) no momento. 
Aqui tem vezes que a gente fala em inglês. né... mas o normal agora aqui pra 
eles são mais o português. Entendeu? Contribuição do pai: entre eles, eles só 
conversam em inglês. 

Esses fragmentos nos trazem várias informações para nossas conclusões 

finais, mas notemos os fragmentos 52 e 53 onde as mães apresentam várias 

desculpas por não manterem a língua inglesa dentro de casa como algo natural e 

fluente. A mãe ―A‖, no fragmento 52 fala diretamente sobre o porquê não conseguem 

manter diálogos constantes em inglês, com a expressão ―porque foi só um ano né... 

pouco tempo”, mesmo confirmando que suas crianças não sejam fluentes, ela 

mostra que continuam em busca de aperfeiçoamento e de manter o contato com 

outras pessoas, com ―amiguinhas, com a professora, pelo facebook‖. No fragmento 

53, a mãe ―B‖ reconhece que quase não falam em inglês, como na expressão: ―não 
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falamos o tempo todo em português. Eee... desculpa em inglês. É em português. 

éee... poderia até ser mais”. Ela não consegue identificar a razão pela qual esse 

diálogo é sempre mantido em português. Será que essas crianças realmente se 

constituem como indivíduos bilíngues? Como podemos ver no fragmento 54, essa 

troca de código linguístico acontece tão naturalmente que a mãe ―C‖ nem responde 

como as outras. Ela diz, sem titubear: ―é português‖; ―tem vezes que a gente fala em 

inglês, né... mas o normal agora aqui pra eles são mais o português”. Embora, 

especificamente nesse caso, tenhamos uma participação do pai que ressalta o fato 

de os filhos entre eles dois (crianças ―B e P‖), só falarem em inglês. Quanta 

diferença das crianças que viveram apenas um ano no outro país! O que isso nos 

indica? As crianças que vivenciaram por mais tempo na outra cultura se sentem 

emocionalmente mais confortáveis falando em inglês, tendo assim uma transferência 

de língua materna, já que a língua que os constituiu primeiro (português) já não 

parece ter a mesma força que o inglês.  

Assim vemos como é importante o papel dos pais e o preparo dos filhos antes 

de irem para o outro país; o preparo a que nos referimos não necessariamente seria 

linguístico, mas de conscientização e diálogos culturais com os filhos antes e depois 

da viagem de mudança, tanto nos aspectos culturais, linguísticos e emocionais, o 

que pode resultar em um contato sem tantos conflitos, embora temos consciência de 

que o contato de línguas é sempre conflituoso. No entanto, esses conflitos podem 

ser minimizados dependendo da abordagem dada pelos pais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao terminarmos nossa análise, conseguimos recolher alguns resultados 

importantes que contribuíram para esclarecermos alguns dos nossos 

questionamentos, sendo o principal deles, o que é, de fato, ser um sujeito bilíngue, 

além de entendermos que o contato linguístico é conflituoso, mas pode ser 

minimizado, dependendo do apoio dos pais, principalmente, ao prepararem seus 

filhos antes de mudarem para um novo país e depois, ao retornarem também ao 

país de origem.  

As crianças de nosso estudo demonstram que os conflitos existentes no 

contato linguístico são verdadeiros, eles existem e, com certeza, interferem na 

acedência ao outro idioma com menor ou maior grau. Os indivíduos expressam em 

seu dizer como sentiram e enfrentaram esses conflitos, bem evidenciados nas 

entrevistas, tanto na chegada ao outro como também no retorno ao país de origem, 

embora esse último tenha apresentado menor impacto nos indivíduos. Daí o 

importante papel dos pais e o seu acompanhamento, preparando os filhos para as 

mudanças. Quando os pais têm a intenção e querem incentivar seus filhos a uma 

formação bilíngue, devem se preocupar em como vão expor os filhos crianças a 

essas situações. Levando em consideração o que Flory e Souza colocam como 

critérios de caracterização de um sujeito bilíngue, como a idade de aquisição, a 

identidade cultural do individuo bilíngue, a manutenção da língua materna e a 

proficiência nas línguas, vemos que esses fatores continuam sendo válidos ainda 

hoje e que eles são determinantes para garantirem o sucesso ou o fracasso do 

contato linguístico. 

Assim, propomos que, quando se tem a intenção de formar sujeitos bilíngues, 

deve-se buscar uma integração entre pais e escolas para diminuir os conflitos, pois a 

forma como essas crianças são recebidas em uma outra cultura e língua é muito 

importante para acederem sem traumas a outra língua. Deve se dar atenção 

especial aos aspectos psicológicos, pois sabemos que o contato linguístico nunca é 

livre de interferências ou tranquilo, mas sempre é conflituoso. 

Ao refletirmos sobre as entrevistas com as crianças que tiveram contatos com 

outra língua, é possível se afirmar que para ser caracterizado como bilíngue, o 

sujeito deve ter vivência profunda com ambos cultura e idioma falados, cuja 
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experiência possibilitará controle equilibrado dos dois idiomas. E, ao considermos 

essa vivência profunda, entendemos que um ano morando em um país diferente não 

é suficiente para que haja tamanha familiaridade com a cultura e língua do outro. 

Sera necessário mais tempo para vivenciar na sua amplitude essa experiência. 

Vemos então que as crianças que viveram por oito anos no outro país, trazem 

na sua constituição identitária e linguística elementos que indiciam que elas são 

sujeitos bilíngues, constituídos nas duas línguas, apesar das dificuldades relatadas 

quanto à volta ao Brasil, pois têm as habilidades de ler, escrever, ouvir e falar em 

ambas as línguas. Por outro lado, temos as crianças que passaram apenas um ano 

no outro país que, por mais que tenham tido essa experiência em uma faixa etária 

considerada a melhor recomendada para acederem à outra língua, a primeira 

infância, esse ―outro‖ ficou ainda muito marcado, não existe uma fluência entre os 

dois idiomas, como as mães relataram, dizendo que hoje usam mais o português 

que o inglês dentro de casa. 

Ao olharmos para o nosso objeto de estudo, as crianças com experiências 

diversificadas quanto ao contato linguístico, somos levados a ratificar o pressuposto 

de Kolers, de que quanto maior o tempo de imersão na outra cultura, mais um 

indivíduo se torna parte daquela cultura, vindo a ser considerando, então, bilíngue. 

