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SIMONE: (6 anos) Cl6o, was .hott de Mann, 
dass de so vekeat sprecht? 
(Clるo, o que tem este homem, que 
ele fala tまo errado?) 

PROF. HARALD THUN: (UnivJ. de Mainz/RFA) 
Sprichst du auch Deutsch? (Voc自  
tamb'ni fala alemまo?) 

SIMONE: (as gargalhadas) Deutsch? Deutsch 
net! lob spreche Taitsch! Taitsch 
seht ma toch! Net Deutech! 
(Deutsch? Deutech nまo! Eu falo 
Taitsch! Taitsch 8 que se diz! 
Nまo Deutsch! (parecido com 
"dbitsch", do verbo "doer") 
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RESUMO 

A presente Disserta9胤o enquadra-se na linha de pesqulsa 

Soc I司 ingmstlca do biHng凸 ism。・  Sua preocupa9ao central f。i 

estudar o papel e significado da apren車zagem do portugues nas 

rela9己es soclais dos mernbros de uma comunidade rural bil!ngQe de 

descendentes de migrantes alem胤es no Rio Grande do Sul ・  ma i S 

precisamente Harmonia, distante cerca de 80 km de Porto Megre ・  

Considerando as dificuldades enfrentadas pelos membros 

desses grupos minorit&rios na aprendizagem do codigo 。f icial da 

maioria, bem como os equivocos advindos desse fato, partiu-se do 

pressuposto b&sico de que a compreens胤o de como uma comunidade 

dessas se estrutura em torno do biling凸ismo deve constituir o 

ponto de partida primordial de qualquer discuss胤o da melhoria do 

ensino a crian9as de minorias 'tn i cas ・  

Para compreender, portanto. este fato em Harmonia, 

baseou-se a pesquisa na no9且o de "comunidade” ・  como um sistema 

Soc ial estruturado segundo um certo nfmero de regras e valores ・  A 

an&lise das tela9己es nesse sistema orientou-se pelo modelo de 

redes de comunica9ao, o qual mostrou ser um construto anaittico 

bastante eficaz. Com  isso, teve-se a oportunidade de desenvolver 

uma metodologia qU日  pud日sEe ser apl icada 良  compr eens農。・  tamb白m ・  

de outras comunidades billngoes afins ・  
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Ao final, o estudo revelou rela9さes estreitas entre a 

aprendizagem do portugues e a manuten9ao ou uso do &lem且o Local 

(uma variante de Hunsr凸cklsch) que muito afetam o comportamento 

HngQlstico dos membros da comunldade blHngte ・  uma vez que se 

atribuem valores e pap● ls sociais distintロs a ambos os cbdigos 

envolvidos. 

O estudo encerra com algumas sugestどes para o ensino de 

portugues a essas minorias, alとm de oferecer subsldlos para uma 

politica cultural mais justa e adequada. 



ZUSAMMENFASSUNG 

me vorliegende Disser七a七ion foig七  der soziolinguistischen Liriie 

der Untersuohung von Zweisprachigkei七．  Ihr Hauptariliegen ist., die 

Rolle und Bedeutung des Erlernens der portugiesisohen Sprache bei 

den geselisohaftlichen Beziehungen zwischen den Gliedern einer 

zweispraohigeri ndlichen Gerneinde von Nachkorrimen deu七scher 

Einwanderer im brasilianischen Bundesland Rio Grande do Sul zu 

Un七ersuchen (n航mlich Harmonia, ungefahr 80 km von der Haupts七ad七  

Porto Alegre entfernt), 

In Anbetracht der von den Gliedern soicher Minderheiteri bei dor 

Erlernung der offiziellen Landessprache, der Sprache der 

Mehrheit, zu Uberwindenden Schwierigkeiten,sowie der sich dabei 

ergeberiden mssverst邑ridnisse, wurde von dem Grundgedanken 

ausgegangen, dass das Verstandnis der Frage, 、吐e eine soiche 

soziale Gruppe sich in der Situation der Zweisprachigkei七  

eiorichtet, 	den Ausgangspunkt 	jeder Diskussion a ber die 

Verbesserung des Unterrichts an Kinder ethnischer 皿nderheiteri 

bildet. 

Um dies im Fall Harmonia zu verstehen, ging varliegende 

Dissertation vom Begriff der"community'' ais einem sozialen 

Sys七em, das nach bestimmten Regemn und Werten strukturiert is七, 
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au s. Bei der t3ntersuchung der Beziehurgeri innerhaib dieses 

Systems wurde das Modell des Kommunika七ions n e七zes zugrunde 

gelegt, wodurob sich die Mogliehkeit ergab, eirie auch auf andere 

故hnliche zweisprachige Gemeinden anwendbare Methodologie zu 

en七wickemn. 

Die Uritersuchurig zeigte enge Beziehungen zwischen der Erlernung 

des Portugiesischeri und der Beibehaltung und dem Gebrauch des 

lokalen Varianteri des Deutschen(auf der Basis des HunsrQckiー  

schen) au 1, die das sprachliche Verbal七en der Glieder der 

zweisprachigen Gemeiride bestimmen, da den beiden beteiligten 

"codes" unterschiedllobe Rollen und Sozialwerte antsprechen. 

Die Arbei七  schliess七  mi七  elnigen Vorsohiagen far den 

Portugiesischunterricht an solohe Minderheiteri ausser den 

Unterlageri mr eine gereobtere und adequ邑tere Kulturpol辻ik, d垣  

sich dabei ergeben. 



