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Bilinguismo em crianças pequenas: separando fato de 

ficção 

por Lauren Lowry / versão em português Suelen Viana 
Hanen Certified SLP and Clinical Staff Writer 

Nota: “bilingue” refere-se a alguém que fala duas línguas; monolingue refere-se a alguém que fala uma 

língua. 

Os fatos: O que sabemos sobre bilinguismo 

Nosso mundo está se tornando cada vez mais multilingue. Considere algumas das seguintes estatísticas: 

No Canada.... 

• 11.9 % da população fala outra língua além do Inglês ou francês em casa (1). Em Toronto, 31% da 
população fala uma língua além do inglês ou francês em casa (2). 

 
Nos Estados Unidos.... 

• 21% das crianças em idade escolar (entre 5-17) fala uma língua além do inglês em casa (3). Este 
número está  Este número deverá aumentar nos próximos anos (4). 

 
Mundialmente, estima-se que… 

• haja  mais falantes de inglês como segunda língua do que falantes nativos (5). 

• haja tantas crianças bilingues quanto há crianças monolingues (10). 

 

Essas tendências significam que muitas crianças estão sendo criadas como bilingues. Algumas vezes o 

bilinguismo é uma necessidade, uma vez que os pais da criança podem não ser fluentes na língua majoritária 

(dominante) falada na comunidade. Portanto, a criança pode aprender uma língua em casa e outra na escola. 

Mas, algumas vezes o bilinguismo é uma escolha e os pais podem desejar expor seus filhos a outra língua, 

mesmo se eles próprios não falarem uma segunda língua. Isso pode se dever aos muitos benefícios de ser 

bilingue.  
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Benefícios do Bilinguismo   

• Crianças bilingues são mais capazes de focar atenção em informação relevante e ignorar distrações (7, 

8). Para mais informações clique aqui para nosso artigo “Are Two Languages Better Than One?”. 

• Indivíduos bilingues tem mostrado ser mais criativos e melhores em planejamento e solução de 

problemas complexos do que indivíduos monolíngues (9, 10). 

• Os efeitos do envelhecimento no cérebro de adultos bilingues são menores (7). 

• Em um estudo, o início da demência foi adiada em 4 anos em indivíduos bilingues em comparação com 

indivíduos monolingues com demência (10). 

• Indivíduos bilingues tem maior acesso a pessoas e recursos  (9). 

• No Canada, taxas de emprego são maiores para indivíduos bilingues em francês e inglês do que para 

indivíduos monolingues (7). 

• Canadenses que falam ambas as línguas oficiais tem uma renda media de aproximadamente 10% maior 

do que aqueles que falam apenas inglês, e 40% maior do que aqueles que falam apenas francês (7). 

 

As vantagens cognitivas do bilinguismo (ex. com atenção, solução de problemas etc) parecem estar 

relacionadas com a proficiência de um indivíduo em suas línguas (10). Isso significa que quanto mais 

proficiente uma pessoa é em suas línguas, mais ela se beneficiará (cognitivamente) de seu bilinguismo. 

Como crianças aprendem mais de uma língua 

A aquisição bilingue pode acontecer em uma de duas maneiras: 

1. Aquisição simultânea ocorre quando uma criança é criada bilingue desde o nascimento, ou quando a 

segunda lingua é introduzida antes dos três anos de idade (10). Crianças que aprendem duas linguas ao 

mesmo tempo passam pelos mesmo estágios de desenvolvimento que as crianças que aprendem 

apenas uma língua. Enquanto crianças bilingues podem começar falar um pouco mais tarde que crianças 

monolingues,  elas ainda começam a falar dentro do normal (11). Desde o início do aprendizado 

linguistico, bilingues simultâneos parecem adiquirir duas linguas separadas (10). Logo no início, eles são 

capazes de diferenciar suas duas línguas e tem mostrado mudar de linguas de acordo com seus 

interlocutores (ex. falam francês a pais falantes de francês, depois mudam para inglês com um dos pais 

falantes de inglês) (12,13) 

2. Aquisição sequencial ocorre quando a segunda língua é introduzida depois que a primeira língua está 

bem estabelecida (geralmente depois dos três anos de idade). As crianças podem experimentar a 

aquisição sequencial se elas imigrarem para um país onde uma língua diferente é falada. O aprensidado 

sequencial pode também ocorrer se a criança fala exclusivamente sua língua herdada em casa até 

começar a escola, quando a instrução é oferecida em uma língua diferente.  

Uma crianças que adquire uma segunda língua nessas condições geralmente experimenta o seguinte: 
(10) 

• inicialmente, ela poderá usar sua língua falada em casa por um breve period.  