Para Kolers, é um dos principais pontos a serem levados em consideração para que 

haja bilinguismo. Esperamos que este nosso estudo tenha contribuído para 

esclarecer questionamentos sobre o assunto e que auxilie as famílias que, de 

alguma forma, têm vivenciado essa realidade, além de despertar outros interesses 

de pesquisa, a partir de nossas considerações. 
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7 ANEXOS 

7.1 Transcrição da entrevista com as crianças “S e C” 

Entrevistadora: Então eu queria que vocês falassem pra mim... o que vocês... como vocês se 
sentem... rsrsrs! Eee... sobre as línguas que vocês falam... como vocês se sentem? Sobre isso... 
como falar inglês como falar em português... Como vocês se sentem falando. 

Criança “S”: Ahhh eu si sinto(sic)... sei lá... rsrsr! Tipo... 

Criança “C”: eu me sinto... legal! Porque é uma língua diferente... 

Criança “S”: é bom falar duas línguas... por causa que... ah! Ah! É bom em tudo né. Rsrsrs! 

Criança “C”: a gente fica com mais afinidade né... Na aula... 

Entrevistadora: Vocês se sentem bem falando duas línguas?  

Criança “S”: aham... 

Criança “C”: é. 

Entrevistadora: eeem... Vocês podem me falar.... o que aconteceu quando vocês foram para outro 
país? Qual foi o outro país que vocês foram? 

Criança “C”: Estados Unidos. 

Entrevistadora: e o que aconteceu quando vocês chegaram lá? 

Criança “S”: ahh... a gente não sabia falar nada né.... falar nada mesmo. E aí quando a gente foi na 
escola, minha professora tinha um dicionário com muitas imagens em português e em inglês,  e ela 
nos ajudou... e ela me ajudou...rsrsr! e a palavra que eu não sabia.... quando eu queria falar alguma 
coisa... me ajudou muito. 

Entrevistadora: Você se lembra de alguma coisa quando você chegou no... de alguma coisa assim 
te marcou quando você foi para os Estados Unidos? 

Criança “C”: Ahhhhhh.... eu cheguei lá... eu tavo rsrs!(sic)... eu lembro da minha professora que ela 
usava saia com tênis. Rsrsrs! 

Entrevistadora: rsrsrs! Você só lembra disso? 

Criança “C”: é. 

Criança “S”: ah... eu lembro quando eu cheguei... eu lembro das minhas... eee... dos meus colegas 
né. Eee... também da... de uma amiga minha. Que ela chegou lá,não ela veio lá da Tchecoslováquia 
e a gente se... e ela não sabia nada de inglês, então a gente fazia sei lá.... o max, o possível pra se 
comunicar... e isso era bom. 

Entrevistadora: Aham...  e isso te ajudou? 

Criança “S”: ajudou. Aham... 

Entrevistadora: ter alguém... que também tava aprendendo. 

Criança “S”: é 

Entrevistadora: eee... então vocês, então vocês começaram, vocês aprenderam o inglês quando 
vocês foram para outro país ou vocês já estudavam antes? Também... 

Criança “S”: ahhhhhhhh só na escola, mas era muito pouquinho, a gente não sabia nada... sabe... 
só hello, dog, cat.... rsrsrs! 

Criança “C”: eu não sabia falar.... nada. 

Entrevistadora: E como foi assim... o contato de vocês com as outras... crianças? As outras... os 
seus outros colegas de classe... como foi o contato de vocês? 

Criança “S”: Foi muito difícil... eu queria falar alguma coisa...mas eu não conseguia né. Mas.... aaa... 
sabe... eles eram bem legais... eles ajudavam, com imagens... com alguma coisa, tipo mímica...rssrs! 
mas no começo foi bem difícil. 
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Criança “C”: ahhhhh... eu , eu ouvia assim,aí eu ouvia as palavras e tentava entendendo em 
português... aí eu falava. 

Entrevistadora: humhum... e quando você ia brincar por exemplo com alguma criança lá...eee... 
como que fazia pra você entender qual que era a brincadeira, você ia só observando... como é que 
era? Você conseguia entender assim pra brincar...? 

Criança “S”: Ahhhh eu... quando a gente ia brincar.... ah! Sei lá! Eu comecei... eee... a gente 
começava a brincar de alguma coisa ou ficava olhando se fosse uma brincadeira assim mais que usa 
a língua inglesa ou era brincadeira tipo brincar de boneca... sei lá a gente ia brincando. 

Criança “C”: Euu ficava observando mesmo, aí eu ia brincar se eu sabia a brincadeira 

Entrevistadora: iii... quando vocês estavam lá nos Estado Unidos  em algum momento deu vontade 
assim de chorar... de gritar... falando português? 

Criança “C”: deu...rsrsr! 

Criança “S”: e quando eu queria falar alguma coisa... eu não conseguia né. Aí eu me agitava... 
ficava com nervosismo... porque eu queria falar... mas aí eu não conseguia. Aí eu falava deixa quieto. 
E virava pra lá....mas...  ahhh... eu cantava em português... eu sei lá....pra mim... eu gostava... eu 
queria falar português lá. 

Entrevistadora: quando você estava lá, você queria falar em português. 

Criança “S”: aham... é. 

Entrevistadora: então quando você... ia cantar geralmente você cantava em português? 

Criança “S”: é... eu conversava... com minha família... em português. Hehe! 

Entrevistadora: Humhum... iii... e quando vocês voltaram pro o Brasil... como foi assim... aaa... como 
vocês se sentiram pra voltar a ter aulas em português a falar com todo mundo só em português... 
foi... como vocês se sentiram?   

Criança “C”: ah eu me senti legal! Eu tinha voltado eu tava com muita saudade do Brasil. 

Entrevistadora: rsrsrsh! Ahhhhhhhh! 

Criança “S”: que mais... a (criança ―C‖) se alfabetizou... tava se alfabetizando lá...eee... rsrs! Ela tava 
começando a aprender a ler né, a escrever, ai então quando ela chegou aqui foi meio difícil pra ela 
né... pra ela conti... voltar a alfabetizar e começar de novo só em português. Mas pra mim já foi fácil 
né... porque eu entrei na metade do 5° ano cheguei. mais ai eu peguei rápido. 

Entrevistadora: humhum. Então você... a "C‖ teve mais dificuldades. Já você não teve tanta 
diferença assim... muita de dificuldade, pelo fato que você continuou falando em português também 
nos Estados Unidos. 

Criança “C”: só que ela já sabia ler em português (referindo-se à irmã). 

Entrevistadora: sabia ler e escrever em português. 

Criança “S”: ee... eu fui com nove anos e ela foi com cinco. 

Entrevistadora: iii.... então agora vocês falam as duas línguas? 

Criança “C”:: é. 

Criança “S”: aham. 

Entrevistadora: O que  vocês acham dessa experiência?  De falar duas línguas? 

Criança “S”: muito boa. Rsrsrs! 

Criança “C”: muito boa... porque... 

Criança “S”: e no futuro no mercado de trabalho, isso é muito importante. 