35肌rabu臓o 
~~~~~~~~~~~~ 



I NTRODIJ9AO 

H&, no Brasil, um sem-ntzmero de minorlas 百 tnicas que・  

na sua comunica9ao diAria intra~grupo, utilizam uma variante de 

lingua distinta do portugu自s, e que, no contato com a cultura 

majロrltAr ia, se deparam com a dif!cil tarefa de aprender a l!ngua 

oficial. 

芭  objetivo deste estudo analisar o papel e, significado 

de tal aprendizagem do portugues nas rela9bes soclals dos membros 

de uma dessas comunidades de minorlas ● tn i cas. Isso pode ser 

estudado de varlos *ngulos, seja da pedagogia, antropologia, 

psicologia social, 	psicolingOistica, sociologia, sociolingflfsti- 

Ca, psicossociolingf3fstica, conforme se defina o objeto e o 

escopo te6rico-metodol6gico. Na presente pesquisa, o construto 

teOrico ser& de cunho mais socioling凸I stico, centrado no paraー  

digma de redes de comunica9胤o, e a aprendizagem do portugues serA 

vista e皿  termos d日  aisimil鳳G議o de u皿a segunda lIngua P・ los 皿emー  

bilIngae. 

Quando 	se 	fala em 	minorias 	' tnicas, 	pensa- se 

bros de Um grupo 、、一一一  』ー、  、、．，  ー，、，,，、h I,,{"h，、 ‘十‘，、 lh n,,o員”4 プAd凸  ．Il, LlI血  glst．皿a Socla1 mlnorltSrio organizado em um sistema 

normalmente nos grupos de origem europeia e asiAtica como os 
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descendente' de alemまes, ltal tanos, japoneses, ch I nesse, poloー  

neses, russos, ucran lanos, ・spanh6i‘ ・  toda uma "rie de comunlー  

dades que se concentram, sobretudo, no Sul do pa!S ・  Em segundo 

Lugar, lembram-se as popula96es indigenas, cujas linguas sobrevlー  

ventes (?) devem chegar a mais ou menos 100-150 (RODRIGUES, 1965, 

p.1), localizadas n散o somente no seio da grande hilる la amaz6nica 

que abrange o Norte e Centro-Oeste, mas tamb百m, de resto, no 

contato direto com a clvilizagまo.Em terceiro lugar, hA que somar 

a lIsta grupos de orlgem africana que ainda guardam o conhecimenー  

to da l!ngua de seus antepassados. Sjo encontrados com maior 

probabi l idade, na extensまo de coloni zaにまo mais antiga, sobretudo 

Nordeste e Sudeste. Num pals onde 3/5 de hist6ria foram marcados 

pela escravidao negra e onde a populaロまo 皿orena representa o 

contingente mais expressivo, como ignorar a importancia do fato? 

Via de regra, os individuos que fazem parte dessas 

culturas minoritArias nまo se dispersam amorfamente no espago 

geogr百f ico. Pelo contr*riロ，  agrupam-se em comunidades rurais e 

urbanas que funcionam, em si, como pu● t●鵬●p particulares, I ・ e ・ ・  

conjuntos limitados de individuos, cada um dos quais interagindo 

com os demais segundo certas afinidades de tragos e r・gras ・  Os 

sistemas sociais onde convivem, lado a lado, mais de uma variante 

de lingua distlnta chamarei de "comunidades biling3es",querendo 

remeter, em especial, A s comunidades rurais de imigrantes ・  

Enfim, o estudo destas comunidades de minorias 'tnlcas 

constitui uma das "grandes tarefas da lingoistica, no Brasil" 
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(RODR I GUES, 1965), alem de ser uma das mal● urgentes. Como Jム  

dlsse antes, h& v&rios aspectos para os quals se pode orientar 

tal estudo, numa lmnba que val desde a descri9気o pura ● 9lmples 

da lfngua minoritArla A lnves tlgaFまo do uso dos doi● Slstemas 

IlngI!sticos e suas varlantes no contexto das relag6es Soclals da 

comunidade. Mais do que nunca, ' preciso, entまo, um recorte claro 

e preciso do que, exatamente, se pretende abordar, dessa realiー  

dad e. 

Para isso, a no9ミo de camunidads, definida de acordo 

com HYMES (1974, p.51), na base de "localidade comum" e "intera- 

Fまo primAria", pode ser muito 6 til (BORTONI, 1985). A clara 

delimita9io da comunldade rural bilfngle e a sua organizaFまo 

bastante homog目nea facilitam grandemente o trabalho do p日squi saー  

dor, no sentido de atingir as tres caracterlsticas fundamentalS, 

no entender de CRYSTAL (1977, p.95), para que um estudo desta 

natureza mere9a ser qualiflcado como clant!fico: o seu canAter 

.xpl!aita, can'ter eistsm tieo e can ter objetiva. 

Assim, ocupa-se a presente pesquisa com o estudo 

puntual de um desses grupos mnorit&rios de origem aliaよ・  organ!ー  

zado em uma comunidade bil!ng6s rural, mais precisamente a locaー  

1ldade de Harmoni., distante cerca de 82 km a norte de Porto 

Megre, na regiまo do Vale do Car w ・  fig・ 1〕・  
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Fig. 1 ー  Localiza9Ao da comunidade (fonte: BORN & 
DICKGIESSER (1989, p.61)): X ● Harmonia 

As caracter!sticas de Harmonia, como veremos no cap ・ 5 ・  

preenchem todos os requlsitos para uma boa investlga“。  daqu H。  

que constitui o objeto deste estudo: a aprendizagem do portugu目i 

e o seu papel n。  皿eio social biHng1e de U皿a comunidade rural de 

imigrantes. Tamb・m o fato de se tratar do problema entre os germaー  
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n6fonos, descendentes de lmigrantes alemaes, aponta-lhe vantaー  

gene. Primeiro, repr”・nta, ao lado dos italiano・ ・  o grupo mais 

numeroso, com o alemao ,e constitulndo na "1(ngua ● strange ira 

mais empregada", no Brasil (ROCHE, 1969, p.657). Segundo, foi a 

colonizaFまo do s●culo XIX pioneira no Estado, tendo o seu marco 

inicial em 25 de julho de 1824, data hoje comemorada como o "Dia 

dロ  Cot ono". Alるm disso, parece ser o grupo que 皿ais te皿  sot r ido 

pela incompreensao de educadores e pol!ticos no que se refere ao 

pr oblema da aprendizagem do portugu自s, sem contar que equivale ao 

grupo a que pertence o pr6prio autor desta pesquisa ・  

Quanto ao objeto de estudo em si, h. que defini-lo 

melhor. Sem divida, o ensino de portugu自s a s comunidades de 

Cuはuras minoritArias, no Brasil, tem 'ido muito af● tado pela 

visまo ”皿onol ing6ista", nacionalista e idealista de "um pa!s, uma 

Hngua", com que se costumou, sempre, analisar o quadr。 ling6Isー  

tico brasilei ro, desconsiderando, de igual modo, importantes 

diversidades regionais do portugu自s (BORTONI, 1984 ）・  Cur iosamenー  

te, a constata9まo do pluralismo ' tnico tロrnou-se quase um chavまo 

popular, mas o pluralismo lingO!stico, encobre-o uma aura de 

exotismo e anormalidade, no senso comum e meios de comunicagまロ  de 

massa. Nまo obstante, como bem frisam GAL (1979, p.1), TRUDGILL 

(1974, p.129) e STEINER (1988, p.9), o uso de duas ou mais ltn- 

guas em uma comunidade constitui antes a regra do que a exceg含o ・  

no mundo de hoje. "Multilingual nations exist in all parts of the 

world, and very many examples could be cited. Difficulties only 
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arise when one attempts to locate a country that lS genulne I y 

monolingual" (TRUDGILL, 1974, p. 129). 

A despeito dl5s0, sempre houve uma tend"ncla bastante 

conslderar o uniling凸 lsmo como a regra ● o plurilingUsmo como 

qualquer coisa de excepcional" (BUNSE, 1986, p.95), seja ao nfvel 

da coexlst自ncia de lfnguas num mesmo territ6rlo,seja ao nrveldo 

dom!nio de mais da uma Ungua por um mesmo ind1v!duo. Semelhante 

quadro, podeーse dizer, engendrou uma seni● de atltudes 

equivocadas 	em rela9まo ao biling凸 i smo, 	' aprendizagem do 

por tugu自s e ao pr6prio comportamento desses grupos minonitarios, 

cons ide rados a margem do processo social. 

Assi皿，  salvo raras exce96es, tem sido a prAtica nomear 

a i!ngua 皿inoritAria o "bode e×piat6r io" do fracasso escolar, 

sendo a proibi9まo de seu uso no dom!nio da escola a manlfestaFao 

extrema desse ponto de vista. Cito o caso de Santa Maria do 

Herva I, localidade serrana s【 tuada a l10 km de Porto Megre, em 

que o prefeito local, atendendo apelo dos professores do 

munic!pio, interveio pessoalmente, no sentido de determinar a 

obrigatoriedade do portugu自s, contra o uso do aiemまo, nas escolas 

dessa "buc6lica" loca lidade (”芭  proibido falar alemao!" Em Santa 

Maria do Herval, quem nao sabe "braslleiro" vai para o castlgo ・  

Zero Hora, 25.06.1989, p.30). Trata-se, no entanto, de apenas 

mais um exemplo dessa tend自ncia que, em si, pode ser interpretada 

fOrte no Senso comum~lnclulndo os Pr6Prios lIng6istas torte no senso comum~inclulndo os pr6prios ling6istas ー  ”a 
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como o slntoma mais em cvld●ncia da desorlenta9まo que caracterlza 

o ensino de portugu自s dessas comunidades blI!ngtes. 

O problema nまo ' novo; palo contrArlo, apresenta 

antecedentes hist6ricos bem conhecidos, sobretudo no caso dos 

垣igrantes alemaes. De certa forma, ele se confunde com a pr6pria 

hist6ria da escola teuto-brasileira, como se pode deduzir das 

linhas gerais de sua avolU5aO, ao longo dos acontecimentos ・  ROCHE 

(1969), num estudo crlterioso e abrangente sobre と  co l onl zagまo  

alemま  e o Rio Grande do Sul, baseado em farta documenta9io, exp8e 

tal evolu9ao com uma clareza que merece ser citada: 

...apesar do choque psicol6gico qua os colo-
nos sofreram quando de sua instala9io no Rio 
Grande do Sul, tiveram imediatamente o cuida-
do de assegurar o ensino e a educasao de seus 
filhos e de transmitir-lhas seu patrim8nio 
(op. cit., p.664) ・  

Por ocasiao da funda9まo das primeiras 
col6nias e durante os primeiros dec自nios de 
seu desenvolvimento, exlstiam muito poucas 

No momento, pois, em que ainda eram 
pouco numerosos e em que sua estrita depenー  
d自ncia da adininistra9まo os teria levado a 
aprender o portugu自S, os colonos alem胤es nAo 
receberam do Governo as escolas prlmArlas 
pzbl icas que ・ les pr6prios pediam e que conー  
tinuariam a pedir atる  o fim do Lmp白rio・  Mas a 
Provlncia nbo tlnba nem os meios, nem a 
preocupa9bo de lhas dar ・  Entbo, propagaram- se 
as escolas particulares, onda se ministrava o 
ensino em alemまo e nまo podia ser ministrado 
sen哀o em alambo. Ora,a necessldade de aprenー  
der o portugu自s cada vez manos se fazia 
sentir nas col6nias,onde havia uma populacまo 
considerAye! e homog自nea, onde a vida ・cono' 

.c一f、 1口．  h,,hlln負g hn RIn Gr且nde dロ  Sul 	(...) ascolas p己blicas no Rio Grande do Sul 
(op. cit., p・ 667）・  
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皿lca era assegurada pelos teuto~brasilelroe, 
onde as raras relag6● ‘ administrativas se 
fazlam por lnterm'dio ou de funcionarlos 
bil!ng6es, ou de interpretes (op. cit., 
p. 667-8). 

．・・ foi ' preciso ・sperar o Estado Novo ・  a 
ameaga hitleriana para que o problema da 
nac i onal izaにまo do ensino se apresentasse ao 
Governo do Rio Grande do Sul (op. cit., 
p.667). 

A Secretaria da Educa5まo recebeu o 
primeiro encargo: es tabelecer na escola e 
pela escola os fundamentos. da naclonalidade ・  
Ora, as col6nias ale皿AS 皿ant inha皿  皿ais de 
2000 escolas particulares em 1937, quando o 
novo SecretArio do Estado, Coelho de Souza, 
comeにou sua a9Ao. Conduziu-a em tr6s 
di re98es: a cria9ao do maior namero pose!ye 1 
de escolas nas zonas de col6nias, o aperfeiー  
9oamento da rede escolar do Estado, a 'nacioー  
nal I zagまo 、  dos estabeleciment.os particulares 
(op. cit., p.721). 

...a n*C'onal'za,aa do ● neino partiaular, 
que comeにou pelas clAusulas do Decreto de 8 
de abril d日  1938. Destas as mais importantes 
eram a declaraにao e o registro obrigat6rios 
das escolas particulares; a criaり敏o, nas 
escolas, de um ambiente de 'brasilidade’, 
eliminando as inscri96es em l!ngua 
estrangeira, os simbolos potrtico, ・strange iー  
ros;a adoにまo da lIngua vern&cula;a designaー  
gまo de professores do Estado para ensinar 
nessas o Portugu自s, a Hist6ria, a Geografia 
do Brasil e a Educagまo C!v i ca; enf im, a desー  
tituiりまo dos direitos e o fechamento das 
escolas em caso de transgressまo, grave e 
deliberada, do decreto de nacionaliza9ao. 
( . . . ) 

Encontraram, por百in, freqQente resist自ncla, 
sem dしvida coordenada, senまo dirigida de 
fora. (...) 

Por isso, cansado dessas infrathes elstemムー  
ticas, o Governo promulga o Decreto de 12 de 
dezembro de 1938, que revoga as concess5es 
anteriores e instaura um regime severo de 
fiscal iza,まo das escolas, onde doravante todo 
o enslno, desde as classes primAr ias, deverA 

...a 
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ser mmnlst rado .xcluslvamente em portugu's 
(op. cit ・ ，  p ・ 722）・  

A declaraにまo de guerra A Al emanha, a 22 
de agosto de 1942, agravou ainda a tensao. 
Sobrevindo depols do fechamento das escolas 
particulares alemま,, a supress京o da imprensa 
em llngua estrangelra, a proibicまo de falar 
alem議o 	em 	pしblico e 	as 	investl ga9うes 
policlais crlaram um cllma de desconfianga 
nas col6nias, todavia pac!ficas e leais (op. 
cit., p.724). 

V&rios anos depois do fim da guerra, 
apesar da abollV員o da maior parte das medidas 
de circunstancia (restabelecimento da 
imprensa em aにmまo, autor i zaロまo para falar 
alemio em pablico, etc.), os pr6prios colonos 
guardavam a lembran9a, Vlva e penosa, desse 
pertodo de persegui96es (op. cit., p.724). 

Minha hlp6tese 白  de que, ainda hoje, se fazem sentir 

conseq凸自ncias dessas medidas de nacionali zacまo ・  Fatos como o de 

Santa Maria do Herval estao impregnados de um forte cunho 

ideol6gico, onde a nacionali za9まo ' uma das grandes bandeiras do 

ensino de portugu自s. Falar portugu自s significa, nessa visまo, "ser 

brasilei to, 	integrar~se, assimilar~se, 	finalmente, a cultura 

major i tAr la". N含o falar portugu自s, ao contrario, representa a 

manutengまo do isolamento, da inadapta9まo, da incapacidade e do 

Cロnservadorismo. Dロ  errado. "Afinal, estamos no Brasil", acresー  

centam os adeptos dessa posi9まo ・  

Na 皿inha hip6tese, cria-se uma "cultura do saber” ・  o 

portugues e o e伽bolo desse saber. Logo, quem det6m o do吐nio do 

portugu自s detとm o do皿！nie do saber ・  A qu・S tまo 白  皿ais ou 皿enos 

intuf da por WIL.LEMS (1940, p.307), quando afirma que a if ngua 
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nacional "foi adotada voluntariamente pelo teuto-brasileiro, a 

quem seduzla o tr!pllce prest!glo do portugu加：  era para o colo一  

no-agricultor o s!rnbolo do meio pastoril; para o colono-campon自s, 

o sImbolo da civillza9まo urbana;para o colono-cidadまo, 

do poder pol!tico pertencente 良  classe dominant・・ ” 

o s!mbolo 

Surpreende, no entanto, que, depois de todos esses 

anos, apesar de tudo, por gerag6es inteiras, alnda se tenha 

conservado vivo, no interlor dessas comunidades, o uso do alem武o ・  

Minhas suspeitas sao de que este fato t日m estreita rela9意o com a 

questao da aprendizagem do portugu合s ・  Basta lembrar os paradoxos 

com que se tem tratado o problema, obrigando, 良  for9a, que os 

imigrantes e seus descendentes falassem a "11ngua do Brasil” ・  ‘em 

antes, no entanto, serem oferecidas as devidas condi96es de 

aprend自-la; obrigando-os, inclusive, a abandonarem o imenso te-

souro Cuはural trazido de alemーmar, sob pena de nao serem mais 

considerados "brasile iros". Muitos german6fonos insistiam que a 

I !ngua nao era condi9まo de nacionalidade (cf. ROCHE, 1969, 

p.751-2), 	lembrando, p ・ e ・ ，  os casos da Belgica e Sui9a ・  Porem, 

somente com o des日nvolvimento dos meios de comunica9ao 曲  que esse 

argumento parece encontrar algum respaldo ・  

Quanto & integra9まo ao novo meio, pode-se dizer, 

consti tulu at．  皿esmo uma necessidade, sem a qual se teriam, 

inclusive, agravado as condi9bes de sobrevivencia do grupo.' Ela 

pode ser comprovada atrav●s de uma breve anillse do falar teutoー  
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braslleito que vslCula uma sbrle de informa96es val losas a r● eー  

peito da hist6ria do contato do imigrante corn o elemento nativo. 

Sen胤o, de quem ele teria aprendido os v血rios nomes de anlmais e 

血rvores, o uso de certos utenc!llos, o preparo de comidas, do 

pr6prio chlmar r且o, etc・？  

Segundo esta tese, nem mesmo no mAxixno do isolamento, 

essas comunldades de imlgrantee nまo podem ser vlstas como 'isteー  

mas ocorrendo no vAcuo. Elas se encontram lnseridas num sistema 

maior, brasileiro e gaicho, se pouco representado pelo elemento 

humano (como o trロpeito com seus bois e seus costumes estranhos), 

pelo menos presente no meio ffsico, totalmente novo e surpreen- 

dente. "Estudando a hist6ria da imigracまo no eul do Brasil ，  ' 

i nevltivel concluir que toda a assim chamada 'col6nia alemま、  por 

muito tempo, talvez por mais de um s百culo, constituiu exatamente 

um sistema aberto estAvel", (...) "sem o que estarla fadada ao 

desaparecimento. Ela sobrevive graにas a um processo de constante 

receber e dar de bens culturais e materiais" (KOCH, 1989, p・ 5-6). 

Nまo tenho djvidas que a pesquisa do problema, em 

Harmonia, vai revelar algo mais sobre esses assuntos ' estou 

convencido de que o conjunto de atitudes e valores acerca do uso 