• Ela pode passar por um período ‘silencioso’ ou ‘não-verbal’ quando ela for exposta pela primeira vez 

à segunda língua. Isso pode durar desde uma semana até muitos meses, e é muito provavelmente um 

tempo em que a criança constroi seu entendimento da língua (14). Crianças mais jovens usualmente 

permanecem nessa fase por mais tempo que crianças mais velhas. As crianças podem contar com 

gestos nesse periodo e usar poucas palavras na segunda língua. 

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Our-Views-on-the-News/Are-Two-Languages-Better-Than-One-.aspx
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• Ela vai começar usar frases curtas ou imitativas. A criança pode usar rótulos de uma palavra ou 

memorizar frases como “Não sei” ou “O que é isso?”. Essas sentenças não são constructos do 

vocabulário da própria criança ou conhecimento da língua. São simplesmente frases que ela tem 

escutado e memorizado.  

• Finalmente, ela vai começar a produzir suas próprias frases. Essas frases não são inteiramente 

memorizadas e incorporam alguns de seus vocabulários aprendidos recentimente. A criança pode usar 

uma “formula” no início quando estiver construindo sentenças e inserir suas próprias palavras em uma 

frase comum como “Eu quero...” ou “Eu faço...”. Com o tempo, a criança se torna mais e mais fluente, 

mas continua a fazer erros gramaticais ou produzir sentenças que soam abreviadas porque lhe faltam 

algumas regras gramaticais (ex. *“Eu não fazi isso” ao invés de “eu não fiz isso”). Alguns dos erros que 

a criança faz nesse estágio são devidos à influência de sua primeira língua. Mas muitos erros são os 

mesmo erros que crianças monolingues fazem quando elas aprendem aquela língua.  

Ficção: Alguns mitos sobre o bilinguismo 

#1. Bilinguismo causa atraso linguistico. 

FALSO. Enquanto o vocabulário de uma criança bilíngue em cada língua individual pode ser menor que a 

media, seu vocabulário total (de ambas as línguas) será pelo menos do mesmo tamanho que uma criança 

monolingue (10, 15). Crianças bilingues podem dizer suas primeiras palavras um pouco depois que crianças 

monolingues, mais ainda dentro da média normal (entre 8-15 meses) (11). E quando crianças bilingues 

começam a produzir sentenças curtas, elas desenvolvem a gramática pelos mesmos padrões e linhas de 

tempo que crianças aprendendo uma língua (5). Bilinguísmo por si só não causa atraso linguístico (10). Uma 

criança bilingue que está demonstrando atraso significante no marco da linguagem pode ter um distúrbio da 

linguagem e deve ser vista por um fonoaudiologo. 

#2. Quando as crianças misturam suas linguas isso significa que elas estão confusas e tendo problemas 

ao se tornarem bilingues.   

FALSO. Quando as crianças usam ambas as línguas dentro de uma mesma sentença ou conversa, acontece o 

que se conhece como “mistura de códigos” ou “mudança de códigos”. Exemplos de mistura de codigos de 

inglês-francês: “big bobo” (“bruise” or “cut”) ou “je veux aller manger tomato” (“I want to go eat..”) (10). Os 

pais algumas vezes se preocupam que essa mistura seja um sinal de atraso linguistico ou confusão. 

Entretanto, a mistura de códigos é uma parte natural do bilinguismo (17). Adultos bilingues proficientes 

misturam códigos quando eles conversam com outros bilingues e deve-se experar que crianças bilingues 

misturem códigos quando falam com outros bilingues (5).     

 

Muitos pesquisadores veem a mudança de código com um sinal de proficiência bilingue. Por exemplo, crianças 

bilingues ajustam a quantidade de mudança de código que usam para se adaptar ao seu novo parceiro de 

conversa (alguém com quem nunca se encontraram antes que também faz mudança de código) (5).  Sugere-se 

também que crianças fazem mudança de código quando elas conhecem a palavra emu ma língua mas não em 

outra. (13). Além disso, algumas vezes a mudança de código é usada para enfatizar alguma coisa, expresser 

emoção, ou para destacar o que outra pessoa disse em outra língua. Por exemplo, “ “Y luego él dijo STOP” 

(espanhol misturado com inglês: "E então ele disse STOP!") (10). Portanto, a mudança de código é natural e 

deveria ser esperada de uma criança bilingue. 
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#3. Uma pessoa não é verdadeiramente bilingue a menos que seja proficiente em ambas as línguas. 

FALSO. É raro encontrar um indivíduo que é igualmente proficiente em ambas as línguas. (16). A maioria dos 

bilingues tem uma ‘língua dominante’, a língua de maior proficiência. A língua dominante é frequentemente 

influenciada pela língua majoritária da sociedade na qual o indivíduo vive (6). A língua dominante de um 

indivíduo pode mudar com idade, circunstâncias, educação, rede social, emprego e muitos outros fatores (16).  