Criança “C”: é verdade. Legal! 

Entrevistadora: mas hoje você, você tem... você...  você acha que tem vantagens?...  
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Criança “S”: ahhh... tem né. Com as aulas né... na escola de inglês... e  ao entender algum filme, 
alguma pessoa falando, alguma pessoa que fala inglês... isso é legal. 

Entrevistadora: hum 

Criança “C”: parece que sempre as vezes.... 

Criança “S”: sempre vai ter alguém que fala inglês rsrsrs! 

Entrevistadora: humhum. iii... por que vocês gostam de inglês? E por que vocês gostam de 
português? 

Criança “C”: ahh... inglês é outra língua né... e português também é porque é nossa língua. 

Criança “S”: é a gente aprendeu essa língua... eu gosto de português porque é minha língua nativa 
né. Eee... eu gosto de... inglês porque... ah...uma língua que é muito importante no mundo né. iiii.... 
me ajuda a entender muitas coisas... 

Entrevistadora: Então é isso a nossa entrevista, são só essas nossas perguntas. Muito obirgada. 

Criança “S” e Criança “C”: De nada.  

 

7.1.1 Transcrição da entrevista com mãe das crianças “S e C” 

Entrevistadora: então, eee...  eu queria que você me falasse (mãe B) sobre a experiência das suas 
filhas falaram mais de uma língua... o que você acha? Fala da experiência delas. 

Mãe A: Ahhhh nós gostamos muito, porque elas podem ... eee... a gente vai assistir um filme elas já 
conseguem  assistir em inglês... elas vão assistir um sermão já tem uma pessoa que fala outra língua 
elas já escutam, elas já sabem, então assim tem uma integração melhor né. porque às vezes quando 
você não sabe outra língua você fica meio perdido.... a pessoa... principalmente por aqui né. O 
pessoal ...tem tanta gente que fala em inglês... e elas ficavam meio assim antes de nos irmos, meio 
assim perdidas em algumas coisas... aí foi muito bom pra elas, então elas têm mais facilidade, pra 
elas parece que abriram um leque na visão delas de mundo né. A viagem, aprender outras línguas 
em tudo né. 

Entrevistadora: E quanto tempo vocês ficaram fora do Brasil? 

Mãe A: um ano. 

Entrevistadora: um ano... Como foi a experiência e o contato com a língua inglesa eee delas assim? 
Como foi esse contato? Como elas tiveram esses contatos? 

Mãe A: No inicio foi difícil, porque elas chegaram na escola... não sabiam nada de inglês... eee... no 
primeiro dia pra pequena foi assim... ela ficou chorando e eu vim embora. Ahmm... primeira vez  que 
tinha ido pra escola  e ainda ia pro um lugar que era outra língua pra ela. A professora dela era filha 
de cubano então sabia um pouco de espanhol, mas mesmo assim era difícil pra ela entender o 
português, geralmente eles não entendem o português, nós entendemos melhor o espanhol. E a mais 
velha... foi mais assim, não foi fácil, mas assim ela aceitou mais né... foi difícil pra ela também no 
início. Aí elas foram se entrosando, que criança tem mais facilidade né. E se entendem né. Então isso 
também ajudou bastante, o relacionamento.... com as outras crianças, mesmo no local que nós 
morávamos também tinha muitas crianças... eee... e eu levava essas crianças pra escola, e era meia 
hora percurso até a cidade... então  eram dez crianças numa vã e elas conversando o tempo todo. 
Então elas tinham que aprender. 

Entrevistadora: ahhhhh ! sim. 

Mãe A: E era só inglês né... 

Entrevistadora: aham... ai ali foi um.... ponto maior de contato... que está ali viajando, conversando... 

Mãe A: E como era uma escola que tinham vários missionários...  então tinha gente das Filipinas, 
tinha gente da Inglaterra, da Tchecoslováquia , então assim, todos estavam ali tentando aprender. 
Principalmente essa da Tchecoslováquia que ela não sabia inglês então ela estava aprendendo 
também a coleguinha dela... foi uma experiência boa.  

Entrevistadora: humhum... iiii.... quando vocês retornaram para o Brasil houve dificuldades? 
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Mãe A: É no início sim, pra mais velha não pra (criança ―S‖), porque ela como já tinha sido 
alfabetizada aqui no Brasil... foi pra lá éee... agora a pequena sim. A pequena teve um... porque ela 
estava alfabetizando em inglês,aí chegou aqui nos tivemos que não falar mais nada em inglês... 
esquecer pra ela conseguir alfabetizar em português, para não ter o atraso. Então isso foi uma coisa 
que nós tivemos que padronizar com ela, porque era a parte assim... central dela né. Ela tinha que 
alfabetizar em alugma coisa né. Então ela não alfabetizou em inglês, não alfabetizava em 
português.... então nos tivemos que cancelar no início. 

Entrevistadora: quando vocês voltaram. 

Mãe A: É. 

Entrevistadora: iii... enquanto vocês estiveram fora... qual a língua que vocês falavam dentro de 
casa? 

Mãe A: nós falávamos português que era o momento delas desabafar(sic) tudo aquilo que elas 
falavam fora... né... então era o momento delas descontrair. 

Entrevistadora: contar o que aconteceu. 

Mãe A: elas contavam tudo, mas era em português. 

Entrevistadora: iii.... hoje vocês se comunicam em casa em qual língua? 

Mãe A: em português, tem essas dificuldades aqui, porque eu trabalho fora o dia todo. O pai fica, 
mas também está em casa trabalhando. E elas ficam... sempre tem alguém em casa e as outras 
coleguinhas, mas tentamos assistir filmes, as fitinhas né... os vídeos delas, todos, praticamente são 
todos em inglês. Então elas sentam e assistem aquilo em inglês né... e a (criança ―S‖) ainda 
comunica no facebook essas coisas com as amiguinhas né... como o professora dela também, 
continua esse contato né. E eu tenho uma professora que vem pra ajudar em casa, como o (pai) não 
tem muito tempo, ela vem pra não deixar perder e ajudar  mais a (criança ―C‖) mais na gramática... a 
pequena porque foi só um ano né... pouco tempo. Então ela vem trabalha tudo aquilo em cima eee... 
com a pequena também e com a outra. 

Entrevistadora: humhum. tá(sic)certo. Ahhhh era só isso então.   

 

7.2 Transcrição da entrevista com as crianças “Y e X” 

Entrevistadora: Então Y e X  eee... eu gostaria que vocês me respondessem eee.... as perguntas 
que eu vou fazer bem à-vontade, assim não precisam ficarem preocupadas assim, que eu quero que 
vocês sejam bem espontâneas tá bom?!  