de diferentes variantes de fala na comunidade ' o fator determlー  

nante primordial que regula a aprendizagem do portugu自s ・  

Um princ!pio did占tico fundamental subjaz a esse 
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racloc Inlo. O professor, postulaーse(multo acertadamente), deve 

conhecer o m'ximo possfvel o aluno que lhe chega A s mace, para 

melhor poder a」udar esse aluno na supera9ao dos seus problemas de 

aprendizagem. Tal conhecimento inclui aspectos tanto 	1) uinー  

gulsticos qtanto 	2) s6cio-culturais. A premissa deste estudo 

coincide com a argu血en tagao de que a melbonIa do ensino de porー  

tugu自s a crianFas de minorias li ng凸！sticas passa pela compreensao 

fundamental de como se estrutura a comunidade bil!ng6e. 

A maioria dos estudos levados a efeito at' agora, no 

que tange 良  investiga9ao do problorna, te皿  enfatizado, 

primordialmente os primeiros aspectos, 	com especial aten9io 

dedicada ao fen6meno da'ntsxtu*n"aIまn'""'oa de uma das 

variantes envolvidas na outra (cf. BISOL et aI., 1975; DAMKE, 

1988; KAHMANN, 1987; MARCHANT, 1965; PIESCKA, 1963; ZIMtIERtIANN, 

1981). Neste particular, sまo famosos os erros ortogrAflcoe comeー  

tidos por alunos da regiao de colonizaFao alema, em que eles 

"trocam as letras" (assim o definem os professores, "alarmados") 

por nまo distinguire皿  claramente ・ntr・  consoantes surdas e sonoー  

rae. Segue a explicacao de que, nao havendo esta distin9ao na 

lIngua materna do aluno, este tende a fazer o mesmo no portugu合s, 

onde efetivamente existe a distin9まo. Portanto, ao escrever "chi- 

cante", em vez de ”が$ante, estaria carac七erizado um caso tfpico 

de interfer自ncia dos tragos fonol6gicos de uma variante de lIngua 

em outra. 
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Evidentemente, estes estudos tem o seu valor. Contudo, 

se a metodologia prove a anillso contrastiva das duas(ou malS) 

variantes envolvidas, que varlantes seriam estas? No quo dlz 

respeito ao ale皿まo, podemos dlze r,nまo existe ainda uma descri,Ao 

rigorosa e detalhada de algum falar tei.to~braslleiro ・  A maior 

parte dos autores tem privilegiado o l'xico, culminando os seus 

estudos com glossムrio6, onde se real9a a 鵬‘stura desses falares ・  

suas tran.ferea,8.i sofridas, suas .obr.vivCnaia. e or'lens, 

particular Id・“‘, ●鳳pr stiRos ling fstLoo・・  dentre outros aspecー  

tos (V. KOCH, 1974; FAUSEL, 1959, 1966; WLLER, 1981, p.53; 

STAUB, 1983; STEINER, 1988), de modos que permanece uma base um 

tanto insuficlente para a anム lise das interfer自nc ias ・  

Ademais, como, para ・sses e雷 tudos, interessam 皿ais os 

aspectos UngMsticos (inerentes a lfngua), fica um grande vazio 

quanto aos aspectos s6cio-culturais que atribuem significado a 

essas diversas formas da l!ngua, como, p.e., as advindas da 

pr6pria interfer自ncia. Aflnal, que tipo de aluno ' suscet I yela 

interfer自ncia? Ou mais: como os membros da comunidade bilIngue 

sentem o problema da aprendizagem do portugu自s e como tentam 

tesolV自1lo? Quais as atitudes e valores que orientam tal processo 

de aprendizagem? Quais os efeitos disso sobre a manutenにao ou 

desaparecimento do bilingOismo? Qual a influ自ncia da escola nesse 

processo? 

Tais indaga9さes sまo, no 皿eu 皿odo de ver, a 皿o Ia-mestra 
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do ensino de portugues a cx'lan9as de comunldades bll 【ng凸・a de 

imigrant・e. A aprendizagem do portugu自e ocorre ・m rela9io direta 

com o uso do alemao local. Ambos os sistemas linga!atlcoe em 

contato definem-se um em fung武o do outro, obtendo um ● ignificado 

Soclai diferenciado que, de alguma maneira, se reflete na sala de 

aula. E, neste sentido, esta tem de ser uma pesqulsa do buImnー  

gaismo ・  

Duas grandes hip6teses nascem desta perspectiva: 1) a 

mp6tese fundamental de que a necessldade e quase obrigac議o de 

"aprender a lrngua oficial, I・ e ・ ，  a ほngua nacional" ' um dos 

fatores preponderantes que regulam o comportamento lingMst Ico 

dos membros senao dessas comunidades em geral, pelo menos da 

comunidade pesquisada; e 2)a hip6tese auxlllar de que o conjunto 

de valores e atitudes equlvocadas em relapミo ao bl1 ing凸lemo，  ' 

lingua e a Cultura minoritArias,a pr6pria aprendizagem do portuー  

gu合S, representam 	uma das causas principais das car合ncias na 

aprendizagem desta lingua ・  

De fato, a aprendizagem da lingua que veio a ser o 

c6digo comum a maioria, a Hngua oficial presente nos documentos ・  

1 ivros, cerim6nias formais e meios de comunica9ao de massa, 

portanto a lIngua e皿  que ocorre a escolariza9まo bAsica・  tornaー偏e 

nまo s6 uma exlg自ncia I皿posta pela realidade, 皿as U皿a das condiー  

F6es essenciais a ascenFまo Social ・  Acontece que o a xito no proー  

cesso ensino-aprendizagem depende grandemente do modo como る  
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conduzido e das concepg6es que lhe subjazem・  Assim・  o modo como 

se ensina portugu自s a criangas de minorlas み  tnicas n員o pode ser 

。  mesmo que se util Iza para o ensino da maioria ・  E・  mesmo esta ・  

nao forma um bloco unissono e uniforme; pelo contrArio, varia 

em toda a extensao do terrlt6r to, nas mais diversas situaに5es dos 

mais variados estratos sociais, atrav's do tempo, de modos que 

deve haver um minimo de adequaにao do ensino de portugu合s a s 

particularidades sbci。ーCuはurais do alun。 ・  sob pena de ser Incomー  

preendido e, conseqQentemente ・  condenado ao fracasso. 

Sabe-se, p.e., de crianにas de minorias para quem o 

aprendizado do portugu自s coincide com a entrada na escola, onde, 

entま。，  se deparam com uma dupla ta『・ fa:a de ter de se alfabet Iー  

zar e, ao mesmo tempo, aprender uma segunda lingua. Sabe-se, 

tamb百m, de pais que decidem por ensinar aos seus filhos unicamenー  

te o portugu自s, a fim de que eles nまo sofram as mesmas difi-

culdades vivenciadas por eles, pais, na escola. Esta "soluにまo" 

precisa ser muito bem avaliada. Parece um prego muito elevado, a 

perda de uma lingua, em substitui9ao a outra, al占m de ser total-

mente dibia a solu9ao: serA que realmente conduz ao bom desempe-

nho em portugu合s, 1.e., a expressま。  escrita e oraL e a compreenー  

sao do escrito e do oral, com compet合ncia? Como se pronuncia a 

esc司a em rela9ao a isso, jA que carrega um papel em i n en teme n te 

construtivo, somat6rio, e nao subtrativo? 

Por enquanto, o fato de se tratar de minorias parece 
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ter contribuldo para jogar a questao no mesmo ambito de tratamenー  

to da m*iori&, com materiais didaticos e mる todos de ensino sendo 

os mesmos a realidades educacionais comprovadamente diferentes. 

Na verdade, se, de um lado, existiu o desejo de aprender bem 

por tugu目s, nem sempre se ofereceram as condig6es ideais para tal ・  

e quando, do outro lado, se pretendia uma adequaにまo do ensino de 

por tugu@s ーゴ com vistas a uma melhoria na sua qualidade ~ dif iー  

cilmente se conheceu em que consistiria tal adequavao ・  Jム  expus 

alguns paradoxos do passado. Em que p百  andarA essa questまo, no 

presente? 

O que se tira do quadro geral, inicialmente descrito, 百  

que se tornou possivel determinar, com maior ou menor grau de 

preclsao, onde exatamente se concentram essas comunidades bu m- ー  

g1es, de formas que a presente pesquisa de campo pode ser perti-

nente ao campo da pesquisa em seu todo. A validade das nossas 

conclus8es podera ser negada ou confirmada por estudos afins, em 

outras comunidades. Esta ' uma das raz6es por que darei especial 

aten9まo . discussまo de uma metodologia de pesquisa adequada. 

Situar o problema no campo inteiro da pesquisa parece, 

neste sentido, bastante benる fico, inclusive porque, atrav百s das 

regular idades que a visao geral pode apontar ・  talvez seja P055Iー  

vet detectar alguma hipbtese de valor que ajude a analisar o 

particular. Por esta razao, incluiu-se, na estrutura do trabalho, 

uma parte I introdut6ria, para avaHar justamente essa perspecー  
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Faz parte desta preocupaにao a escolha do "Instrumento" 

(de pesquisa), exposto na parte II ・  AliAs ・  mais do que se possa 

admitir, o estudo realizado em Harmonia representa uma oportuni-

dade de desenvolver um m百 todo adequado a investigagまo sociolin- 

g1Istica do "bilingcusmo" neste laborat6rio de comunidades buIm- ー  

goes que み  o Sul do Brasil. Se constitui falta de modるstia, pelo 

menos deve ser encarado como aprendizado sadio da prAtica da 

pesquisa ・  

Neste particular, o fato de ser ・  ao mesmo tempo ・  pe 5ー  

quisador e membro da comunidade, seja como falante bilingCe de 

um dialeto local, calcado sobre uma base do Hunsrtckisch (como o 

denominam os pr6prios moradores), seja como ex-aluno da locali-

dade que experiencioU pessoalmente o objeto deste estudo, deve 

trazer algumas implica9うes metodol6gicas. Se, de um lado, 

propicia uma gama de conhecimentos bem mais vasta acerca do 

problema, de outra sorte, 百  preciso isolar a subjetividade como 

participante dessa cultura. Tal impasse traz a tona o papel do 

metodo e da teoria que se segue. Um mesmo objeto ou fen6meno pode 

ser mat百ria de observaりao tanto para o cientista quanto para o 

homem comum; o que leva um ao conhecimento cientifico e outro ao 

vulgar ou popular と  a forma de observa9三o ・  

32 

Ora, o contrario da subjetividade 白  a objetividade ・  
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"Por sua vez, o ideal de objetividade, isto e, a construロまo de 

imagens da realidade, verdadeiras e impessoais ・  nま。  pode ser 

ai cangado se nao se ultrapassarem os estreitos limites da vida 

cotidiana, assim como da experi自ncia particular; e necess五rio 

abandonar o ponto de vista antropoc自ntrico, para formular hip6ー  

teses sobre a exist自ncia de objetos e fen6menos alるm da pr6pria 

percepgまo de nossos sentidos, submet自-los a verificagまo planejada 

e interpretada com o auxilio de teorias ・  Por esse motivo e que o 

senso comum, ou o'bomーsenso 、 ，  nao pode conseguir mais do que uma 

objetividade limitada, assim como み  limitada sua racionalidade, 

pois estA estreitamente vinculado a percepgまo e a aにao" (LAKATOS, 

1986, p.18-9) ・  

Ciente desse aspecto da pesquisa, procurou-se a forma 

di obs.rvaりまo que melhor se prestaria ao nosso prop6sito ・  Uma 

decisao dificil que sempre se apresenta, entao, 百  a de ter de 

optar por uma descrigまo qualitativa ou quantitativa do objeto de 

estudo. A conviv合ncia na comunidade mostrava aspectos que eram 

melhor atingidos pela simples observa9ao participante, como no 

caso de certos comportamentos dificeis de captar atrav百s de 

gravador ou questionムrio escrito, para posterior mediga。・  Por 

outro lado, muitos aspectos pareciam escapar aos olhos "perspi- 

cazes" do pesquisador e, nesses casos, uma tるcnica de descri9まo 

quantitativa aumentaria sensiveleente o poder de descriりao. 

mante do que se passava, optou~se por combinar ambas 
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as abordagens, julgando, a exemplo de BAERNERT-FUERST (1989, 

p.235) e DITTIIAR (1983, p.46), que somente juntas elas fornece-

riam uma descrigao adequada. A forma dessa complementariedade 

poderA ser melhor apreciada, quando se ● xpuser a metodologia da 

pesqul昇a, na Parte II. Ali&s, ser' o lugar onde detaiharel o 

esquema te6rlco. 

Quanto a isso, busquel a fonte de inspirag.o no 

conce i to, JA bastante difundldo entre n6s(gragas, em grande 

parte, aos esforgos de BORTONL, 1985, 1989), de red, de oomuni- 

oa9io. Ora, j& Vlmos que a no9まo de comunldade representa urna 

grande ajuda para as nossas pr日 ten・6e e ・  Se a analisarmos co皿o um 

sistema e皿  que certo nムmero de indiv!duos, bilIng凸・e e monolInー  

‘凸es, de diferentes estratos soclais, nas male diversas 

situag6es, interage皿  cotidianamente entre si, a pra皿i sea ' que・  

atrav's da anAlice das relathes entre esses lndivlduos, se possa 

chegar ao conjunto dos valores e regras que orientam tais 

re1a96es. Neste contexto, podemos comparar o conjunto das rala- 

F6es sociais a uma r・de, a imagem de um campo social ・  ロnde os 

indivtduos sまo representados por pontos, e suas inte'aロ6es uns 

com os outros por linhas ・  

"Em sentido amplo, a an&lise de redes sociais る  o 

estudo das relag6es que existem em um dado sle tema ・  Quando se 

trata de sistemas soclais, a anAlice de redes 6 uma estrat'gia 

estrutural aplicada ao ・studo das rela96es entre os indivfduos do 
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grupo" (BORTONI, 1989, p.l65). Acredita-se que, estudando as 

caracter fetlcas das red・‘ e o conteido das reIagさ●● que as 

constituem, deste modo desenvolvendo urna t&cnica experimental 

pata tratar quantitativamente os dados cole tados ・  se possa ter 

acesso aos processos sociais que se quer vlSlumbrar com malS 

Clareza, na comunidade ・  

HA uma s'rie de estudos, levando em conta o paradlgma 

de redes de comunicaFao, que nos podem dar algumas sugest6es 

me todo 16gicas, para a pesquisa de Harmonia ・  D・senvo 1 ye皿ーse 自In 

ambientes urbanos, como em LABOV (1972b), MILROY (1980) e STEINER 

(1988), tanto quanto rurais (BLOM & GUMPERZ, 1972; GUtIPERZ, 1976; 

GAL, 1979) e mesmo "rurbanos" (BURTON!, 1985). A discussao desses 

estudos se encontra no cap.3, Parte II, ao que segue imediatamen-

te a inetodolagia montada para a pesquisa de Harmonia ・  O modeル  

deve sofrer algumas adapta96es, incorporando contribui9うes lmporー  

七antes de 日squemas afins, como a etnografia da comunicagまo w ・  

HYMES, 1974; ERVZN-TR1PP, 1964; FISHMAN, 1972b). 

Quanto a pesquisa, em si (parte LII), comporta basica-

mente duas etapas. A primeira, de ordem mais qualitativa・  visa A 

descrl9ao da estrutura sodial da comunidade e das dlversas vaー  

r iantes linga"ticas, numa escala que vai do E+aleL i・ e ・ , da 

variante mais pr6xlma do Hoohd.utuch(a l emまo padrao） ・  passa por 

varlantes intermedlArias, como a forma mais pura do dlalato, 

posslyemente Hunsr6cklsch; um falar local com influ自ncia marcanー  
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te do portugues; code-switching; urna variante de portugues carre-

gada de interter自nciae do 'I emio; ate ch・gar a uma forma[+ptい，  

i.e., malS pr6×ima do portugu目s padrまo ・  Numa segunda ● tapa, na 

base de dados obtidos de 51 alunos de 5' s'rie da localidade, 

e×por~se-i a anAllse que relaclona a varはV司  "aprendizagem do 

por tugu自s" ao comportamento llngfl!stlco dos 皿embros do ei"terna da 

comunidade. Detalhes da metodologia adotada encontram-se no 

cap. 4. 

A fim de fechar de forma sim'trica a estrutura da 

Disser taにまo, que inicia com o "campo da pesquisa", atinge~se, na 

Parte III, o momento cada vez mais necessario da "pesquisa 	de 

campo". Sobre esta, existe a conylcsまo de realizar um trabalho 

bem fundamentado, rigoroso, 6 til e, acima de tudo, instrutivo 

para a minha formaロまo como pesqulsador ・  
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CAPrTULO l ー  

BILINGOISMO E APRENDIZAGEM DE LtNGUAS 

Muitos trabalhos na irea da socloling3!'tica s且o 

dominados pela influencia de William LABOV. O pressuposto b&sico 

de suas pesqulsas ● o de que o comportamento 1lngafstico de um 

determlnado informante necessariamente reflete categorias b&slcas 

da estrutura sodial da comunldade de que ele faz parte. Isso 

inclui categorias como classe s6clo-econ6mica, grupo 'tnlco, 

sexo, faixa et&ria, entre outras. Neste sentldo, o "caos" 1ln一  

gatstico num determinado meio social' apenas aparente・  A vaー  

nia9且o n'o ● li vre, mas correlacionada com diferen9as socialS 

Slstem&t i cas. Re g ula-a um certo nとmero de normas ・  Se nao obtemos 

explica9且o na lIngua, temos que ir A estrutura social ・  

A chave da an&lise direta e compara9胤o sistem&tica de 

uma ampla quantidade de dados obtidos e o conceito desenvolvido 

por LABOV de vaxi*vsl .00ieling61stLoa, como uma unidade de 

an& Ilse. Uma vaniAvel soclol ing1!stlca ● um elemento lingoIstlco 

(geralmente fonolbgico, na pr血tlca)que co-varia n胤o somente com 

outros elementos li ng1!st i cos, mas tamb●m com um ntimero de varlaー  

veis independentes extra-ling凸！sticas tais como classe soclai, 

idade, sexo, grupo ● tnico ou estilo contextual. A raz乱o por que o 
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conceito 由  t胤o importante ● qu・  ●I● permite a quantificac胤o do 

uso da l!n g ua. 

Uma vez que o portugu自S ' aprendldo na sua xelapia 

direta com a L!ngua com a qual estA em contato num determlnado 