#4. Um individuo deve aprender uma segunda língua quando criança para se tornar bilingue.  

FALSO. Existe uma teoria chamada “Período Crítico” que sugere que há uma janela de tempo (primeira 

infância) durante a qual a segunda língua e mais facilmente aprendida. Essa teoria tem levado muita gente a 

crer que é melhor aprender a segunda língua quando criança. Descobriu-se que crianças mais jovens 

conseguem uma pronúncia mais próxima da nativa do que outras crianças ou adultos aprendizes de uma 

segunda língua.  E eles parecem também conseguir melhores habilidades gramaticais que outros aprendizes 

(10).  Mas outras descobertas têm colocado a ideia de período crítico em questão. Por exemplo: 

• crianças mais velhas (em meados da escola elementar) tem mostrado ter vantagens quando aprendem 

o inglês acadêmico. A linguagem acadêmica se refere a vocabulário especializado, gramática e 

habilidade conversacional necessários para entender e aprender na escola (10). Isso é aparentemente 

mais fácil para crianças mais velhas porque elas aprendem a segunda língua com habilidades 

cognitivas mais avançadas que crianças mais jovens, e com mais experiência em escola e letramento 

(10). 

• crianças mais velhas e adultos parecem ter vantagens quando começam a aprender vocabulário e 

gramática (10, 16, 18). 

Portanto, ao passo que crianças mais jovens parecem se tornar mais como falantes nativos a longo prazo, 

crianças mais velhas podem pegar vocabulário, gramática e linguagem acadêmica mais facilmente na fase 

inicial do aprendizado linguístico. 

#5. Os pais devem adotar a abordagem ‘um pai uma língua’ quando expõem seus filhos a duas línguas.  

FALSO. Alguns pais podem adotar essa abordagem ‘um pai uma língua’ onde cada pai fala uma língua 

diferente para a criança. Enquanto isso é uma opção para criar uma criança bilingue, não há evidência que 

sugira que esse é o único ou o melhor meio de criar uma criança bilingue, ou que isso reduza a mistura de 

códigos (10). Os pais não devem se preocupar se ambos falam suas línguas nativas ou se eles misturam 

línguas com seus filhos (19), uma vez que se reconhece que as crianças vão misturas suas línguas 

independentemente da abordagem de seus pais (10). Muitas abordagens podem levar ao bilinguismo. Os pais 

devem falar com seus filhos de uma maneira que seja natural e confortável para eles.  

#6. Se você quer que seu filho fale a língua majoritária, você deve parar de falar a língua de casa com a 

criança. 

FALSO. Alguns pais tentam falar a língua da maioria ao seu filho porque querem que seu filho aprenda essa 

língua, mesmo se eles mesmos não sejam fluentes na língua da maioria. Isso pode significar que conversas e 

interações não sejam naturais ou confortáveis entre pai e filho. Não há evidências de que o uso frequente da 

segunda língua em casa seja essencial para que uma criança aprenda uma segunda língua (10). Além disso, 

sem o conhecimento da língua materna de uma família, a criança pode ficar isolada dos membros da família 

que falam apenas a língua materna. Pesquisas mostram que as crianças que têm uma base sólida em sua 

língua natal mais facilmente aprendem uma segunda língua. As crianças também estão em grande risco de 

perder a sua língua natal, se não for usada continuamente em casa 
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Como apoiar sua criança bilíngue 

Há muitas formas de apoiar o bilinguismo de uma criança:  

• Faça o que for confortável para você e sua família. Não tente falar uma língua com sua criança se você 
não se sente confortável ou fluente nesta língua.  

• Não se preocupe se sua criança mistura as duas línguas. Isso é uma parte normal de se tornar 
bilingue. Dê a suas crianças muitas oportunidade de ouvir, falar, brincar e interagir na sua língua 
maternal. 

• If you think your child has a language delay, consult a speech language pathologist for advice regarding 
the best ways to help your child learn more than one language. 
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Sobre “The Hanen Centre”  
 
Fundando em 1975, The Hanen Centre is uma organização não lucrativa de caridade canadense com alcance 
global. Sua missão é prover pais, cuidadores, educadores da primeira infância e fonoaudiólogos com o 
conhecimento e treinamento necessários para ajudar crianças a desenvolverem suas melhores habilidades 
linguísticas, sociais e de letramento. Isto inclui crianças que tenham ou que estejam em risco de atraso linguístico, 
aquelas com desafios de desenvolvimento como autismo, e aquelas que estão se  desenvolvendo normalmente. 
 
Para mais informações, por favor visite www.hanen.org. 
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