Criança “Y”: humhum. 

Entrevistadora: Eee.. Vocês podem me falar eee...como vocês sentem em relação as línguas que 
vocês falam...  Como vocês se sentem falando uma e outra língua? 

Criança “Y”: Bom quando eu falo inglês. Eu... acho que eu falo com pouco de sotaque de português 
eu acho que eu não falo tudo fluente mas português ... sim eu me dou bem. rsss! 

Entrevistadora: Mas e como vocês se sentem? Assim... Como vocês se sentem falando português e 
inglês?Como vocês se sentem? 

Criança “X”: Ah...! quando eu falo inglês ... eu não me sinto assim.... muito... feliz assim bem 
alegre... assim... Sinto normal assim! 

Criança “Y”: Eu me sinto meio tensa, meio com vergonha de errar alguma coisa. 

Criança “X”: É eu também... rsssm. 

Entrevistadora: Ahh!!! sim. E quando vocês falam português já... já... 

Criança “X”: eeee tudo bem. Não tenho muita vergonha não.        

Criança “Y”: Aí já não tenho preocupação  

Entrevistadora:  iii... eee...O que aconteceu quando vocês chegaram lá nos Estados Unidos? Ou 
vocês lembram assim... vocês podem me contar... O que aconteceu quando vocês chegaram lá?... 
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Criança “Y”: Quando a gente chegou... a gente ... na escola ela... ... a gente hum non conhecia 
ninguém... só lá duas pessoas  da minha classe falavam português e tinha uma menina que me 
conhecia, daí eu fui ... aprendendo, tinha aula de reforço de inglês também... 

Entrevistadora: humhum... mas assim... eee... quando vocês chegaram lá? Vocês já falavam inglês 
ou não? 

Criança “X”: mais ou menos, minha mãe tinha ensinado um pouco aqui. 

Entrevistadora: Aham,aham. 

Criança “X”: Ela ficou ensinado como que a gente falava oie, tudo bem, como você tá (sic)?... Essas 
coisas pra gente poder cumprimentar as pessoas, pelo menos. 

Entrevistadora: Aham... iiihum... Como foi o primeiro contato com as outras pessoas ou as outras 
crianças que vocês estudavam assim... Como que foi?assim? mesmo assim? Um momento assim 
que vocês estavam, tinham que se comunicar com outra criança... Como que foi esse momento?  

Criança “X”: Primeiro quando a professora falava as coisas tinham duas crianças na minha sala que 
falavam português elas as vezes falavam, a professora falava em inglês e eles falavam em português 
pra mim, porque eu não entendia nada ainda. Daí eu fui fazendo bastante amizades, daí eu já 
conhecia um menina lá... ela falava  português  bastante e ela morava do lado do prédio que a gente 
morava, daí a gente já era... já se conhecia antes da gente começar a estudar. 

Entrevistadora: E essa menina te ajudou então aaa....a entender as outras pessoas falarem 
inglês?... a te ajudar a entender?... e a te ajudar a falar? 

Criança “X”: sim. 

Entrevistadora: E como que foi isso assim? Ela te ensinava o quê? Por exemplo. 

Criança “X”: Quando a professora perguntava alguma coisa...e eu não entendia, eu falava pra ela 
que eu não entendia e ela falava pra mim ... em português. O que eu não tava (sic) entendendo assim 
direito. 

Entrevistadora: E você Y? 

Criança “Y”: Bom! eu não entendia nada né. Tinha um menino, primeiro, na primeira vez eu fui pra 
sala errada e tinha um menino que falava só espanhol na minha sala e eu tentava traduzir mas no 
meu aniversario ele não conseguiu até que mudaram eu pra outra sala que tinha duas pessoas que 
falavam português, daí elas me ensinaram, só que ... não foi bem elas, foi uma menina que falava 
inglês mesmo. Ela me ajudou mais. 

Entrevistadora: Humhum...Mas quando assim você teve um contato com uma pessoa que só falava 
inglês? Como que foi esse contato que você teve assim muita dificuldades ou como vocês se 
comunicavam com uma pessoa que só falava inglês? Como que foi esse primeiro contato? 

Criança “Y”: Eu falava palavras muito curtas. Sabe? muito rápido, tipo: oie, tchau, só isso. Daí as 
pessoas ficavam achando esquisito assim. 

Entrevistadora: Humhum... (enquanto a [criança ―Y‖] falava) E algum momento quando  vocês 
estavam lá nos Estados Unidos deu vontade assim de chorar... ou de falar em português ou cantar 
em português?   

Criança “Y”: A minha na primeira vez que eu fui pra aula, eu comecei a chorar ...  e daí eu fui 
correndo lá pra minha mãe e ai ela foi comigo até a sala de aula, a professora me apresentou os 
colegas e uma vez na orquestra também. 

Entrevistadora: Deu vontade de chorar? na orquestra. E você? 

Criança “X”: É também deu mais ou menos, porque não tinha ninguém que falava inglês, inglês, 
português né. E daí eu não, fiquei muito assim, daí eu fiquei muito triste assim, porque não tinha 
quase ninguém antes, porque aquela menina que falava português, tinha três, dois meninos e uma 
menina, os meninos não queriam conversar muito né. Só a menina, e no primeiro dia de aula ela não 
veio, no primeiro dia de aula, só no segundo . 

Entrevistadora: Então... eee... Então vocês tinham vontade de chorar... e de cantar? Vocês assim 
tiveram vontade assim... as vezes, em um momento que vocês estavam por exemplo numa aula, 



46 

 

onde todo mundo falava só... inglês... dava vontade de sair assim... e falar em português ou ouvir 
alguém falando em português?  

Criança “X”: Um dia eu tava lá né... daí sem querer eu falei uma palavra em português e todo mundo 
ficou assim né... daí eu fiquei ...  meio triste assim... porque todo mundo falava em inglês lá né... daí 
eu não... enten... eu não sei meio assim... 

Criança “Y”: Na minha sala não dava tanta vontade porque ... cada um, a gente fazia uma oração e 
podia fazer a oração em qualquer língua que quisesse... então eu sempre fazia em português, daí 
dava pra... 

Entrevistadora: Então quando você tinha uma vontade, você... usava o momento da oração 

Criança “Y”: pra falar em português né. 

Andreia: E agora, depois que vocês voltaram aqui pro Brasil. Como foi... assim voltar a falar só em 
português? 

Criança “X”: Eu fiquei a.... feliz! Porque eu não sabia direito falar inglês. Eu fiquei feliz. Aham... Bem 
feliz... feliz!!! 

Entrevistadora: E você? 