meio social, nio deixa de se enquadrar o presente estudo na linha 

de pesquisa sociollng凸fstlca do bllingQismo. Sendo asslm, o prlー  

moiro passo ' definir os conceitos essenclais em jogo, quando se 

busca ordenar o "aparente caos" das dlversas variantes em uso na 

comunidade bi if ngfie. 

1.1 	- VARIA9AO LINGo!STICA 

Um dos tra9os que, se diz, caracterlzam o ser humano ' 

o usa da Itngua. Alguns estudiosos chegaram, atる，  a cunhar, em 

analagia ao homo up‘●ni dos zoologistas, uma expressミo para 

marcar este tra9o. "O homem seria um hosol oqusns",aflrmam・  

Mas, se o uso de uma lrngua distingu・  o homem dos 

animais, tamb'm dlstingue os homens ou agrupamentos humanos entre 

si, pela grande variedade de formas em que se manifesta ・  cAlCulos 

da Academia Francesa (v. BERLITZ, 1988, p.11) estimam em pelo 

menos 2.796 o nしmero de linguas distintas faladas no mundo, 

atualmente. Seja qual for a definiFao de lingua adotada, hL que 

considerar mais cerca do 7 ou 8 mii dialetos existentes, enten- 
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dendo por "dialeto" uma variante r・いonal de cada l!ngua ・  A 

varlag云o ' enorme ● se verlfica nbo apenas externamente, entre 

1 1nguas, mas tamb百m lnternamente, dentro de uma mesma lfngua 

hist6r ica. 

Uma "1・ngua hist6rica(...)no se habla, en rigor, como 

tal: no puede real izarse directa e in皿・diatamente en el hab lar ・  

En efecto, funciona (se realiza) s6lo a travるs de sus 'varl●ー  

dades 、： delos si'temas autosuficientes que abarque", dlz COSER 【 U 

(1982, p.16). Nまo se fala portugues, mas uma forma d・ terminada de 

por tugu自S; assim como nbo se fala alemまo, porるm uma determlnada 

forma de alemまo. 

Ao querer estudar toda essa variaロbo lingOrおtlca na 

comunidade, a prl皿elra medida consiste em ordenar as diferen9as 

desse "aparente caos", de modo a tornA-lo mais acessivel A 

operacional lza9まo, Neste sentido, comprovam-se normalmente tres 

いpos fundamentais de diferen9as internas em uma lingua hist6rica 

(COSERIU, 1962, p.19): 	a) diferengas no espaロo geografico ou 

ぬferen9as diatbpicas; b)diferen9as entre os distintos estratos 

s6cio一Culturais da comunidade idio皿ムt 工ca, ou diferencas dia.tx‘ー  

tios.; 	e c)diferen9as entre os tipos de modalidade expres'lva ・  

segundo as circunst&ncias constantes do falar (falante1 ouvinte, 

Sltuaにミo e assunto de que se fala), ou diferen9as d'at&t‘．●● ・  

Assim, a frase "Nos falema brasllera" (V ・  ELlZA INC IN, 
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BEHARES & BARRIOS, 1987), enunciada desta forma, pode informarー  

nos caracter'stlcas soclals importantes a r●e pelto de quem & 

enunclou, tale como sua classe sodial e 'rau de escolaridade 

(distinF言o vertlcal),bem como a regiまo de orlgem onde se oロstuma 

falar assim(distinFまo horizontal). Do mesmo modo, um imigrante 

recるmーchegado ao Brasil ● que fale '0k ao inv's de 'oh multo 

provavelmente sera tomado como oriundo do norte da Alemanha, onde 

se costuma usar essa forma. Em outras palavras,a lingua reflete 

a estrutura social onde る  usada e, a!, desempenha u皿  papel i皿por ー  

tante nas relag6es entre os individuos, 

Mas, se 白  possivel reconhecer a classe soclai e a 

proced日ncja de uma pessoa levando em conta unicamente os trapos 

de seu modo de falar, isso se deve a cxiβt自nc I a, em meiロ  ‘ 

var ia9まo, de unidades(no sentido da convergencia e homogeneidade 

de tracos ling6isticos) perceptiveis como sendo caracteHst i cas 

de determinado espa9o geografico, estrato s6cio-culturalou siー  

tuaFまo. Ass垣，  Ae diferen口as diat6picas, dia・trムticas ・  diafAー  

ticas correspondem, segundo COSERLU (op.cit.), respectivamente ・  

as unidades 'int6picas, que podem ser chamadas de dialito.; 

unidades ‘工net r' t工oas ou niveLe di lingua (p・ e ・ ，  ”l inguage皿  

culta", "linguagem da classe m'dia", linguagem popular", etc.); e 

as unidades .infItica. ou estilos di lingua (p.e., "linguagem 

fami 1 jar", "1 inguage皿  solene", etc・）・  

A hlst6ria da "percep9ao dessas unidades" acena com uma 
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linha de termos tradicionais que LUFT (1989, p・ 2-3), em sua 

Moderna gramAtica bra露ii・ ira, exp6・  d・  maneira ba・ tante eugestiー  

va, uti l izando as noに6es de esquema(base ampla ・  abstrata que 

subsiste inalterada) e nor鳳a(d・ tinida como ・・ndo uma adaptagまo 

do esquema lingC!stico): 

LINGUAGEM ー  > LINGUA ー  > IDIOMA ー  > DIALETO 
1> FALAR ー  > IDIOLETO 一  > FALA. 

A faculdade de 
I ingU【stico, 	as 
regional e local, a 
comunica9まo ・  

comunica9Ao verbal, 
normas 	colet ivas 
norma "individual", 

o esquema 
naa'ana 1, 

e o ato de 

Na realidade, apresentamー,e brigas "hist6r icas" quanto 

ao nome com o qual se deva identificar uma dada norma coletiva. 

Por .xempl。，  no Brasil, existiriam dialetos ou falares? Eis a 

questao que, por algum tempo,anlmou as discuss6es sobre a Hngua 

portuguesa. Para NASCENTES (1953, p.17), "ha menos inconveniente 

em chamar falar" ao portugues do Brasil, "do que dialeto” ・  dadas 

as dificuldades que ve em distinguir objetivamente entre os dois 

termos. NASCENTES (idem, p.lB) observa, ainda, que "a enorme 

extens員o territorial se皿  f●ceis comunica9さes interiores quebrou a 

unidade do falar fragmentando-o em sub-falares" (nordestino・  

sulista, 皿ineiro, fluminens自，  baiano, amaz6nicの・  Para Mattoso 

CAMARA JR. (1984, p.95), existem dois grandes dialetos, o de 

Portugal e o do Brasil. Modernamente, tala-se muito em dial'to 

pad rま。  e dialeto nま。ーpadrま。，  dialetos urbanos e dialetos rurais ・  

E por a! vai. Contudo, 。  que tem isso a ver com 。  tema da aprenー  



dizagem do portugues? 

Sem quer ●r servlr de Arbitro, cabe formular a contraー  

pergunta sobre qual por tugu自s a escola ensina e qual por tugu自s a 

comunldade blltngae emprega. No caso, def rontamoーnos com um 

r.p.r t6r'o 	verbal bastante vasto que requer algum cuidado 

t●cnico. Falar ser& a expressao equlvalente a "variante local", 

com o que capturamos as partlCularidades inerentes A comunidade e 

somente a ela. Quando quisermos marcar subordina9ao desse falar a 

uma forma superior, em fun9ao de um 'tatus hist6rica e soclalー  

mente diferenciado, falaremos em dialeto. 

"A aprendizagem de uma lfngua-padrao e simplesmente a 

aprendizagem de um segundo dialeto, aquele que casualmente veio a 

ser 'padronizado 、 "(HALLIDAY, 1974, p.108-9). 0 dialeto ' , intrin- 

secamente, uma lingua: um sistema fonico, gramat ical e lex ical ・  

No uso corrente, costuma-se falar em "dialetos de uma Ungua". 

Neste sentido, emprega-se o termo Ifngua como 'ignif icando 

"idioma" ou "l!ngua hist6rica". Dialeto ' , ent&o, uma "lengua 

subordinada a una lengua hist6rica como variedad espacial de 

邑sta" (COSERIU, 1982, p.18). 

Pensando nos 'istemas 1lng凸 fsticos empregados em 

comunidades teuto-brasileiras do sul do Brasll, indaga-se se 

continua valendo o crit●rio da "variedade espacial", uma vez que 

a 皿igra9&o alterロu a geografia onigmnal ・  Qual o elo que ainda 

43 
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resta entre o Hunsr凸ckisch de Harmonia e a regiao do HunerUck, 

locallzada do outro lado de um imenso buraco de &gua salgada 

chamado Oceano Atlantico? 

Do mesmo modo, os graus de semelhan9a intrinseca e de 

intercompreens*o Se suspendem e quedam inoperant・S. Por isso, as 

di fer・n9as entre 1rnguas hist6ricas podem eventualmente ser 皿enoー  

res que entre dialetos. No entanto, como explicar aos nossos 

filhos e netos que justamente este orit●rio mais tem incomodado 

alguns lingalstas na hora de aceitar ou nao a existencia de 

dialetos em solo brasileiro? 

Estas duas observa96es refor9am a op9鳳o que expo皿os 

acIma, ou se」a, a da subordina9ao a uma ordem superlor, na 

merarqula social ・  A partir daf, todas as unldades menores que a 

lingua, como um esquema ling6istico, podem ser denominadas de 

"dia1etos', 	incluindo-se o pr6prio idioma. 

1.2 	・・ BILINGひLSMO 

Em geral, o indivfduo domina apenas uma das pelo menos 

2・ 796 linguas gue se supるe existire皿  ー  e isso nem sempre be皿．  A 

」Ulgar pela varia9ao discutida acima, ningu●m domina de lgua 1 

modo uma lfngua, embora todos a dominem de modos parecidos. 

Em se tratando de dois sistemas ling凸fsticos, o 
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p roblema se duplica, e as 皿esmas p・rguntas que e・  colocam * 

primeira lfngua (Li) estendem-se A segunda (L2): como? quanto? o 

que? quando? onde? para que fala cada uma delas? As respostas a 

estas perguntas dlflcilmente colncidem para Ll e L2, advlndo da! 

a constata9且o da arbltrariedade e leposslbilidade de determinar o 

ponto ・皿  que o falante de uma segunda lfngua se torna b'1' ngl● ・  

Por isso, somos for9ados a considera-lo um conceito relativo e 

podemos admitir o bilinglismo, simplesmente, como "o uso de duas 

ou mais linguas pelo mesmo mndiv! duo" (MACKEY, 1972, p.555). 

O que envolve este posicionamento? Desde que 

bi1ing凸 ismo ● um conceito relativo, envolve, segundo MACKEY 

(op.cit., p.555), a quest胤o de graduad'o. Ate que ponto o 

indiv!duo conhece a 1'ngua que usa? Em outras palavras, atb que 

ponto ● bi 1 ing凸e? Envolye tamb白m a quest胤o de fun9'o: para que 

ele usa suas linguae? Que papel as mesmas desenvo l vem no seu 

modelo de comportamento total? Terceiro, inclui a quest胤o de 

alt.rnancia: a que ponto hA alternancia entre suas lfnguas? Como 

ele muda de uma para outra e sob quais condl9bes? Quarto, i nclui 

a quest且o de int.rf●rCnc土a' Ate onde o bilfng凸e conserva suas 

linguae A parte? At● que ponto ele as funde? Como o uso de suas 

linguas mntluencia a outra? Biting凸lsmo ', portanto・  "a 

behavioural pattern of mutually modifying linguistic practices 

varying in degree, function, alternation, and interference" 

(op.cit., p.556). 
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Depreendeー‘e da! que uma descrl9ao completa do 

bil ingtllsmo necesslta levar em conta as quatro caracteバ● tlcas 

acima (KAHPIANN, 1987, p.32). Nosso objeto de estudo, representan- 

do um lado da questao, n且o pode ser dissociado da situa9胤o global 

de biling凸ismo que o condiciona. Afinal, envolve a passagem de um 

estado inicial A t+ale] a um estado final B (ale/ptg] ou (+ptg]. 

De fato, h& v&rios aspectos envolvldos,aspectos esses 

que pode皿  ser re皿et idos h郵  mais diversas disciplinas ・  Para MACKEY 

(op.cit., p.583), o biling凸ismo nao pode ser descrito dentro da 

ci●ncia da lingQ!stica; ● preciso ir al●m. Al'n1"'t‘．● tem se 

interessado pelo bilingfUsmo somente enquanto podia ajudar na 

explica9ao de mudan9as na lfngua, desde que a lfngua, n胤o o 

indiv'duo, e o objeto mesmo desta ciencia. A psicologia tem 

considerado o bilingCismo nas suas influencias sobre processos 

mentais. A sociologia tem-no tratado como um elemento nos 

conflitos de cultura. A p.dagogia tem-se ocupado com o 

biling凸ismo em conexao com a organiza9ao escolar e meios de 

instru9且o. Para cada uma dessas disciplI nas, bilingfiismo ' 

incidental, afirma MACKEY; e tratado como um caso especial ou uma 

e xceF胤o a regra・  

A cロnc 1 us且o ● que, para chegar a uma teoria sociolinー  

g凸!stica integrada do biling凸I sino, temos que considerar seu 

estudo como interdisciplinar (STEINER, 1988, p.42). Concretamente 

fal ando, 	devemos 	captar essas Interrela9とes 	PSlco Loglcas, 
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Hng6tsticas e sodiamente complexaら・  Precisa-se ・  no entant。・  de 

uma perspectiva para tal ・  

MACKEY aponta, para isso, um come9o de salda que nos 

pode inspirar na constru9ao da metodologia. Para ele, e preciso 

considerar o biHng凸ismo um fenomeno mais individual do que 

grupal. Na minha interpreta9a。・  isso impはca em 	l)definir 

quantitativamente cada individuo billngf3e isoladamente ・  conside- 

rando os varios aspectos presentes no biling凸ismo ； 、  2) intui r ・  a 

partir da compara9ao entre um caso e outro, tipos de indivIduos 

billng6es; 	e 3) correlacionar os fatores que determinam o uso e 

o controle de Li e L2 na tipologia descoberta. 

Minha expectativa e que o paradigma de redes de 

comunica9ao possa ajudar muito bem a, senao alcan9ar a f6rinula 

"mLg i ca" ideal, pelo menos garantir uma luz para taL Pロr sua 

vez, h& que aclarar ainda a "varia9ao no bilingQismo" ・  porque, 

como observa perspicazmente HYMES (1973, p.4) ・  os mesmos meios 

nng6lsticos podem servir a v&rios fins ；  。s mesmos fins comunicaー  

tivos pode皿  ser servidos, Hng凸ist icamente ・  por v&rios meios ・  

"Studies of social contexts and functions of communication, if 

divorced from the means that serve them, are as little to the 

purpose as are studies of communicative means ・  if divorced from 

the contexts and functions they serve" (idem, p.S). O que HYMES 

chama de "meios" remet日ーnos a idと la de "variantes” ・  Por iss。・  と  

mportante expHcitar a organizasま。  de variantes no biHngmsmo' 
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1.3 	- VARIACAO NO BILINGり1SMO 

Uma vez que h& dois "eternas ling6fsticos distintos em 

, 

	

	contato na comunidade bil(ngl3e, assumimos que as varlantes a! 

encontr&veis terao o tra9o いLI]ou いL2), ou ainda ・ eventual menー  

te, um tra9o intermedi&rio[L1/L2], conforme raしnarn elementos 

mais desta ou daquela 1Ingua envolvida・  Aplicando a escala de 

varia9哀o ao biling6ismo portugues-a1em o, podemos visual iz&- lo 

atrav.s do seguinte gr&fico, onde く  ＞  ● a rtota9胤o para varUvel 

(o conjunto das variantes), e[ ]earca o tra9o: 

fa1ar 

idioleto 

fala 

Iー 	 ノ／  
, 

/ 

Iー 	／/ 	 [+ptg] 
ノ  

ノ  
ノ／  ー  ／  

' , 
’ ノ  
l乙ーーー！ーーー一 lーーーー Iーーーー Iーーーー Iーーーーか  くpor tugues) 

f 	i 	f 	d 	p 
a 	d 	a 	i 	a 
1 	i 	1 
	a 
	d 

a 	o 	a 
	l 
	r 

1 	r 	e 	撒  

日 
	 t 
	o 

t 
	 o 

o 

Fig. 2 - Gr&fico da configura9ao lingtfstica apllcada a 
uma comunidade bilfngte teuto-brasileira 

Conv.m reiterar que o pr6prio padrao ~ por exemplo, o 

Heohd.utsoh ー  e um dialeto do sistema geral da lingua ・  no caso o 
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加utich (alem且o). Embora equivalentes ・昌 truturalm・nt・ ・  o dialeto 

padr胤o e o dialeto n血o-padr胤o s'o funcionalmente conflitivos 

(SOARES, 1989, p.48-9). A solu9嵐o educacional, no caso, seria um 

bidialetalismo funcional, reservando ao Hoohdiutioh o papel de 

reglstro escrito e de lei tura ，  ・nquanto que o falar localseria a 

forma de uso oral na comunica9ao diAria ・  

Quando aplicado ao estudo do bilingtUsmo, o gr&fico 

anterior pode servir para visuallzar as caracteristicas assinalaー  

das por MACKEY. Conslderemos a seguinte configura9且。・  onde(aL 

(b), (c) e (d) s嵐o alunos possiveis: 

くa 1 emaロ＞ 

今  7 
7 

7 
7 

7 
ノノ  

7 
, b) 

padr且o '- (a) 

dialeto 

falar 

idio isto 

fala 

Cc)7 
ノ’' 

ノ／ 
ノノ  

7 
7 

/ 
ノ’' 

(d) 

l一ーー-I----，ーーーー Iーーーー lーーーー◆ くpor tugues> 
f 	i 	f 	d 	p 
a 	d 	a 	i 	a 
l 	i 	I 	a 	d 
a 	o 	a 	l 	r 

1 	r 	e 	A 
e 	 t 	o 
t 	 o 
o 

Fig. 3 - Grafico exempliflcativo das tela96es dos aluー  
nos com as diversas variantes na comunidade 



6o 

Conforme a vari&vel que ge apHqU・  ao gr血fico acima ・  

notarialflOs, p.e., o seguinte: 

I)no caso de ser a variAvel o grau de conheclmento das varlantes 

envolvidas, (a) . monol!ng6e em alem哀。・  do qual domlna a forma 

padrAo; 	(b) fala primordialmeTte o dialeto local (fale) e, do 

por tugu自S, conhece alguns elementos da fala; de que(C) tem 。  

contr。 le do falar local, com um dom"to que o torna praticaー  

皿ente um "blばng6e coordenado", como se chama, na lI teratura 

especializada, aqueles Ialantes que dominam duas はnguas quase 

igualmente bem, 皿antend。ーas separadas ・  sem fundi-las, como no 

caso dos "bilIngQes compostos” ・ Quanto a (d） ・  domina uma forma 

dialetal do portugu・s e, do aにmAo, conhece apenas alguns 

elementos da fala; 

2)no caso da freqひencia de uso das variantes ・  （ a)ut iHza com 

mais freqQ'ncia o Hoohd・utuch; (b) e (C) o dialeto local 

teuto; e (C) o dialeto local do portugues; 

no dom(nio da familia, vemos que, para (a)a l1ngua familtar ' 

Hochd.UtIOh, 

HunsraOki$Oh) e, para ( d ) , a forma dialetal de portugu白s. 

Ilng凸fsticas 

duplicidade de alternativas de co皿unica9AO. Para o indivfduo 

bHingQe, 。ferece~se, em cada situa9且。 ・  a necessldade de optar 

Esquemat i zando, desta forma, 。  continuum de reallza9bes 

且g 	da 	comunidade, 	colocamos grande 	自  nfase 	na 
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entre um c6digo e outro. Essa escolha nao ocorre aleator iamente ・  

Felo contr血rio, encontra-se 血  merca de diferentes fatores ・  muitos 

destes ．×ti'．ー llngf!sticos, porque subjacentes A s diferen9as es-

truturais de ambas as I!nguas. 

Em seu famoso Languages in contact, WEINREICH (1974, 

p.75) enumera crlt&rios para determinar o que chama de 

"configura9胤o de domin血ncia” ・  Entre esses cri"rios que a」udam a 

caracterlzar qual das 1'nguas envolvidas seria a dominante, 

estariam os seguintes: 

1) competencia relativa (relative profi.i.nay): a lthgua dominan-

te . aquela que o locutor maneja melhor a um dado momento de 

sua vida; 

2)meio de emprego(expressさo e compreensao escrita e oral); 

3)ordem de aquisi9ao e idade: sup6e-se que a "primeira ほngua 

aprendida" (mother tongue, segundo WEINREICH) seja, por defi- 

ni9さo, dominante. A idade ldeal para aprender uma segunda 

lingua: 10 a 11 anos, segundo se defende normalmente; 

4) utilidade para a comunica9ao; 

5) envolvimento emocional: lfngua nativa, aprendida na infancla ・  

pode carregar um valor sentimental maior; 

6) papel na promo9ao social: 	。  valor de uma l'ngua na promo9且o 

Soc ial 	poder ia 	ser designado PREST!GIO ・ 	Mais do 	que 

qualquer outro crlter Io de dominancia, ele ' determinado 

socialmente (op.cit., p.79); 
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7) valor liter&rio-cultur&l; 

8) configura9ao de domln*ncla:a dom inancla de uma lfngua ・  para 

um mndiv 【duo bilfngue, pode ser interpretada como uma conflguー  

ra9ao especiflca ou conjunto de caracterfeticas em que a 

lfngua e classificada ・  

A par de fatores como estes, subjacentes ao uso ulnー  

gflfstlco, os estudos do billngmsino revelaram ainda a ocorr自nc ia 

de fenomenos como a diglassia, o cods・switohing e a mudan9a de 

c6digo ou languag. shift. 

O primeiro termo, cunhado por FERGUSON (1959), tem 

recebido defini96es como as seguintes: 

Diglossia is a relatively stable language situat-
ion in which, in addition to the primary dialects 
of the language (which may include a standard or 
regional standard), there is a very divergent, 
highly codified (often grammatically more complex) 
superimposed variety, the vehicle of a large and 
respected body of li terature (written) either of 
an earlier period or in another speech community, 
which is learned by formal education and is used 
for most written and formal spoken purposes but is 
not used by any sector of the community in 
ordinary conversation" (FERGUSON, 1959, p ・ 325-4O). 

Diglossia is a particular kind of language 
standardization where two distinct varieties of a 
language exist side by side throughout the speech 
community (...) and where each the two varieties 
is assigned a definite social function" (TRUDGILL, 
1974, p.117) 

Outros autores, entretanto, deram uma dimensao nova ao 
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termo. FISHMAN (1972), p.e., diz que a diglossia inclui qualquer 

sociedade em que duas ou mais varledades de ほngua s且o utい l zadas 

em Clrcunstanclas dietlntas e dlf erencladas entre si ・ 	Isto 

levaria 良  atlrma9胤。  de que, em Harmonla, haveria uma situa9農o 

diglossica com o portugues sendo a variedade alta e o a1em胤o 

いcai a varledade baixa. A se conflrmar a especiaHza9&o de 

fun9bes para cada uma das Hnguas e a estabilidade do sistema ' 

quem sabe. 

"Diferentemente da situa9きo de diglossia, em que a 

escolha do c6digo a ser usado (ingles ou franc自s, por exemplo, no 

Canad&) . ditada por do皿 ‘nios de discurs。・  日m cod・一”itching os 

dois sistemas se mesclam no n!yel da senten9a" (TARALLO & ALKMIN・  

1987, p.13). Essa mescla no contexto frasico poderA ser apreciaー  

da, neste estudo, em cita9ひes de falas de informantes em que se 

verifique a alternanCia de c6digo. 

Quanto ao termo L&n'ua‘・  ・hUt, que WEINREにH 

language to that of another ", marca o des locamento e substitUi9&O 

1 ingf!st I co s 

e h色  a "morte" de uma das ltnguas, 

para sistemas mistos,como as l!nguas pidいn・  
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1.4 	- APRENDIZAGEM DE LINGUAS 

Em geral, o lndlviduo adqulre o domfnio de apenas uma 

1 rngua, com a qual dA conta de suas necessldades de comunlca9ao 

mais lmedlatas. Este . o mndiv!duo monolI ng6e, ou unilfngQe, e 

essa lingua, a sua "lingua materna", ou "lingua nativa", ou 

primeira lingua". 

ロutras vezes, esse mndiv!duo procura aprender uma 

segunda, terceira ou quarta lingua que, s6 a muito custo・  chega a 

dominar completamente. Este, o individuo bLlingte, ou 

plunilIn g Qe ・  

Por fim, h& ainda o individuo que, desde pequeno, 

cresce em contato com duas linguas, cujo dominlo adquire 

simultaneamente. Este e, entao, um caso de bi1Ln'6iiao iimult*- 

neo, oposto ao anterior, que ELLIOT (1981, p.168) chama de bulm- 一  

'1ismo ● uo.ssivo. 

Representam tres situa96es diferentes, embora sustentem 

I ntersec96es. Conforme o escopo te6rico, fala-se, em "aquisi9ao” ・  

quando ocorre subconscientemente como resuはado da partlcipa9&o 

em comunica9*o natural. Por outra parte, envo l verム  "aprendizaー  

gem", quando for o resultado do estudo consciente das proprieー  

dades formais da lingua (cf. ELLIS, 1986, p.261). 

H& uma s.rie de teorias a respeito da aquisi9ao de uma 
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Ifngua, cada qual ・nfatizando um lado da qU・・ t且o ・  Di・pensarei a 

sua discus‘胤o, por nos centrallzarmos male no elgnitlcado da 

aprendizagem na comunidade, visando confirmar e testar um certo 

nfimero de hip6teses, e nada mai'. Do mesmo modo, citarla alguns 

estudos, como os de LAMBERT e seus colaboradores (1972), no 

Canad&; as pesquisas de BERNSTEIN(1972)s a dletin9嵐o entre 

"c6digo restrito" e "c6digo elaborado"; bem como o HEIDELBERGER 

Forschungsprojokt 'Pidgin-Deutsch' (1978), que estuda a 

"aquisi9且o" do ale皿且o por trabalhadores l田igrantes estrangeiros・  

na Alemanha. 

Cada um destes estudos adota uma linha pr6pria, 

conforme a finalidade e a situa9且o que procuram contemplar ・  

LAMBERT et ai. trata em especial do papel das atitudes e da 

motiva9ao na aprendizagem de uma segunda l!ngua・  Partindo de uma 

teoria social psicol6gica da aprendizagem de lfnguas, assume-se 

que um indivfduo que esteja "adquirindo" com exito uma segunda 

lfngua gradualmente adota v&rios aspectos do comportamento que 

caracterizam os membros de outro grupo ling凸!stlco e Cultural ・  

Acredita-se que as tend自nclas ・ tnocQntrica9 do aprendiz e suas 

atitudes em rela9胤o ao outro grupo determinam seu sucesso na 

aprendizagem da nova lfngua. Sua motiva9ao para aprender estaria, 

assim, sendo determinada por suas atltudes e por sua orienta9且o 

em rela9ao a aprendizagem de uma segunda l!ngua. Essa orienta9胤o 

e instrumental se os prop6sitos do estudo da lfngua refletem 

valores mais utilit&rios, tais como progresso em uma ocupa9さo ・  e 
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● lntegrativa se o ● ‘tudante ● orientado a aprender male sobr● a 

outra coinunldade cultural como se desejasse tornar~se um membro 

potencial do outro grupo (op.cit., p.473-4). 

J& BERNSTEIN procurou demonstrar, pelo menos para 

alguns tipos de ingles britanico, que h& uma rela9且o entre o uso 

desses dois codigos (o restrlto e o elaborado)e a classe social 

da crian9a, na escola. O 'cbdigo elaborado', de acordo com 

BERNSTEIN, tende a ser usado em situa96es como um debate formal 

ou uma discussAo acadamica, sendo caracterizado ling凸istlcamente 

pelo uso de uma propor9ao mais ou menos alta de ora96es subordiー  

nadas, verbos na passiva, ad」et i vos, adv●rbios e conjun96es 

incomuns e do pronome "eu". O 'c6digo restrito', por outro lado, 

tenderia a ser empregado ' em situaF己es informais, na famflIa ou 

entre amigos, Llng凸is t icamente, ● marcado por uma alta propor9さo 

de pronomes pessoais, part icu larmente "tu" e "eles", por quest6es 

breves solicitando a concordancia do ouvinte, tais como "nao e?", 

bem como pela ausencia de tra9os do codigo elaborado・  Em seus 

experimentos, BERNSTEIN mostrou que, ao passo que crian9as da 

classe m●dia tinham acesso a ambos os c6dlgos （ ● laborado e 

restrito), algumas crian9as da classe operarla tinham acesso 

apenas ao c6digo restrito.Estas descobertas provaram serem 皿ui to 

influentes no meio educacional. A teoria de BERNSTEIN tem sido 

vista como uma expl ica9Ao P 05S'vel para o seguinte fenomeno: 

conquanto a situa9ao educacionalexige a habilidade de usar o 

c6digo elaborado, muitas crian9as da olasse oper&ria nao o usam・  
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No projeto de Heid・ lb・rg, por sua vez, a 鳳qui・I9血o da 

I!ngua ● vista como um processo(relatlvamente demorado) com 

muitos estiいos lntermediArlos, cada estkいo sendo caract・rlzado 

por um conjunto de regras gramaticale que o falante ou o grupo de 

falantes do皿mna, num determinado 皿omento (op.cit ・ , p・ 3）・  Esses 

conjuntos podem ser conslderados como variedades partlculares da 

segunda l!ngua. Assim, uma descrip胤o simpliflcada do processo 

todo de aprendizagem pode ser feita em termos de uma apro×lmac且o 

passo a passo, percorrendo uma s'rie de variedades intermediAー  

rias, em dire9胤o a uma "variedade (5)a 1 vo（い”(tar‘● t variety ）・  A 

natureza especfflca das diferent・S variedades de fala, suas 

similaridades e diferen9as, e a trajet6ria do processo sao 

governadas por um conjunto de fatores extra-lingflIst icos ・  como 

"tempo (i.e., dura9ao da estadia do imigrante), tipo de trabalho, 

local, 	or i gem (i.e. ， 	・oth・r tongu・  ou dial日toL grau de 

relacionamento social (i.e., intensidade de contato), statu. da 

famflia, mobilidade, sexo, idade (no momento da imigra9ao), 

educa9ao (escolaridade), atitudes individuais (p.e., motiva9胤o)". 

Correla96es 	dos 	dados sint&ticos 	com 	par*metros 	'x t raー  

lingtlfsticos mostraram que o p,ocesso de aquisi9まo ' governado 

pelas seguintes seis vari&vel5, em ordem decrescente de 

influ白ncia: 1) contato com alemaes durante as horas de lazer; 2) 

idade no momento da imigra9ao;3)contato com alem直es no local de 

trabalho; 4) treinamento profissional no pafs de origem; 5) 

escolaridade (anos de comparecimento A escola); 6) dura9さo da 

estadia. 
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Este奮  estudos pod・r*o ●・rvir de coinpar・9胤o aos r・guはaー  

dos obtidos na pr・sente pe魯quisa (cap.7). Vaはare i, ・V・ntual皿enー  

te, a 皿enc ion血ー  loお・  Por ・nquanto, o gue ainda se d・ye acrescentar 

de prel細mnar 奪且o os 皿eios de apr・ndizagem de uma s・gunda lfngu皐  

e um 】 evantamento de atitudes em rela9胤o ao billng1Isma ・  

Ha varias maneiras de aprender/adqulrlr uma segunda 

lfngua que podem ser enumeradas como segue (v. SL.AMA-CAZACU, 

1979, p.97): 

い  aquisi9ao em um ambiente bilfngQe(f am!Ila, comunidade bil(nー  

g凸e); 

2)aprendizagem/aquisi9ao no ambiente em que ' falada a segunda 

1'ngua(num pafs estrangeiro, etc・） ; 

3) aprendizagem individual (sem prof・ssor), atrav's de u加  manua 1・  

mas sem dlscos ou fitas magn● ticas, onde li96es gradatlvas 

estejam registradas; 

4)aprendizagem mndivldual (sem professor), com o uso de discos e 

fitas magnとticas onde ll9己es seja皿  registradas; 

5) aprendizagem atrav●s de ・ns i no, 日m sala de aula ・  com um proー  

fessor previamente preparado e recursos a a胤o ・  

Em uma comunidade bilfng凸e, notamos a presen9a 

sobretudo de (1) e (5). A rela9ao entre a l!ngua minorit&ria, 

aprendida na faw!lia e no melo social, e a lingua ma」or i tar ia・  a 

ser aprendida na escola e no meio social, ' , por sua vez, desi- 
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gua I. Afinal, qual ● o ・ f・ lto r・ai da ・eco la ・obr・  a aprendizagem 

do portugu●s? Sabe-se que, de algum modo, o individuo-aluno, ou 

mndiv! duo-amigo, qualquer que seja o papei soelal que desempenhe ・  

aprende portugu●s. Resta a dfivida quanto A parcela de contriー  

bul9&o da escola nessa aprendlzagem, e uma maneira de medlr leto 

. atrav.s da identifica9まo da vani且nt・  falada pelo individuo ・  

Essa variante poder血  conter tra9os que atestam uma influencla 

maior ou do meio social ou da escola. 

No p6lo oposto, encontra-se a lingua minonitAnia ・  A sua 

manuten9ao significa a manuten9胤o do biling凸 lsmo 、  a menos que 

haja uma. motiva9ao para tal, pode rA, como aliAs jA assinalamロ5, 

ser deslocada pela lingua mais forte. A pr6pria condi9ao de 

"bi I !ng6e", podera parecer dif'cii e, atち  pernicioso manter ・  

Existe, ai iAs, uma sとrie de conceitos e pr・conceitos acerca do 

biling凸ismo, positivos ou negativos, correntes no senso comum e 

literatura a respeito. Citemos alguns, com base num levantamento 

feito por KIELHOFER & JONEKEIT (1983, p.9-tO): 

ー  Julgamentos positivo.: 

(I)crian9as bilfng凸es aprendem brincando com 
fac Ilidade uma segunda lingua que outras criー  
an9as, mais tarde na escola, s6 com esfor9o 
conseguem aprender; 

(2)elas aprendem essa segunda lingua melhor e 
mais completamente do que, mais tarde, ' Posー  
Srvsl; 

(3)crian9as bilIngOes s胤o mais interessadas em 
1lnguas e se famillarizam melhor com ・ las do 
que as monol fngles; 
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(4)crian9as bll!ngひes sao mais tolerantes e mais 
abertas do que as monollngtes; 

(5) crian9as billngfes sao mais fle× ！ veis e se 
adaptam melhor a novas situa96es do que as 
mono 1 tng6es; 

(6)crian9as billng6es s胤o mais intellgentes do 
que, as monollng6es ・  

Segundo KIELHりFER & JONEKEIT (1983), estas asser96es 

sao encontr&veis na maioria dos estudos especializados 

canadenses, americanos e belgas, depois de 1950. J& os 

julgamentos negatwos sobre o bilingUsmo provem・  na maior parte ・  

da literatura especializada mais antiga (anterior a 1950) e se 

mantem, ho5e em dia, no entanto, como preconceitos. 

ー  JuLgam.ntoi negativo.: 

(1)com a aprendizagem smUltanea de duas llnー、  
guas, as crian9as sao e×igidas demais; 

(2) crian9as billng凸es aprendem direito nem uma ・  
nem a outra llngua; 

(3> essas crian9as ficam li ngQ.i st i camente atrasaー  
das; 

(4)essas crian9as nao possuem llngua materna; 

(5)essas crian9as nao podem ser criativas 】 in一  
g凸isticamente; 

(6) crian9as biling1es detem um grau de inteligen- 
Cia menor; 

(7)essas crian9as nao tem fantasia, e pouca senー  
sibi 1 idade; 

(8) essas crian9as sao ambiguas, interesseiras e 
mentirosas; 

(9)essas crian9as sao desenraizadas e apatridas 



・一  elas n胤o tem patria; 

('o)essas crian9as freqtentemente gague」am ・  5&o 
canhotas e desajeitadas; 

(11)essas crlan9as sao desorientadas, 
passivas nas atitudes; 

(12) essas crian9as s且o superficiais; 

ins t&ve is, 

(13) essas crian9as tGm complexos de inferioriー  
dade; 

(14) essas crian9as tem uma personalidade dlviー  
dida ~ elas tendem a esquizofrenia ・  
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・ー  CAPlTULO 2 ー  

BILINGDISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

O Rio Grande do Sul 色  reconhecido internacionalxnente 

como um manancial I nes gotavela pesqulsa llngGfstlca. Situado no 

extremo sul do Brasil, guarda uma histOria de coloniza9&o muitas 

vezes escrita ". ferro e fogo", seja nas lutas de fronteiras, nas 

rotas de contrabando, na distancia do Governo central, seja nos 

fluxos de imigrantes europeus iniciados no seculo XIX, "a foice e 

facto". Tudo isso tem contribuido para a formaロ且o de um complexo 

1 ing凸！stico amplo e dlvers iflcado, com infimeras situa9Oes de 

contatos ling凸！St i cos, ou seja, infimeras situa96es em que o 

problema da aprendizagem do portugues compete com o uso alterna-

tivo de outra lingua, aprendida naturalmente no meio familiar ・  

Neste capitulo, quero expor alguns dados sobre esse 

complexo de linguas em contato. A inten9Ao e conhecer as tendOn- 

dias gerais com as quais se possa relacionar a questao da 

aprendizagem do portuguOs. Em fun9Ao dos objetivos a que me 

proponho, isto se torna relevante, na medida em que ajuda a 

avallar/interpretar os fatos particulares de Harmonia・  

A preocupa9営o que me orienta ● a rela9ao entre o bitlnー  

g凸 ismo na gera9ao dos pais e sua contlnuidade na gera9ao dos 
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tilho s. Pres霧uponho urna situa9胤o tiplca corn que se depara um 

casal, biIlngf3e, quando se pergunta se vai ensinar ao(s) filho(s) 

ai!ngua minorltArla, ou apenas o portugues, ou ambas as lfnguas 

que domina. A meu ver, as exlg'nclas Soclais de aprender porー  

tugues, em grau malor ou menor, estAo no cerne dessa declS且o, 

embora nao seJam os frnicos fatores determlnantes em 」ogo ・  Da!, a 