Criança “Y”: Quando eu voltei eu falava algumas coisas como é lá... e errado falar aqui... tipo umas 
frases que não tem sentido falar aqui, eu falava, e as pessoas ficavam rindo não entendiam, aí eu 
tentava lembrar como que era em português e não conseguia... daí eu falava em inglês mesmo. 

Entrevistadora: Mas você... e aí ... você ne nessa... quando você voltou, que teve essa dificuldade, 
essa dificuldade não. Essa confusão que você ia falar em português e falava na estrutura da língua 
inglesa. Como você se sentia quando isso acontecia? 

Criança “Y”: Eu me sentia envergonhada ... porque como se eu tivesse esquecido a própria língua. 

Entrevistadora: Aham... E agora vocês falam então as duas línguas?  

Criança “Y” e Criança “X”: Aham... 

Entrevistadora: eee... ou e ou vocês falam mais do que essas duas línguas inglês e português? 
Vocês ainda falam outra língua? Ou só essas duas mesmo. 

Criança “Y”: Não só essas duas mesmo.... só meu pai que fala espanhol. 

Entrevistadora: Ahh.... E o que vocês acham dessa experiência de poder falar... dois idiomas? 

Criança “X”: Ah eu acho legal! 

Criança “Y”: Eu acho muito bom porque a gente consegue comunicar com mais pessoas quando 
precisar... 

Criança “X”: tem gente aqui que veio de fora... assim né.... daí fica aqui dái dá pra ajudar também.  

Entrevistadora: humhum...  dá pra receber outras pessoas assim né.... eee... Vocês gostam de 
inglês? 

Criança “Y”: eu gosto. Gosto mais que de português na verdade... 

Entrevistadora: e??? Por que? 

Criança “Y”: Gosto da gramática... gosto de inglês também.... não sei porque. 

Entrevistadora: humhum... E você? 

Criança “X”: Ahhh eu gosto mais de português porque eu não... eu... eu só fui lá pro prézinho e o 
primeiro ano eu fiz em casa ... a aula né...daí eu não sabia escrever direito, assim...então eu consigo 
mais fazer as coisas em português eu gosto mais de português, mas eu gosto muito também de 
inglês. 

Entrevistadora: humhum.... Tá certo meninas. Então eram só essas perguntas que eu tinha que 
fazer. Muito obrigada viu!? 

Criança “Y” e Criança “X”: De nada! 
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7.2.1 Transcrição da entrevista com a mãe das crianças “Y” e “X 

Entrevistadora: Então (mãe ―B‖) eu queria que você me falasse... sobre a experiência que suas 
filhas tiveram?... de falar mais de uma língua. 

Mãe B: Bom...! a minha filha tem doze anos, quando nós fomos ela tinha dez. né (criança ―Y‖)?...  
tinha dez anos e... hum... e eu sempre quis ir para outro país pra elas aprenderam outra língua e já 
vinha treinando-as. É.! eu tenho duas filhas eee e foi algo assim que realmente  foi muito bom. Eu 
queria que isso acontecesse, eu queria que elas falassem outro idioma e preparei, dei uma base 
assim... uma base! especialmente na gramática, no começo né?! Antes de irmos. 

Entrevistadora: Eee... quanto tempo vocês ficaram fora do Brasil? 

Mãe B: Ficamos um ano. Nós queríamos ficar mais, mas só possível um ano. Rsrsrs! 

Entrevistadora:E como foi a experiência assim com o contato da língua inglesa delas? Assim como 
foi esse contato delas com a língua inglesa? Como foi essa experiência?  

Mãe B: Bom eu tinha um pouco de receio porque... sempre fui bastante  protetora, inclusive quando 
elas foram para a escola eu procurei fazer um trabalho voluntário dentro da escola. (limpa a 
garganta!) desculpe! Pra ficar próximo delas se acaso elas precisassem  eee... a minha mais velha a 
(criança ―Y‖) que tinha dez anos na época nunca precisou de mim.Entrou na escola e se virou bem. 
Eee... no início bem quietinha, não falava quase, mas com o tempo foi se envolvendo, fazendo 
amizade... depois de um tempo até apresentando trabalhos assim... na classe pra todo mundo, então 
eu achei que foi bem tranquila. A mais nova eee... apenas um momento logo no começo ela... hum... 
O sapato dela estava apertado ela não conseguia tirar e não conseguia falar pra professora que o 
sapato estava apertado e que a fila tava pronta e só faltava ela, então ela começou a chorar e a 
professora me levou até a biblioteca onde eu estava. E eu resolvi o problema... com calma... ela ficou 
um pouquinho comigo, resolvi conversei com a professora... ela voltou pra sala e nunca mais me 
chamaram... nunca mais tive nenhum... problema elas nunca mais me procuraram também. 

Entrevistadora: elas conseguiram se virar sozinhas? 

Mãe B: sim. Muito bem, dentro de pouco tempo. 

Entrevistadora: E quando vocês retornaram para o Brasil houve dificuldades assim... quanto à 
comunicação delas como outras pessoas ou na escola? Por exemplo... 

Mãe B: Então, um ano de jeito nenhum que isso aconteceria né, nom... dá realmente pra ter esse 
problema, agora eee... a (criança ―Y‖)  já estava logicamente alfabetizada né. Então, foi tranquilo... 
inclusive foi fácil, porque as matérias mais difíceis como por exemplo: matemática eee... ela tirou de 
letra porque realmente aqui é mais puxado, e outras matérias também né, filha?! Foi tranquilo foi 
só...ahm aquela tensão de transferir do português pro inglês. Na volta eu estava preocupada com a 
(criança ―X‖)  a mais nova porque ela foi alfabetizada em inglês, então eu ficava preocupada com isso 
porque ela tinha que fazer uma mudança mais radical que a primeira. Então ela entrou aqui no que 
nos chamamos de segundo ano né... antiga primeira série, que ela fez lá o jardim e o pré e foi bem 
puxado... ela saiu de lá alfabetizada, mas,.... levou aí um mês e meio, dois meses?? No máximo três 
meses... e ela estava no mesmo nível que as outras crianças. Lendo em português eee 

Entrevistadora:Então você... vocês então notaram que ela não teve tantas dificuldades ao retornar 
aos estudos... mesmo sendo alfabetizada lá?... 

Mãe B: Não. Não senti, não sei porque eu acompanhei bem de perto... ela também tem... ela... eu 
acho ela bem motivada, intrinsecamente falando eee... é dela ir atrás, aprender, querer entender, 
então rapidamente... não foi um problema eu achava que seria mas não foi. Foi bem interessante 
tanto que hoje o inglês como tá(sic) um pouquinho mais longe, mas ela lê fluente o inglês, eee... 
logicamente num texto assim... não muito complicado, mas ela lê... a pronuncia dela é muito boa 
ainda... continuou, ficou isso, mesmo que a gente não tenha dado continuidade, porque como, eu dei 
a prioridade pro inglês...  o português depois que voltamos se fortalecesse , exatamente porque era 
alfabetização, mas o inglês permaneceu.   