raz且o de procurar urna visao mais ampla do problema ・  、  

Para tanto, basearー皿e-ei em dados do projeto "B工 1 inー  

g6ismo no Rio Grande do Sul" (BIRS),* desenvolvido no instituto 

de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

pelo Prof. Waはer Koch, a quem agrade9o nao s6 a permissao de 

usar desses dados, corno tamb白m a oportunidade de ter trabalhado, 

praticamente me criado, no interior desse projeto・  

A metodologia chama bastante aten9Ao ・  Baseia-se em um 

levantamento por correspondencia junto aos alistados - por 

conseguinte, 」ovens na casa dos l8 anos, pertencentes ao sexo 

masculino ~ que se apresentaram, em 1985-86 e 87, As Juntas de 

Seでvi9o Militar de cada municiplo. O question&rio enviado 血  s 

Juntas, para ser preenchido pelo alistado, indaga sobre a 

situa9Ao lingIfstica dos "ditos cujos" e de seus pais, como se 

pode apreciar abaixo, na tig・ 4 ・  

*Na verdade, trata-se de um sub~projeto do "Aいas LingQ!s一  
tico-Etnogrkfico da Regiao Sul" (ALERS), para o qual tem sido 
canalizada a maior parte das energias de 1989 para cA. 



UFRGS - INST. DE LETRAS 
ATLAS LINGCJIちTICO E ET・  
NOGRAFICO DA REGIAO SUL 

Deixa em 
branco este 
espao ' 

	 1 	 

lii I SIGLA DO ESTADO: 

' 

ト  

LUGAR DE NASCIMENTO: 

BAIRRO: 

MUNICLO 

I 

MORA LA DESDE 19  

, 
	

, , 

ト  ‘ 

~ ’ ，  

SOBRENOMEDOPAI: I J I 
LUGAR DE NASCIMENTO DO PAI: 1I し  

MUNICIPIO: 
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Use letra de forma, uma em cada quadrado: 

NOME DO ALISTADO (opcional) 
inI titti I 

ONDE MORA? LOCALIDADE: 
~ 

, , 
	 ’ ，  ' 

~ ，  

Mar.ue corn um"x'' a res.osta certa: 

EM CASA S6 FALA O PORTUGUS? 	O.sim 
	

ロnao 

SE NAO FALA so o PORTU 
GU!7QUE OUTRA LlNGUA 
AINDA FALA EM CASA? 

ロalemo 

ロ，sp・nhol 

ロitaliano 

ロjapons 
ロpolons 

ロ「us$0 

ロucraniano 

口outra 

Fala a lingua marcada na pergunta anterior: 

fl todos os dias 	U muitas vezes 	JJrarainente 

QUANTOS IR皿OS E IR血S TEM? irmios ： 	ノ ir磁S: 

I I I I 
	

SIGLA DO ESTADO: 

O PAI. AL'M DO PORTU-ロ  nenhuma 
GUES, QUE OUTRA L伽GUA口・I・『Uめ  
FALA COM OS PARENTES? D espanhol 

 

ロItaliano 

ロ］apons 

ロpolons 

ロ『us$0 

ロucranlano 
outra 

SOBRENOME DE SOLTEIRA DA MAE: 
LUGAR DE NASCIMENTO DA MAE: 

~ , 

 

MUNICII'IO: 
‘ ~ 	

I- I E 
	

SIGLA DO ESTADO: 

A MAE, ALEM DO PORTU. ロ  nenhuma 
GUES, QUE OUTRA LINGUA ロ  alemlo 
FALA COM OS PARENTES? O espanhol 
Muito obrIgado por ter colaboradO conoscol 

口 ltallano 

ロ1・pons 

口polons 

ロ『us$0 

口ucrani・no 
outra 

Fig. 4 - Question&rio utilizado pelo BIRS, para 
aplicado pelas Juntas de Servi9o Mllitar 
alistados de cada munlcipio. 

Ber 
aoB 
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A uniformldade dos informantes ー  ●in torno dos 18 anos e 

sexo masculino~ permite que se compar・  os difer・ntes dados entre 

Sl, al*m de oferecer um crlt曲rio comum para a obten9胤o da（い  

m dia(s) do bilingfJismo no Estado.E verdade que deixa de fora os 

representantes do sexo fe皿inlno, mas lsso n直o deve alterar muita 

coisa, visto que aparecem de certa forma na gera9嵐o dos pais ・  

Quanto a esta, n胤o se tem certeza sobre a idade exata. 

Por sua vez, fixando a idade inInuma de casar em 18 anos・  difiー  

cimmente haver& um allstado com pais abaixo de 35, e flxando em 

40 anos a idade m&xima fecunda da mulher, dificilmente teremos 

pais (ou pelo menos maes)com mais de 58 anos ・  Isso leva a crer 

que a 皿・dia de idade dos pais se垣  por V司 ta de 45・  。u uma idade 

entre 35 e 55 anos, que tamb●m serve para a co皿para9且o ・  

Por enquanto, importam dois aspectos: loca l iza9ao e 

indice de bilingmsmo no Estado,nessas duas gerasどes ・  

2.1 	- LOCALIZA9AO DO BIL.INGt3ISMO 

A idと ia original do BIRS sempre foi o mapeamento do 

bい ing6I sino, embora n且o fosse a finica・  Contudo, dificuldades 

impostas pela realidade (v ・  KOCH & ALTENHOFEN, 1986), como o 

pr6prio analfabetismo entre os alistados, incapazes de preenー  

cherem o question&rio sozinhos, e a dependencia da colabora9徴。  

das Juntas de Servi9o mlI tar, acabaram impedindo, apesar dos 
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esfor9os empreendidos, que ●● recebesse os dados da totalldade 

dos munic!plos da pesquisa. N胤o obstante isso, consegulUーse uma 

amostra bastante slgni f teatl"a que, por meio de procedlmentos 

estat!S ti COS, se presta a uma boa an&li霧e do blllng6ismo, n胤o sO 

em termos de varia9go diatOpica, como tamb●m no vi'lumbramento de 

processos sociais, como migra96es e !ndices s6cio-culturais. 

A &rea atingida pelo projeto, ate o momento Cv. fig.5), 

apesar de apr●sentar !acunas, n胤o impede que se chegue a um mapa 

pelo menos aproximativo da regiao de concentra9ao das comunidades 

bilfng凸es, alvo de nosso estudo puntual. A exatidao, e verdade, 

nao ser& a desejada, mas a possivel, para a finalidade utilit&ria 

de ter uma vis直o do "campo da pesquisa". 

Assim, o mapa que ap'esento na flg.6, vale relterar ，  ' 

apenas uma aproxima9ao para o fim especUico de visualizar o 

alcance do nosso objeto de estudo no espa9o. Para a sua elabo- 

ra9且o, servi~me de informa96es adicionais obtidas de vlagens de 

pesquisa de campo para o ALERS, al*m de registros escritos e 

dados da experiencia pessoal. A localidade de Harmonia aparece, 

neste universo, marcada com um "X" caracterfatico. 
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Fig. 5 - Area atingida pelo B1RS, ate o presente women- 
to: X C Harmonia 
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A rigor, percebem-se tres grandes "regibes bllingtes" 

no Estado. At● bem pouco tempo, essas rogi6es despertaram o 

interesse dos educadores e autoridades no sentido de (r● ） introー  

duzir na regl胤o de colon I za9胤o ltallana o ensino de italiano, na 

regiAo de coloniza9Ao alemA o ensino de alemAo, na reglAo da 

frロnteira com o Uruguai o ensino de espanhol, e em nticl・os urbaー  

nos o enslno de frances e lngl自s.Da! nasceu o projeto "Pluralisー  

mo de L!nguas nas Escolas Pしblicas do Estado", com o qual se 

acreditava revitalizar e preservar I!nguas que, 血  certa altura do 

passado, paradoxal mente, ia tinham sido Inclusive alvo de perseー  

gui96es. Como se ve, sopram novos ventos em nossos dias ・  e ate 

mesmo a Constitui9Ao Estadual de 1989, em seu artigo 209, mais o 

§2!, assegura o seguinte: 

Art.209 - O Conselho Estadual de Educa- 
9Ao assegurar& ao sistema estadual de ensino 
flexibilidade tecnico-pedagogico-adminlstraー  
tiva, para o atendimento das peculiaridades 
s6cio-culturais, econ6micas ou outras espec!ー  
ficas da comunidade. 

§2! - Ser& estimulado o pluralismo de 
idiomas nas escolas, na medida em que atenda 
a uma demanda significativa de grupos inte- 
r日ssados ou de origens etnicas diferente＄・  

p ・ e ・ ，  O art.209 permitiria, a proposta de MATTOSO 

(1975) que defende a alf abetルa9Ao de crian9as de minorias 'tniー  

cas, no dlaleto materno aprendido em fam!lia ・  

Mais adiante, num par&grafo anioo, art ・ 220, le-se ainda 
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o segulnte, numa men9'o dlreta ou lndireta a ・seas comunldadee 

bilIngO・e que t・ntei deli皿itar na tig・ 6: 

Par"raf o bn'0O ー  ‘ dever do Estado 
proteger e esti皿ular as manif・eta9O・S 
culturais dos diferentes grupos ' tnicos for-
madores da sociedade rio~grandense ・  

Ora, uma das teses desta pesqulsa ● que a quest胤o da 

manuten9ao do bilingmsmo encontra-se em estreita rela9&o com as 

condi96es de aprendizagem do portugues, seja quando olharmos em 

dlre9ao ao passado, seja quando pensarmos no futuro dessas comuー  

nidades e nas transforma96es sociais que est胤o por vir ・  

2.2 	- INDICES DE BIL1NGOISMO 

A comunidade billngOe de Harmonia, no conjunto-universo 

formado pelo Rio Grande do Sul, est& situada justamente em uma 

area que, pelos dados do BIRS, apresenta os Indices de biling ieー  

mc(a l emao-por tugues) mais elevados do Estado ~ em media・  ma i B 

de 80%, to皿ando por base a g日ra9ao dos alistados ・  Bo皿  Principio 

(92,86%), Feliz (87,79%), Nova Petrbpolis (82,60%) ,e Salvador do 

Sul (80,30%) estao entre os municfpios mais bilIngues. 

Para conhecer a dlmensao deste tato, basta comparA-lo 

com a media geral do Estado. Analisando um total de 28.686 

questionArios relatlvos a s enquetes dos l54 munlclplos que 
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gen・ro雪ament・  r・BPロnd・ram ao pedido do BIRS (V ・  tlg・ 7), ch・gamos 

ao !ndice de 19,10% de bllingQismo entr● os ali stados ・ * 	Na 

gera9嵐o dos pais, e与 te percentual ・ leva-se para 30,85％・  Em outras 

palavras, isto equivale a afirmar que,da gera9鳳o dos pals para a 

gera9且o dos filhos, houve uma redu9*o d・  11,75% nロ  bilingaismo do 

Estado, num periodo de aproximadamente 18 anos, coincidente com a 

idade dos alistados, que vai desde 1967 a 1985, ou 1968 a 1986, 

ou ainda 1969 a 1987, conforme o ano do levantamento. 

Para descobrir alguma rela9ao com a aprendizagem do 

por tuguGs, ● preciso, nロ  entanto, ir alem・  Neste particular, o 

quest 士onarlo do BIRS proPiciou gue se analisasse ・5505 fndic・S ・  

especificando se o pai e & mae eram bil!ng凸es ou monolt ng凸es ・  Ao 

fi皿，  obtivera皿ーse os S・guintes resultados: 

*Nao inclu!dos os dados de Porto Alegre, capital do estado, com 
uma popula9ao de 1.300.000 habitantes (IBGE, 1989). 
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Fig. 7 - Quadro dos fndices de biling6ismo entre a 
gera9Ao dos pais e a gera9ao dos fl1 hos 
alistados. 1.lg ● monoIfngte; 2.ig, bi I fng凸e 

Admitindo uma correspondencia entre biling凸ismo e grupo 

とtnico ~ haja vista que as linguas consideradas, com exce9ao do 

ingl自s e frances, e×istem basicamente como heran9a dos 

imi grantes, 

manuten9ao 

日ndogamicロS ・  

transmitlda pela tam【 lia ~ podemos correlacionar a 

do 	billngaismo 	com 	casamentos 	exog血皿I cog 	' 
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Partindo deste prisma, notamos parcentuais multo baixos 

nos dois grupo昌  mistos (pail ・ Ig ＋  皿胤・2 ・ lg ・  pai2. ig ＋  国且ei. Ig), 

o que confirma ainda mais o predom!nio da endogamia sobre unl6es 

4e etnias difer・nte・・  Obviamente, nos舞a amostra nao exclui 

a ocorrGncia de um ou de outro tipo de par nos demais conjuntos 

(pai“ ・ lg ou pai露2・ lg）・  Today 垣, a dif・r・n9a ● tao grande que 

● limina qualquer rea9ao de dとvida, 

O que existe ' uma p・rda e」 gnificativa do billng凸I see 

-para o monoling凸I ceo・  Ela ser& maior, nos casamentos .xogamicos, 

-co皿o jA Se sup6e・  皿es皿o s・皿  os dados ・  O anormal, aqui, seriam 

indices elevados de manuten9且o do bilingf3ismo na gera9ao dos 

f i 1 ho‘ ・  fato que ・ nos nossos dados, ah・ga a ユ8,5%, tanto para os 

casos onde a mae ' bi 1 tngte, quanto para as ,itua96ee onde o . o 

Pai・  A conclusao 垣ediata conduz-nos & afir皿a9胤o de que a 

vari&vel sexo exerce uma influGncia senao nula, ao menos bastante 

t細ida sobre a ・anuten9&o do bilinglismo. U国a an血lI霧・  superficial 

de dados adicionais do BIRS comprova que a vari&vel "meio social" 

過  mais proflcua para o caso. 

Mas o que justificaria u・a redu9ao de 27,27% no bilinー  

gmsmo em casamentos ・ndog血elcog? N胤o dlspomos de informa9ひes 

suflcientes, para ousar uma resposta. Ela exige que se 

investigue, com maior detalhamento, a estrutura sacial onde o 

fenO血eno ocorre. 
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O indico geral do 26,41%, que considera 0・  dados das 

duas faハas etarias, 35-55 ・  ユ8 ano雷 ，  soa bastant・  ●1・vado para 

os padrbes brasil・ irog・  E皿  ntimero・  absolutos, ・1. equivale a uma 

popula9&o de 	2.420.001 habitantes, de um total estimado em 

9.163.200, 	em 1990, conforme a proje9ao do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estat!stica 〕 ，  baseada no censo de 1980 

que somava 7.923.000 habitantes no Rio Grande do Sul ・  Face a 

essa constata9ao surge uma indaga9ao: com todo esse contingente, 

por que razAo t●m sido tao ・scassos os trabalhos nessa Area・  

tanto em termos de pesquisas, quanto em rela9Ao A ・sco larlza9Ao? 

N且o ignoro as pesquisas de Walter KOCH (1974), Vitalina FROSI 

(1983), Heinrich BUNSE (1975), Erich FAUSEL (1959), dentre ou- 

tros, na Area.Todavia, a densidade demogr血fica de p日squ I sadores 

neste laborat6rio bい fngae parece bastante reduzida proporclonalー  

皿ente ao campo. Ass垣，  ta皿bem, que se t・nha conh・ci皿onto・  pratiー  

camente inexistem trabalhos emp【 ricos que d'em alguma orienta9胤o 

a quem empreenda esfor9os no sentido de adequar o ensino de 

portugues As peculiarldades sOdia-culturais a que se refere o 

artigo 209 da Constitui9ao. Isto e sintomAtico e, se estamos em 

busca de tendencias, eis ai uma. 

Evidentemente, nesses 26,41% nao est胤o discr垣i nadas 

as 1工nguas que, no bojo das especificidades que trazem ao 

processo de aprendlzagem do portugu自s, ainda dividem a realldade 

por dois, ou por tres, ou quatro，  。 inco, e assim por diante・  de 

modos que ela se torna menos perceptivel aos olhos do observador 
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externo. Segundo a nossa amostra, de um totel de 5.435 telantes 

bil!ng凸es, sao os ・・guint・5 05 fndic・s d・  biling凸工sino por ifngua: 

15435: 30771 116I 16451 23I 216: 2I 2I 
I 
1 100% 158,61% 12, j3%133,94%:O,42%:3,97%:O,04%:O,04%: 
l 	  

55 1 
, 
, 

ェ ， o1覧I 
l 

99: 

ユ ， 82%1 

  

fonos" 

Fig. 8 - Indlces de biling6lsino por lIngua, no Rio 
Grande do Sul 

Esta propor9武o entre o nfimero de germanofonos e "ital6ー  

coincide corn o que diz ROCHE (1969, p.6S6-7). Quanto ao 

nfzmoro dos teuto~brasilei ros, 1.e., brasilelroe cujo pai ● mae 

sao de origem alema, deve seguramente atingir um Indlce bem mais 

elevado. 

2.3 	- TEND!NCIAS GERAIS 

Vimos, anterior皿ente, dados que apontam para u皿  pau la一  

tino retrocedimento do bilingtlis皿o no Rio Grande do Sul. Pela 

amostra considerada, em 18 anos, a contar de 1967, houve uma 

redu9ao de ll,75%, na m色dia geral de falantes que dominavam uma 

segunda lIngua, ignorando o grau de profici'ncia, no caso. Esse 

Indice baixou de 30,85%, na gera9嵐o dos pais, para 19,10%, na 

gera9ao dos filhoe ・m idade de alistamento 皿Ili tar ・  

U F U G S 
Biblioteca Setorial de Ci6ncias Sociais. Humanidades 
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Mas essa redu9嵐o certamente n嵐o me ● xpllca por uma mera 

decis瓢o intra一 tam iliar quo deter皿lna que o fllho aprenda apenas o 

por tuguG', como medida auxillar contra problemas de comunlca9胤o e 

escolar I za9且o. Estamos na fase dam hip6teses，  ● essa ' uma dalas. 

Ha outros fatores em jogo, sobretudo os que dizem 

respeito a estrutura sodial. Os ●●●● ●●d‘● ，  a urbaniza9胤o, a 

lntegra9ao, as migra96es, as rotas de transporte, a adminis一  

tra9胤o, a quebra do isolamento,os negocios,a mobllidado social 

e a centraliza9試o da educa9負o, tudo exerce press6es poderosas no 

sentido da uniformidade lingQistica (GUMPERZ, 1984, p.38). 

Quando, nos estudos sobre os teuto-brasileiros, se menciona a 

expressao "penetra9胤o do portuguGs" (v. WILLEMS, 1940, e.205; 

ROCHE, 1969, p.654-6), isso nada mais ' que o resultado de mudan- 

9as sociais nas comunidades que, de uma maneira ou outra,afetam 

os usos lingaisticos de seus membros. Uma tendGncia a ser evidenー  

ciada ● que esses usos se uniformizam・  

N且o sabemos, porem, me esses 19,10% de alistados provGm 

do meio rural, numa comunidade bil!ng6e t 『pica, como ’ ロ  ma i S 

provave 1, ou se vivem na cidade. Tambbm n且o questionamos as 

caracteristicas do bi lingaismo lnformado, pois a descri9武o disso 

passa por estudos nionograflcos arlteriosos e aprofundados, em 

comunidades especificas. 

De resto, temos em m駿o os par血metros gerais com os 
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quais ● p05S fV・ I comparar ou dados de Harmonla, sob;'tudo no 

tocante aos casamentog ・xc ga皿I cos ・  rel●9且o do biling凸i窃皿o entre 

as gera9Oes. Al●皿  disso, fica a constata9鳳o d・  qu・  prec 工 samos 

recorrer A estrutura social para entender a qU・● tao da aprendi zaー  

gem do portugues face a U皿a situa9ao de biling凸I smo ・  Ela nao se 

processa nos limites estrltos de uma sala de aula ・  ”L& fora", no 

meio social, hAlntmeros fatores operando, de maneira diversa, a 

favor ou contra a aprendizagem. A escola tem muita responsabillー  

dade nesse processo e nAo pode sl皿plesmente 」ogar a culpa de 

quaisquer deflCl●ncias do ensino nas condi96es s6cio-culturais do 

alUno. Ela n&o pode fechar os olhos e "r・mar contra" a realidade 

local. Felo contr&rio, cabeー lhe promover uma ref lex胤o 邑  par t i r  

旦旦, i.e., partir do universo de experiencias e valores do aluno・  



a以e2 
~~~~~~~~“・,~~~~~ 

ilnztrumerito 



ー  CAPITULO 3 ・・  

O PARADIGMA DE REDES DE COMUNICACAO 

Chegou o mo皿ento de mergulhar no conjunto-universo das 

re ia9Oes sociais de uma cロmunidade biling凸e especIfica ・  T胤o logo 

"nos jogamos" nesse sistema, fazemos parte da sua "" " camun‘ー  

aa;'o. Segue que o nosso valor e significado, as atitudes em 

rela9ao a nOs, s胤o estipulados de acordo co皿  as nor皿＆s que regUー  

lam as rela96es nessa r・de. Se o nosso 'ignificado for de um 

"estranho querendo pesquisar como se aprende portuguGs no lugar” ・  

ou "um estranho qU日rendo v・r se aprende皿  portugues no lugar” ・  ou 

nu皿  rapaz querendo rir do portuguas do lugar” ー  as interpreta96es 

sAo vArias！ー  田uito provavel皿ente obtere皿os dados qu・  nao coinciー  

dem com as rela96es normais entre os membros da comunidade ・  Como 

ressalta LABOV (1972a, p.155), "a speech community cannot be 

conceived as a group of speakers who ali use the same forms; it 

is best defined as a group who share the same norms in regard to 

language." 

A pesquisa de campo em urna dada comunidad・  “皿・  assim・  

de enfrentar problemas decorrentes da pr6pria presen9a do 

pesquisador na 'rea ・  Os efeitos de um observador externo nos 

dados obtidos s胤o freqlentemente discutidos na literatura (LABOV, 

1972a; MILROY, 1980). LABOV denomina-os de "paradoxo do observa- 
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dor"' a linguage皿  na co皿unidad・  pode ‘・I. ・e tudada 奮oment・  por 

meio da col.te de ampla quantldade de fala natural, atrav's de 

grava96es de qualidade; contudo, um estranho quo tente obter 

esses dados altera drasticamente o carater do fenomeno que ele 

est& observando. 

Portanto, antes de “・plesinent・  "Jogar-se" na comuniー  

dade bil!ng0e, 	conv白m controlar esses problornas e te~los sempre 

ao alcance da observa9豆o. Em seu estudo sobre o 'leok Vernaoいar 

Enいish dos grupos de rua do bairro de Harl・m ・  em Nova lorque ・  

LABOV (1972b) usa um insider (participante interno) como interme- 

"&rio para realizar a pesqulse sem, pelo menos parcialmente・  

sofrer as conseq凸encias do "paradoxo da observa9ao” ・ 	GUtIPERZ 

(1970）良e vezes usa um 'nilder e outras vezes combina o uso de um 

'nu'der com a observa9"o inconspIcua de um grupo pessoamente 

recrutado. 

Ora, no presente estudo, o pr6prio pesquisador ' um 

insider. Vive desde os 7 anos, na comunidade. Fez o 1! grau ai; 

Jogou bつ la em diversos campos de futebol da regi o; 	foi 

contratado por v&rios tlmes; pendurou as chuteiras e foi fazer 

esta pesquisa. 

A condi9毒o de insider, no entanto, apesar de vanta」osa, 

ainda n且o satisfaz, por inteiro,a ansla pelo rigor clentif ico・  E 

precisロ  controlar tarnb&m os efeitos advindos desta condi9胤o que ・  
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embora 国enores, ainda assim podem at・tar os dados ・  A f i nal ・  

ninguem esta livre de lnimlzades, preconceitos ・  lnveja. e multos 

outros comportamentos que, na mntlmidade, vem mais facilmente ' 

to na. 

Neste sentido, a an&lise de "redes de comunica9血o", que 

:1ム  definimos como sendo, em 昌entido amplo・  。  ・“tudo das rela96es 

em U皿  dado sistema cont!fluo, representa uma "estrat’いa 

estrutural", "um construto anal!tlco" para captar a quantidade de 

mntbr皿a9胤o desejada (BORTONI ，  ェ985, p・ 69）・ Ma I霧  do que um ・squema 

metaf6rico para a descri9Ao de rela96es sociais ・  o conceito de 

rede * um "instrumento analitico", um "conjunto de procedimentos" 

que podem ajudar a neutraHzar os efeltoe da observa9ao (MILROY ・  

1980, p.45). 

Como membro da comunidade desde a infancia, espero 

movimentar-me de forma bastante natural e espontanea, no interior 

dessas redes de comunica9ao, cem causar qualquer estranhamento e 

se皿  sequer ser 皿uito notado nos m・us prop6sitos de investiga9嵐o・  

Com o auxilio do conceito de rede social, devo admitir com MIL1ROY 

(1980, p.43-4), sou capaz de analisar, e em certa medida 

controlar, o carater de meu relacionamento com o grupo que vou 

observar. Se torna possivel equipar~se co皿  um ● tatus que nao ' 

ne皿  o de participante interno(inst d・r), nem externo (outside” ・

皿as algo de ambos ~ U皿  amgo ci・  U血  a皿igo, ou 皿ais tecnicamente・  

um contato de rede de segunda ordem (BO1SSEVAIN, 1974, apud 



MILROY, op.cit.) ・  

A e nfase passa do lndivfduo em isolamento para as 

rei a9Oe' entre os indlvi duos. I sto ● ，  em sentldo amplo ・  patalelo 

a tradi9ao 1lng凸！stlca que privilegia mais os aspectos funciona'' 

do que os foruaii. Em sentido restrito, est& relacionado ao 

estudo da varia9Ao ling凸Istica que reconhece os mod・ los ・  dens iー  

dade da comunica9胤o humana como uma varl&vel mediadora entre os 

dlf erentes usos da lIngua e as caract・risticas g6cio-ecol6gicas 

da comunidade de fala (HYMES, 1974). Neste sentido, o modelo de 

redes de comunica9胤o representa uma ・sp●ci・  de refinamento do 

modelo ol&ssico de LABOV, como ten Is皿brado a prbprla BORTO凡I, em 

pa 1・stras que Profer iu・  

3.1 	- DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DE REDES 

O paradlgma de redes nas ciGnolas humanas desenvolveuー  

se sobretudo em duas tradi96es principais, a saber na psicolog垣  

e na antropologia social. 

A prlme ira, da psicologla, prov●m da area de pesquisas 

de pequenos grupos, artiflcialtuente constru!dos sob condi9bes 

experimentais. A t・cnica 皿ais utilizada ' a ・ooioa tr Loa ・  tamb’皿  

definida como a t.cnica de "nomear", que serve basicamente como 

um esquema para medida de contatos interpessoaiS ・  Pode consistir 

em uma simples pergunta do tipo "quem s&o seus tr@s melhores 

82 
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amigos no grupo X?" ou e皿  U皿a baterl鳳  d・  qu・st6・s referentes a 

t6pico e ルcal, f reqaancia de lnt・ra96es e outros aspectos do 

contato interpessoal (V. MORENO, 1963 e GUIMARAES, 1972, apud 

BURTON!, 1985, p.71). 

A segunda, no &mbito da antropologia social, seguiu 

pr incipamente 。  in・ todo da ob・・rv・;&a p・g1 ti ci p*“・  em comunidades 

reais. Seu foco principal tem sido o contetido normatlvo das 

rela96es, decorrentes das expectativas que os mndiv!duos mantam・  

uns com os outros, de acordo com suas caracteristicas socialE ' 

atributos. BARNES (1954, apud BORTONI, 1985) e quem come9a a 

apl ica9ao do paradigma nessa 血rea, num estudo que desenvolveu na 

vila norueguesa de Bremnes ・  

Ora, tanto pequenos grupos exper垣entals quanto comunlー  

dades representam estrat●いas para tornar os modelos de comportaー  

皿ento acessiveis A investiga9Ao ・皿PIrica. Ass!皿，  para BARNES ・  a 

ideia de rede aparece como a imagem de um campo sodial ・  cons tiー  

tuido de pontos e linhas, respectivainente el・皿・ntos ・  r・ la9己es do 

sistema social. Isso, de algum modo, conduziu A percep9胤o de 

caracteristicas estruturais e de contetido nas redes, avaliadas ・  

na literatura da & rea, em termos de densidade, multiplexidade e 

complexidade de papeis sociais. 

O conceito de densidade ● equivalente A no9且o 

o nしmero de liga96es que i . e., matem&tica de completeza, 
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●fatlvamente existem como uma propor9且o do ntimero m&×hue d・  

liga96es 	que poder lam ●×i'tlr. 	Em comunldades pequena‘ ・  

tradicionais, "onde todo mundo conhece todo mundo", a densidade e 

alta; nas grandes cidades, por outro lado, a densidade ' baixa 

(BORTONI, 1989, p.169). Podemos visualizar esses dois tipos geー  

raia de redes como nas figuras 9.l e 9.2(fonte: MILROY, 1980, 

p.20), onde o individuo, cuja rede est& sendo estudada, ' repre- 

sentado pelo asterisco e as outras pessoas da rede por pontos ・  As 

linhas correspondem aos contatos entre os mndiv!duos. Nesta parsー  

pectiva, dirー郵●ーA que a月  red・s sao, respectivament・，  de alta 

e de baixa densidade. 

＜タ  

Fig. 9.1 - Estrutura de rede pessoal de alta densidade: 
X と  o ponto enfocado da rede 

x 

／◇～  
’ 	 、  

. 

Fig. 9.2 - Estrutura de rede pessoal de baixa densidade: 
X C o ponto enfocado da rede 

Aliada A alta densidade, ocorre a multiplexidade, ou 
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00ja, as pessoa奪  霧e r・ “cionam em diver・” oondi96”・  como 

parentes, vizinhos, parceiros no tr・bam。・  no はzer ・  ’tc・  Em 

comunidades de balxa densidade, os la9os tendem a ser "uniplex” ・  

e n&o "multiplex". Exemplos de rela9bes Unlple× S鳳。  as que se 

estabelecem entre patrao e empregado ou 国’dico ' paciente・  nas 

sociedades urbanas e tecnologicamente de霧・nvolvidas (BORTONI ・  

1969, p.169) ・  

E poss1vel descrever uma rede como sendo uL. ou unei 

densa do que outra, ao mnv・s de simplesmente defini~Ia ・ em termos 

absolutos da distln9ao bin&ria entre redes absrti・  e f.ah"daI' 

determinar zonas d. redie ・  como o faz MILROY (1980), para o seu 

estudo em Belfast, na Irlanda ・  

O princIpi。  e 。  mesmo: cada pessoa pode ser vista co皿。  

um 1。。。  do qual lrrad iaml inhas em dire9息o a pontos(pessoas com 

as quais ela est& em contatの・  Essas pessoas que estAo n gadas 

diretamente a ela podem ser caracterizadas como pertenoentes a 

por sua vez, pode entrar em contato com outras que ele nao conheー  

p.48）・  
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Fig. 9.3 - Estrutura de rede pessoal de alta densidade, 
mostrando as zonas de primeira ● segunda 
ordem. X e o ponto enfocado da rede 

Qual a utilldade dleso para a pesquisa de campo? Segunー  

do MIL.ROY, o pesquisador pode entrar como o "amigo do amigo" da 

zona de segunda ordem, o "parente do parente" da zona de segunda 

ordem, e assim por diante, o que o identifica n痕o mais como um 

out.id.x "atemorizant日” ，  mas alguam corn quem se pode conversar 

relativamente A vontade. Tenho utilizado este procedimento nos 

levantamentos de campロ  para o ALERS, e a experi自nc ia 皿ostra que a 

ida direto A zona de primeira ordem dificilmente ' be皿ーsucedida ・  

Ha que se fazer reconhecer como tendo alguina Liga9胤o familiar a 

rede; um meio de consegui~lo e atraves da zona de segunda ordem, 

onde estao o dono do boliche, a professora, o pessoal da EMATER, 

o padre, etc.. 

Este recurso me sera bastante と  til mesmo na pesquisa de 

Harmonia, quando explorarei rela9bes de parentesco, ainda que 

longInquas; amizades do tempo de futebol; o pr6prio falar teuto- 

brasileiro local auxiliar*. nesse intento;a''popular idade" de meu 

pai, alfaiate e ex工mio jogador de cartas, tambとm um ponto a favor 
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para me fazer reconhecido como um membro da comunldade. Em outras 

palavras, procurar● i aumentar a 皿Ultlplexidade da minha intera9鳳o 

com os informantes, ressaltando rela96es de parentesco,amizades, 

trabalho, etc. 

3.2 	- APLICAGAO EM ESTUDOS SOCIOL1NGOISTICOS 

Os estudos vocioling6!sticos de redes tem caminhado 

basicamente para dois tipos de ensaios, como observa BORTONI 

(1985). De um lado, estao estudos lnteressados no processo pelo 

qual comunidades nAo-monol!ngCes tendem ou em dire9ao a uma 

dig los● ia estavel, ou em dire9ao ao deslocarnento de uma varledade 

de l!ngua em favor de outra. Fazem parte os estudos do aod●- 

一‘witahin‘ 日  da 皿udan9a de c6digo(language shift), como ・m BLOM 

& GUMPERZ (1972), GUMPERZ (1976a), GAL (1978, 1979) e, mais 

recentemente, a disserta9胤o de mestrado de STElNER(1989). 

Do outro lado, h& estudos preocupados com o aparente 

paradoxo da manuten9ao de variedades n敏oー ● tandard no repertbrlo 

de comunidades urbanas, a despeito'da opressiva influ自nc ia 

normativa de uma はn g ua ● tandard. Situam-se nessa linha as peeー  

quisas de LABOV (1972b), MZLROY (1980) e da pr6pria BORTONI 

(1985). 

Como se ve, n嵐o tratam especificamente das condl96es 

pelas quais a variedade 'tandard, no nosso caso representada pelo 

por tugues, ● aprendida em uma comunidade biling凸e ，  ● de aロmo a 
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caia,unidade sento esta quest胤o. O billngmamo, ailA', entra somenー  

te nos ・stz os do primeiro tipo e, as事 lm mesmo, e皿  termos da 

CロXTWい,Cncia das lInguas no mesmo amblente soclal. Nao obstant. 

isso・  esses ・studos podem Ilumlnar aspectos lmportantes no amblto 

da ● etOdo1og三a. 

J& menclonel alguns procedlmentos adotados por MILROY 

(198の・  Logc. come9arei por MILROY. 

O trabalho de campo de seu estudo em Belfast concentraー  

se em tres cc皿unldados de trabalhadores, selecionadas com base em 

uma escala de fatores s6cio-geograficos. MILROY eat血  interessada 

nロ  ye mnaculc das classes prolet血rias. Sua preocupa9ao inicial 

Cロrns i s te e皿  definir o seu relacionamento como pesquisadora com 

essaS CO皿unidades sob observa9&o ・  A an&lise de redes, segundo 

ei‘・  a haと1lita a definir esse relacionamento de forma 

sigte皿At i ca ・  como "a口iga do um amigo" da zona de r・de de segunda 

or中e皿・  confarme j& descrevi ・  Sua maior contribui9aロ  foi 

de醸1znstrar g ue o contefido e estrutura das llga96es da rede 

inc」vidual de cada informante podiam ser observados . 

qua..T'tif icadロS, 

Clr.co vami&veis fonol6glcas foram cacolhidas como lndiー  

caczres do vernAculo loca!. Atrav●s de t.cnlcas estatfaticas de 

co '2 Cプ9血。・  procedeu-se a compara9ao doa es。。rca lingQ!sticos com 

os escores de redes, o que permitiu comprovar uma das maiores 
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hlpOt・see do estudo: mesmo quando as vanl血yele de ldade, se×o ' 

ClaSSe Soc ial sao tomadas como constantes, "the closer an 

indlv idual'e network ties are with his local community, the 

closer his language approx垣ates to localized vernacular norms" 

(op.cit ・ , p.175). Asslm, as redes densas e multipにx ali 

encontradas funcionam como um refor9o dos valores ling凸 tsticos e 

cultura is loca is, isolando seus membros da influencla da cultura 

dominante. 