Entrevistadora: humhum... que bom. E enquanto vocês estavam fora... qual a língua que vocês 
falavam dentro de casa? 

Mãe B: Olha isso era uma coisa seria viu. Porque como elas ficavam muito tempo na escola, então 
quando estávamos juntos, nós, no íntimo da família era português mesmo. Eee... procurávamos... 
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Entrevistadora: pra elas desabafarem... 

Mãe B: sim. Exatamente. E também porque elas estavam aprendendo num país onde a língua... 
estavam tendo a oportunidade de pegar o inglês sem sotaque né... então, eu já aprendi inglês fora, 
na África do Sul, já é um sotaque diferente... e eu já aprendi inglês adulta... então tudo isso teria uma 
influência muito forte, então eu dei o máximo de oportunidade de pegar o inglês de lá e pra fixar o 
inglês americano mesmo. E sem um sotaque uma influência minha, então eee... fiz questão disso. 

Entrevistadora:E hoje vocês se comunicam aqui dentro de casa em que língua? 

Mãe B: em português... tentamos, muitas vezes falamos, brincamos em inglês... eee... praticamente 
100% dos filmes que as meninas assistem, não assistem tanto, mas... mas praticamente 100% dos 
filmes em inglês, músicas em inglês... essa é a nossa forma de... as leituras por exemplo, a 
meditação  oo... que ela lê a meditação da noite... tudo em inglês. Eee... agora, realmente, seria... 
não falamos o tempo todo em português. Eee... desculpa em inglês. É em português. 

Entrevistadora: Vocês usam a língua portuguesa dentro de casa e de vez em quando falam a língua 
inglesa. 

Mãe B: éee... poderia até ser mais. Mas realmente, na correria da vida, elas são muito ocupadas, 
fazem música... e eu também estudo e trabalho, é difícil a semana inteira assim. Mas eu sei que... 
elas estão com... por exemplo, por exemplo estão sempre lendo um livro em inglês,mesmo a 
pequena, a pequena ta terminando... terminou esses dias agora um livro ―Volta ao mundo em 80 dias‖ 
em inglês, um livro considerado assim, grande pra idade dela, a mais velha também, então a gente 
procura dessa forma, mas realmente, é uma pena! Mas não mantemos o inglês o tempo todo em 
casa não. (Entrevistadora: humhum) na conversação é pouca, quando saímos de carro, as vezes... 
na brincadeira... a gente fala. 

Entrevistadora:Era isso então. Obrigada! 

Mãe B: Ok?! Muito bom. 

 

7.3 Transcrição da entrevista com as crianças “P e B” 

Entrevistadora: Então vocês poderiam falar o nome de vocês, só pra gente deixar gravado então... 
Primeiro você tem quantos anos e qual é o seu nome? 

Criança “P”: Eu tenho 14 anos, eu sou o ―P‖. 

Entrevistadora: E você? 

Criança “B”: Eu tenho 12 anos, eu sou o ―B‖. 

Entrevistadora: eee... Vocês eee... falam mais de uma língua né! 

Criança “B” e “P”: sim 

Entrevistadora: E como vocês se sentem em poder falar mais de uma língua? 

Criança “P”: Ahhh eu me sinto.... talvez até privilegiado porque eu já sei, já nessa idade falo outra 
língua e isso é muito importante assim... pra minha carreira futura ou outra coisa que eu vou fazer. 

Entrevistadora: Hum! Muito bem. E você? 

Criança “B”: Eu penso a mesma coisa. Rsrsrs! 

Entrevistadora: eee... Vocês poderiam me falar... eee...  o que aconteceu quando vocês chegaram 
nos Estados Unidos assim? O que vocês lembram? 

Criança “B”: Ahhh eu era muito pequeno. Mas... 

Entrevistadora: Não lembram de muita coisa né. 

Criança “P”: É e no começo era meio difícil, assim você não entendia nada do que as pessoas 
falavam... mas depois você começava a entender assim por gestos... ou coisa assim...aí começou a... 
entender... 

Entrevistadora: a fluir... 

Criança “P”: a fluir. 
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Criança “B”: eu não sabia tipo a ...... aí eu ficava bravo com as outras criançinhas... porque eu não 
entendia o que elas tavam(sic) falando. 

Entrevistadora: ahh ! iiii... ahrm. Quando vocês foram pra lá, vocês ainda não sabiam falar nada de 
inglês né?! 

Criança “B” e “P”: Não. 

Entrevistadora: Vocês aprenderam tudo lá então? 

Criança “B” e “P”: Sim.   

Entrevistadora: Então esse primeiro contato com as crianças, porque vocês eram bem pequenos 
assim. Então quando vocês iam brincar... vocês sentiam então muitas dificuldades? 

Criança “B” e “P”: sim. Aham. 

Criança “P”: No começo, mas depois começo a ficar... normal. 

Entrevistadora: Começou a ficar tranquilo. 

Criança “B”: Aham... 

Entrevistadora: eee... em algum momento quando vocês estavam lá nos Estados Unidos assim no 
início vocês tiveram vontade de gritar... ou de chorar ou de cantar em português? 

Criança “P”: sim. Eu só queria falar em português quando eu cheguei lá... porque era minha língua... 
e... mas depois eu comecei a entender que inglês não era tão ruim assim... e que... era até tipo legal 
falar inglês. 

Criança “B”: e.. 

Entrevistadora: aham. E quando vocês já conseguiam assim se comunicarem...  não tinham mais 
dificuldades já ...  falvam bem o inglês... eee... em algum momento, mesmo sabendo se expressar 
bem em inglês, vocês tiveram vontade de falar... português, cantar em português? 

Criança “P”: sim. Em casa sempre falava português assim... mas fora só inglês. 

Entrevistadora: ahhh! Então mesmo no país de fala inglêsa vocês falavam português dentro de 
cassa então... 

Criança “B” e “P”: aham... 

Entrevistadora: Então tinha o contato com as duas línguas então. 

Interferência do pai: fala que sua vó(sic) falava em português 

Entrevistadora: iiiim... quando vocês voltaram para o Brasil... como foi assim, voltar falar português... 
se envolver só com pessoas que falam português... ir pra escola... 

Criança “B”: Foi muito estranho... que eu não sabia quase nada, daí eu nem sabia soletrar piano 
assim... eu não sabia nada... daí foi muito difícil... eu não sabia escrever nada... falar nada... aí eu tive 
que aprender. É isso. 

Entrevistadora: Começar a aprender 

Criança “P”: porque lá a gente não fala tanto português assim... a gente só sabia...  meio que o 
básico assim... a gente fala muita coisa errada... mais aí a gente começou a entender ... e a pegar 
português de novo. 

Criança “B”: ee 

Entrevistadora: humhum...  então quando vocês chegaram aqui vocês tiveram dificuldades tanto... 
eee.. assim não tanto pra comunicar assim... pera aí deixa eu reformular minha pergunta, quando 
vocês chegaram no Brasil... vocês sentiram mais dificuldades de comunicar em português? Ou na 
escola? Assim em questão das matérias? Escerver.... 

Criança “B”: mais na escola... porque aqui a gente falava de um jeito, as pessoas tentavam 
entender... e...  entendia assim... foi meio ... pra mim o que mais era... era escrever. 

Entrevistadora: o mais difícil então era escrever... não tanto falar. 

Criança “B”: eee 
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Entrevistadora: E agora que vocês já estão aqui... já mais um pouco de tempo, já conseguem falar o 
português e o inglês com fluência... eee... eee... que vocês acham assim... que língua que vocês... 
tem uma língua preferida...? vocês gostam mais do inglês do que do português?... ou quais são os 
motivos por gostar  das duas línguas? 

Criança “B”: hum... pra mim eu gosto mais do inglês porque é mais fácil e mais legal pra mim. 

Criança “P”: ahhh... eu acho... gosto mais do inglês porque eu cresci a maior parte da minha infância 
assim... falando inglês, então não vivi tanto tempo aqui no Brasil quanto eu morei lá nos Estados 
Unidos, então eu prefiro até  falar em inglês, mas não tem tanta gente, tem tanta gente aqui que fala 
inglês, então eu falo português né.. 

Entrevistadora: aham... Quando vocês estão conversando com seus pais ou... alguma pessoa bem 
próxima assim... expressando sentimentos, desejos... vocês têm vontade de expressar essas coisas 
em inglês ou em português? 

Criança “B”: aham...   

Criança “P”: em inglês   

Criança “B”: eee... em inglês também. 

Entrevistadora: mas no inglês então... 

Criança “B” e “P”: aham... 

Interferência do pai: entre eles, eles só conversam em inglês. 

Entrevistadora:  ah... então entre vocês só...  vocês dois só falam em inglês. 

Criança “B” e “P”: aham... 

Entrevistadora: tá(sic)certo. Era isso só(sic) as perguntas que eu tinha que fazer pra vocês. Muito 
obrigada. 

Criança “B” e “P”: De nada. 

 

7.3.1 Transcrição da entrevista com a mãe das crianças “P” e “B  

Entrevistadora: Então (mãe PB), você pode me falar sobreee... sobre a experiência que os seus 
filhos têm de falarem mais de uma língua? 

Mãe PB: Ahmmm... na verdade assim. A experiência mais interessante é mesmo de viver fora, de 
morar fora, de conhecer, porque falar só um idioma, não é especificamente falar a língua, saber se 
comunicar, mas também você conhecer o contexto da onde aquela língua foi desenvolvida... Foi 
criada... Então quando você mora fora do país, ou você tem a oportunidade de morar fora pelo menos 
por um período eee... Você aprende da cultura daquele país então você aprende como eles vivem 
como eles comem o que eles comem o que eles valorizam, ou não. E daí você pode comparar com a 
nossa, com a sua cultura. né?! Então tem muitas coisas diferentes, por exemplo, da nossa cultura. 
Mas todo esse contexto é que rico né. Você morar fora, você conhecer outras crianças da forma 
como elas pensam, conforme os pais, as famílias educam as crianças. né? Então assim, a língua e 
uma consequência de estar morando fora né? Eee... pra meus filhos foi muito importante, pra minha 
família foi um período muito bom muito importante pra gente. Eee isso enriqueceu muito né... A 
educação deles e a nossa como pais... como educadores também, enriqueceu bastante, porque a 
gente pode até... comparando as duas culturas, escolher o que é melhor de uma, o que melhor da 
outra e tirando aquilo e dando a melhor essência pra eles. Entendeu.? Eee... Nós, eles foram bem 
pequenos pra fora do país. né?! Um tinha dois anos outro tinha quatro, então, por exemplo, eles não 
lembravam praticamente nada aqui do Brasil eee... O mais novo principalmente, no começo, ele 
pensava, ele se achava americano, porque foi quase que a primeira língua dele. A gente falava 
sempre o português em casa, a gente sempre manteve o português em casa, porque o inglês ele ia 
aprender de qualquer forma na escola... como os colegas ... tal. Mas de qualquer forma, foi assim pra 
ele a primeira língua que ele tem na cabeça foi praticamente o inglês. né?! Então eles aprenderam o 
idioma muito rápido, por causa da faixa etária. né! Eee pensa, porque quando você vai aprender um 
idioma você precisa pensar nele, pra falar não é só traduzir, porque aí não funciona muito, porque 
existem jeitos de falar, formas de falar que não dá pra traduzir. Então você tem que pensar no idioma, 
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e eles fazem isso automaticamente né. Tanto no português, quanto no inglês, mas eles foram 
alfabetizados em inglês e depois de um tempo, quando eles estavam um pouquinho mais velhos, a 
gente começou trabalhar leitura com eles em casa, eu não cheguei alfabetizá-los em português, 
porque não foi necessário. Só de usar a meditação, fazer o culto em casa, a gente fazia sempre um 
culto em português e um culto em inglês eee... Só de usar a leitura da meditação né. Eu comecei a 
falar, senta aqui perto de mim... vamos lendo juntos... e eles foram aprendendo praticamente a ler, 
nunca exigi isso, de aprenderem a ler português, mas ai eles foram aprendendo praticamente né. 
eee... a gente continua mantendo isso, na verdade, agora. Um culto em português e um culto em 
inglês. Sempre. Porque eu quero agora manter o inglês né. Pra que eles não esqueçam. E eu acho 
que na faixa etária que eles foram, a base que eles tiveram, eles não vão esquecer. Mas assim, você 
perde um pouco... no vocabulário.. que a medida que você vai crescendo, você vai enriquecendo 
também o seu vocabulário. né? Então você vai ampliando o vocabulário... vai dificultando um pouco 
mais as palavras que você utiliza. Você não utiliza palavras igual criança. né? a medida que você vai 
crescendo. Então, eles tiveram essa perdazinha, nesse período que a gente já voltou pro Brasil. Mas 
assim, a gente procura mantê-los lendo... né. Então eles têm bíblia em inglês... eles têm livros que a 
gente procura trazer... têm a meditação que a gente trouxe, todo ano a gente procura trazer uma 
meditação em inglês pra manter isso. Pra ver se consegue pelo menos, manter um pouco o 
vocabulário... a fluência deles... e tudo mais.   

Entrevistadora: E quanto tempo vocês moraram fora? 

Mãe PB: Quase oito anos. Deu sete anos e alguns meses. Foram quase oito anos. 

Entrevistadora: E quando vocês retornaram para o Brasil você acha que eles tiveram algumas 
dificuldades? 

Mãe PB: A gente preparou bem eles antes de voltarmos. A gente passou quase que dois anos 
preparando a cabeça deles, preparando tudo pra gente voltar. Foi quando a gente se tocou que o 
mais novo se achava americano até então né. Ele achava que ele tinha nascido lá. Nunca tinha sido 
questionado sobre isso e tal... então ele sempre se achava. Daí a gente começou a conversar sobre 
as diferenças, porque eles não lembravam praticamente nada daqui do Brasil, o mais novo não 
lembrava de nada, com dois anos ele não lembrava de nada, não tinha memória nenhuma daqui do 
Brasil. E o mais velho tinha algumas memórias ainda, e a gente começou a preparar, conversar, 
como as coisas acontecem aqui, como as coisas acontecem lá, que é diferente, né? Eee... dizendo 
que eles iam estudar... que a escola era diferente, o sistema era diferente. né. Até a questão da 
cultura em alguns pontos é muito diferentes, então a gente foi preparando eles. né?! E dando assim 
sempre uma ênfase muito boa, porque a gente realmente já tinha decidido voltar. Então, a gente tinha 
que voltar, a gente queria voltar... então a gente dava uma ênfase muito boa nas coisas que a gente 
pode dar aqui no Brasil. né? (Entrevistadora: enfatizar os pontos positivos.) tipos as frutas... os pontos 
positivos. Exatamente. Tipo ahhh... furta... a gente vai morar porque a gente escolheu mudar pra cá. 
A gente estava decidindo aonde a gente viria, nós decidimos voltar pra cá. Pro UNASP, pra poder 
oferecer tudo pra eles, o que eles desfrutam aqui, parte de música, parte de esporte, a educação 
adventista... o convívio, coral, desbravadores, a gente tem tudo... e a segurança de uma cidade 
pequena. né? por exemplo a gente falava lá vocês vão poder andar de bicicleta... porque lá gente 
andava de bicicleta sempre o tempo todo com eles... carro pra levar pra lá e pra cá... porque lá não 
tem nem ônibus, na  cidade que a gente morava e tal... então é pouquinho diferente a vida. Só que lá 
tem outros tipos de segurança que a gente não tem. A gente passava isso também pra eles. Mas 
sempre procurando enfatizar os lados positivos. E quando eles chegaram aqui eles gostaram. Se 
adaptaram. Eee... se você perguntar hoje pra eles se eles querem voltar, eles dizem que não. Eles 
gostam daqui. Eles dizem que querem voltar pra visitar... os amigos, eles têm vontade e tal... mas 
eles querem, eles gostam daqui. Se adaptaram bem aqui. E com o idioma sim, o primeiro ano a gente 
teve que dar um reforço. O mais velho a gente teve que dá uma aula especial de português pra ele, 
pra pegar toda a parte de regras, de normas de português que ele não tinha. Eles liam em português, 
mas eles liam com sotaque americano, Então, por exemplo, o ―a‖ o ―e‖ eles liam sempre puxando pro 
sotaque inglês. né? Então, a gente colocou ele numa aula ahm... durante vinte dias... aulas de 
português especifica, com a professora. E o mais novo eu ajudei em casa. Era um pouco mais fácil, 
eu ajudei em casa... pra dar um reforçinho pra ele, mas não tão intensivo quanto o outro. O outro foi 
durante o ano, a gente ia cantando, ia conversando, ia passando as coisinhas e tal... porque ele 
entrou no quinto ano, não era tantas regras assim. né. Então foi um pouquinho difícil nesse sentido. 
Mas eles se adaptaram bem... eles gostam daqui... do local. né! as vezes nem querem sair daqui, 
quando a gente quer... por exemplo, ir pro Rio de Janeiro, pra uma outra cidade. Não, não aqui tá 
muito bom a gente tem os amigos, eles querem brincar aqui tal... 
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Entrevistadora: E quando vocês estavam fora do país dentro de casa vocês optavam por falar só em 
uma língua? Só em português? Ou só em inglês? Como era? 

Mãe PB: Então. É um pouquinho... a gente optava por falar em português. Só que ahmm...  como 
eles, na verdade, tinham o inglês e muitas vezes a gente fazia perguntas em português, porque eles 
entendiam tranquilamente o português, eles respondiam em inglês... e como a gente também 
conseguia se comunicar... então a gente respondia... então assim, não era uma regra, que só pode 
falar, é proibido falar... inglês, mas fluía mais ou menos assim, só que entre eles, brincando... 
conversando... até hoje em dia, eles sempre fazem isso em inglês. É uma coisa mais ou menos que 
automática. Entende? Mas em casa a gente procurava, tentava manter o português.  

Entrevistadora: Então, tanto lá como aqui hoje, vocês usam as duas línguas dentro de casa? 

Mãe PB: Algumas vezes sim. né? Porque assim, lá a gente, eles respondiam em inglês e tudo mais... 
porque era o que tava(sic) no momento. Aqui tem vezes que a gente fala em inglês. né... mas o 
normal agora aqui pra eles são mais o português. Entendeu?  

Entrevistadora: E você considera seus filhos bilíngues?  

Mãe PB: Sim, com certeza. Eles se comunicam tranquilamente num idioma ou no outro. Escrevem... 
leem... se comunicam oralmente... tanto numa língua quanto na outra. Eu vejo muito ahm.. o 
aprendizado de um idioma, eu vejo como uma coisa muito importante. Eee... eu inclusive estou... 
eee... eles já estão estudando um terceiro idioma, porque eu acho que isso é muito importante. 
Quando você sabe, você consegue se comunicar, quando você viaja pra fora do país e você não 
consegue se comunicar... é muito ruim. E você não consegue pegar a essência daquelas pessoas. 
Entende? Quando é ... existe tradução sempre você perde alguma coisa. né? Do que se você falar na 
língua nativa. Então, ee... eu acho muito importante isso e quero que eles desenvolvam né... um outro 
idioma. E cada um escolheu um terceiro idioma e eles estão estudando.     

Entrevistadora: É. Quais são os idiomas?  

Mãe PB: O mais velho escolheu alemão, e o mais novo escolheu Francês. Então eles estão 
desenvolvendo mais um idioma.  

Entrevistadora: Que bom né... muito interessante. Era isso mesmo que eu queria perguntar. 