Conclus6es similares parecem repetir~se na maloria dos 

demais estudos. Estudando quatro gangs de pr十adolesoentes do 

Harlem, LABOV constatou uma correla9ao positiva entre o grau de 

integra9ao de cada membro dos grupos e sua aderoncia A grainatica 

do Black Vernacular English, concluindo que a estrutura altamente 

coesiva dos grupos exerceu forte controle sobre a assim chamada 

cultura vernacular. Para chegar a estes resuはados, LABOV valeuー  

se amplamente da t'cnica sociom'trlca ・  Foi perguntado a cada um 

o nome do melhor amigo e, com base no nfimero de nomes dados como 

amigos preferenciais, de nomes recebidos e de nomes dados 

rec i procamente, construiu-se as redes sociom● tricas. A partir 

da!, LABOV classificou os oar.., membros secund&rios e perif riー  

cos das gangs, e identificou os l a鳳・霧 ，  meninos isolados qu日  n&o 

guardavam contato fechado com os membros da gan‘ ・  

A pesquisa de BORTONI (1985)transcorre praticamente no 

mesmo ambito das anteriores. Seu interesse repousa sobre o 
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fen6meno da mobilidade geogr&flca da zona rural para a urbana ・  

se det'm sobre o processo eociolingfflstico, que acompanha essa 

transl9且o, de transforma9徴o de dlaletos rurals brasllelroe em 

variedades urbanas' No seu estudo~ desenvolvida ao Longo de um 

ano de observa9且o participante em Rrazlandia, cidade-sat色 lite de 

Brasilia - BORTONL conclui a favor de uma forte rela9胤o entre o 

processo de difus直o dialetal do migrante adulto do sexo masculino 

(representada pela aquisi9胤o da variante padr且o da regra) e 

caracteristicas qualltatlvas e quantitativas de suas redes 

soc ia i S. Para sua surpresa, n血o se confirmou a mesma rela9且o no 

grupo das mulheres. BORTONI explica, entao, que a difus胤o 

dialetal no caso das 皿ulheres ● 皿ativada principal皿ente pela 

convivGncia com o marido e com os filhos ja crescidos, de formas 

que as mulheres nao estariam "indo" a cidade, mas que a cidade 

estaria "vindo" at● e'as. Elas, de fato, vivem ainda muito 

conf inadas ae rela9bes de parentesco e de vizinhan9a. 

Na parte metodolbgica, BURTON! procura com muito afinco 

um tratamento quantitativo dos dados. Para caracterizar as redes 

dos 32 informantes (15 homens e 17 uulheres), vale-se dos indices 

de integra9ao e de urbaniza9ao - ligados respectivamente ao 

nfimero e a s caracter!sticas das pessoas com quem o migrante se 

relaciona socialmente - que, no fim, s騒o correlacionadas com 

quatro vari&veis lingMsticas do dialeto caipira. 

No p6lo oposto, mais pr6xi皿o do nosso "ca皿P0 de pesquiー  
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San, encontramos os estudos relaclonados a sltua96es de bllinー  

g6lsmo. RealI zamーse em comunldades tradicionais, numa β l tua9&o 

muito parecida 血  de Harmonla. 

Assim se sucede no estudo cl*5'ico de BLOM & GUMPERZ 

(1972) sobre o aode-ewitohlng em Hemnesberget, uma comunidade de 

1.300 habitantes no norte da Noruega. O objetivo central destes 

pesqui sadores era descobrir por que razao os falantes da comuni- 

dade alternam seu desempenho 1lngfl!stlco entre duas variedades, 

bokial e r ana鳳ai, quando todos eles as dominam, as duas. A prlー  

meira delas, bok麟ai, ' na verdade o norueguos padrao do norte do 

pa!S, aprendido na escola e usado na igreja.A segunda, ranaMa 1, 

corresponde ao dial● to local da regi胤o, falado no lar e na viziー  

nhan9a. 

Para desvendar o problema, os autores detiveram-se 

basicamente em dois grupos: um constitufdo por redes fechadas de 

artesaos localmente empregados, e o outro formando redes mais 

dispersas da pロpulas且ロ，  associadas a pessoas de fora, co皿o 

estudantes em f'rias. Os resultados evidenciaram que a sele9ao de 

uma e outra variedade と  diferentemente padronizada, nos dois 

grupos, revelando um espeihamento entre a escolha da variedade e 

o sistema de valores locais da comunidade. Assim, a gana臓．I sao 

assoclados valores da identidade, da solidariedade e da 

igual dade, enfim, valores loca is;a bokial associamーse atividades 

valores que dizem respelto a interesses i.e., pan-norueguesas, 
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politicos, culturais e econ6micos a nivel nacional. 

Segundo BLOM & GUMPERZ, esse sistema dual de valores 

locais e nao-loca i' e as diferentes situa96es com que se deparam 

os membros da comunidade operam para afetar sua mnt・rpreta9ao do 

s igni flcado social das vari&veis que eles empregam・ 	Nesse 

conte×to, a "ellte" de Hemnes viu a forma padr胤o como a sua 

norma, e usou o dialeto somente para um efeito especialde algum 

tipo, como fazer brincadeira, ou inqulrir sobre atividades posー  

soals no meio do uma transa9ao de negocio.Este tipo de 1W'tahing 

foi apropriadamente denominado pelos autores de "metaf6rico", 

distinto do uwitohing "situacional" caracterfstico do grupo "nb-ー  

elite". Dentro deste grupo, o uso da forma padrao com outras 

pessoas da localidade ● visto como um ato d日scort自S d日  di霧soー  

cia9嵐o. 

Num estudo posterior, desta vez em uma comunidade de 

camponeses no Gail Valley, em Kbrnten, na Austria, GUMPERZ (1976) 

se detem sobre o processo de gradativa substitui9bo (language 

chitい  do esloveno, falado localmente, palo alemao ・  da mais 

prest Iい。．  Esse processo, segundo GUMPERZ ・  ”reflete basica皿ente 

mudan9as na estrutura de rela9bes inter~pessoais ・  mais do que 

altera96es no ambiente extra-lingilistico" (op・ cit ・ ・  P・ 19・  apud 

BURTON!, 1985, p.86). Ate recentemente pelo menos, mudan9as 

sociais nao haviam destruido o sistema local de redes fechadas 

sobrepostas. Com  o desenvolvimento econ6mico, houve uma esp'cie 
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de "dlsper sarnento" das redes. 	A anAllse ・nfocou a rotlna 

cornunlcatlva dos residentes e as conven96es que governam suas 

intera96es corn interlocutores de categorlas Soclais variadas ・  

Estudo semelhante foi efetuado por GAL (1978; 1979), em 

Oberwart (Fe 1s58r), uma pequena comunidade bllingf3e em ale皿ao e 

hangaro locallzada na frontelra da Austria com a Hungria e 

rodeada h& cerca de 400 anos por ＆にelas monoling凸es de alernao ・  

Aproximadamente 1/4 dos 5.000 residentes sao bil!ngQes e 

descendem da comunidade original de camponeses hfingaros ・  Em 

contras te corn a maioria monol!ngfle, os camponeses tem sido 

bilingf3es em hfingaro e alemao por sとculos. 

Por sua vez, a prosperidade econ6mica e consequente 

rnoderniza9ao desde o sとculo passado levou a popula9ao jovem de um 

trabalho ca皿pones, na agricultura, a um trabalho industrial, e o 

alemao se converteu num simbolo de prestigio e dinheiro, aplic&- 

yel&queles que estavam empregados, n良o aos camponeses ・  aos quais 

. associado o hセngaro. GAL argumenta que "' atrav's de seus 

efeitos na forma das redes sociais, nos 'tatusss que os falantes 

querem sustentar e na associa9&o cultural entre variedades uinー  

加isticas e grupos sociais que fatores macrossociol6gicos podem 

influenciar as escolhas de llngua Pslos falantes, nas intera9己es 

dl&r ias" (GAL, 1979, p.17). E conclui que "the simultaneous use 

of language choice for stylistic rhetorical purposes, as well as 

for signaling social group membership is an indicatlロn that 
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languag・  change i'in progress' The community is shifting from 

i nvarlable use of one language to lnvarlable use of another" 

(GAL, 1978, p.237). 

GAL basela sua an&llse do!ndlce de uso de cada uma das 

varledades pose!ye jg ~ hとngaro (H), htingaro/al em且o (H/A) e ale mA o 

(A) ー  em termos da sua escolha pelos falantes de acordo com 

diferentes interlocutores, em diferentes situa96es. E,ali&s, o 

procedimento adotado ta皿bem por STEINER （ェ989 ）・  Em seguida ・  foram 

construidas escalas impli cadI onai e, com a idad. e o grau d・  

aamp.sinato servindo de fatores principat' na determina9Ao da 

posi9Ao do falante na escala. Cada falante foi, entAo, 

classificado num cant'nuua desde o "mais camponGs" ao "mais 

urbanizado". 

Enfim, o que se pode tomar de li9且o mais instrutiva at' 

agora ● que as redes densas, cujos la9os sAo contra!dos em 

territ6rios limitados, 5且o encontradas em grupos de nivel s6cioー  

econ6mico mais balxc e tradicional, onde prevalece a orlenta9鳳o 

para a identidade. "Em termos sociolingtffsticos, verifica-se que 

nestes grupos ha uma forte tend自nc士a A preserva9&o dロ  vern&cu lo ・  

I.e., da variedade usada no Lar e no c!rculo de amgos e Vlziー  

nhos ．  ロS mndiv!duos que conseguem engajar~se no processo de 

mロbilidade sodial, por outro lado,contraem redes mai' esparsas e 

estao, conseqOentemente, mais abertos a influGncia das press6es 

padronizadoras da cultura dominante, inclusive da ltngua padrまo" 



(BORTONI, 1989, p.171). 

Isso deve levar~nos, desde 」a, a ir pensando no papel 

da aprendlzagem do portugu● s na rela9且o dos membros da comunidade 

biはngte de Harmonia l)com a cultura maior do皿inante e 2)com 

as caracter!sticas das suas redes de comunica9ao. 
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ー  CAP!TULO 4 ー  

O MODELO APLICADO A HARMONIA 

"M'todo", diz ACKOFF (In: HEGENBERG, 1976, p.11-116, 

apud LAKATOS, 1986, p.4O), "e uma forma de selecionar t邑cnicas, 

forma de avaliar alternatlvas para a9亘o cient!fica... Assim, 

enquanto as t'cnicas utilizadas por um cientista s嵐o fruto de 

suas d.ois6si, o modo pelo qual tais decls6es s撒o tomadas depende 

de suas r.gra. de decisao・  tl'todos sao regras de escolha; 

t●cnicas sao as pr6prias escolhas." 

Na pesquisa de Harmonla, as regras de escolha sao 

ditadas pelo pr6prio objeto de estudo, onde ele se realiza. 

No principio, era a dとvida: o que condiclona a 

aprendizagem do portugu●s, na comunidade bilingue? Eu me via 

seduzido pela possibilidade de medir o desempenho ling凸tstico de 

monoling凸es e bil!ng凸es, separA-los em dois grupos (desempenho A 

e B), fazer as devidas correla96es, e concluir, se o biling凸is皿o 

ou o alem且o condicionavam negativamente a aprendizagem do por- 

tugues, ou n員o. Esta lnten9ao esbarrou em vArias incertezas: 

1) as car自ncias na aprendizagem do portugu's nao sao problema 

exclusivo de popula96es bil!ngoes' elas ocorrem entre monolIngGes 
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tAo ou senAo malS freq凸enteinente; 	2)grande parte dessas car白nー  

dias sAo devidas a condi9aes do ensino em geral que nada tOm a 

ver com o blllngfiismo, de modos que nAo ● xiste uma base segura 

para tal pretensAo de pesquisa; 	3)o nfimero de bilfngaes e 

mono l I ngles, na comunidade, ' desproporcional e imposslbilita a 

compara9Ao significativa de desempenhos. Estes aspectos surglram 

justamente ao refletir sobre as regras de escolha, i . e., as 

regras que definiam as t'cnicas com as quais chegaria ae redes de 

comunlca9胤o. 

Ao mesmo tempo, eu observava, em diferentes situa96es 

Soclais do dia-a-dia, comportamentos 1 ing凸！stlcoe que me induziam 

a inverter o p6lo da questAo: o que a aprendizagem do portugues 

condiciona, na comunidade biIing6e? 

Eu via os s6cios da Cooperativa local, q凸i nquagen&r i os 

falantes de alem&o, com dificuldades de levantar voz nas reuni6es 

em portugu自S. Eu via professores alarmados com' alunos que "trocaー  

vain as letras". Eu via a gera9Ao mais nova adequando o seu portuー  

guts, de modo a encobrir vestigios de um sotaque. Eu via velhos 

lendo mais que 」ovens; lendo em alemAo. Via crian9as de pais 

bil!ng凸es com dificuldades de comunica9&o com os av6s. Ouvia um 

diretor esperar o dia em que nAo mais se falasse alemAo, que, 

segundo ele, seria o dia em que os alunos, finalmente, aprendeー  

rlam portugues. Eu via grupos de Jovens embarcarem no Onibus, 

falando alemAo, e via interlocutores insistindo no portuguOs ・  
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Ouvla outros aはernando entre um c6digo e outro, como se buscas一  

sem "mostrar simpatia" ●, ao mesmo tempo, "dar provas" de que 

sabiam portugue● ．  Eu observava crian9as falando alemao e via 

outras que nAo falavam, porque os pai, tinham decidldo que 

"aprenderlam portuguGs". Eu via a secola reclamar quando falavam 

alemAo, porque os alunos tinham que "aprender portugues". Tudo 

isso eu queria entender e poder explicar de forma elstemLtica e 

Clentif icamente fundamentada. Para tanto, tinha de orlentar o 

mGtodo a um ponto, em que fosse possivel discernir os diferentes 

valores sociais e atltudes em 」ogo. 

Um grande auxiliar, neste sentido, foi a no9&o de 

dominic, como a define F1SHMAN (1972, p.20): 

...domain is a socio-cultural construct 
abstracted from topics of communication, 
relationships between communicators, and 
1 ocales of communication, in accord with the 
institutions of a society and the spheres of 
activity of a speech community, in such a way 
that individual behavior and social patterns 
can be distinguished from each other and yet 
related to each other. The domain is a 
higher-order abstractlon or summarization 
which is arrived at from a detailed study of 
the face-to-face interactions in which 
language choice is embedded. 

O conceito foi proposto para especificar os contextos 

de pa中is institucionais mais amplos em queouso habitual da 

l!ngua num meio multilfng6e ocorre. Incluem-se como dominios 

releva~tee a fa・！ lia, a国izades, I.・liい‘。，・duca9敏。，  trabam。・  
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ada'"I,tia;*o. Ao reunir dadロe apropriados * um desses dom!nlos, 

o investigador abstrai ou tira a皿ostras de eltua9Oes sodIale ao 

nivel da intera9ao face-a-face, envolvendo local, rela96es de 

papel e t6picos pr6prios desse do皿mnio ・  Por ex・mplo, ・studando o 

uso habltual da lfngua na tam!lia, o investigador col・ ta os dados 

considerando 'ntsra;6●a pr6prias desse dom!fio(como pai~f i 1 ho, 

marido-esposa, avo-neto, etc.), em locais pr6prios desse dommnio 

(o lar, o p&tio da casa) relativos a tbpioes pr6prios desse 

dom!nbo (como comportamento das crian9as, dia-a-dia da familia, 

etc. ). 

FISHMAN sugere alnda uma escala, com base nos dom!nios 

discursivos de cada c6digo em contato, para verificar os graus de 

integra9&o e de segrega9且ロ  de grupos de falantes imigrados em uma 

comunidade, Cujo resultado dlmensiona e eeclarece a quest&o do 

bilingtUsmo e do retorno (ou nao) ao monoling ismo. Afinal, 

pergunta-se, em que medida o falante (ou um grupo de falantes) se 

integra na comunidade, ou dela se segrega, preservando, dessa 

forma, sua identidade cultural, ● tnica e, sobretudo, lingfitstica 

(TARALLO & ALKMIN, 1987)? 

Estendendo o conceito de "dom!nio" ao paradigma de 

redes de comunica9Ao, vemos que cada dom!nio funciona semelhanteー  

mente a uma zona de rede. Tomemos, p.e., uma crian9a que vaia 

escola. Seus dom!nboc de rela9ひes di&rias certamente sao a famf ー  

1 ia, a escola e as amizades, cada qual com intera96es, locais e 
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tOp 士 cos prbprlos. Quer dizer,em cada urn desses dominios est*be- 

tecem~se redes de comunica9且o com caracter!sticas pr6prias, tais 

como qualidade da comunica9ao e freqZ'ncia de uso de cada c6digo, 

alem武o e portugues. 

Sendo asslm, as regras de escolha das t'cnlcas de 

coleta de dados para este estudo devem considerar os dominios 

principais em que ocorre a maioria das yela96es sociais do 

mndlvi duo. Ora, a tamllia, em muitos estudos do comportamento 

multiling6e, ngura entre os dominios mais cruclais ・  O multiHnー  

gIlsmo freqtlentemente come9a na familia e depende ・  em fun9ao 

disso, para ser encorajado, senao protegido ・  

Estudos de GREENFIELD (1972), numa comunidade de fala 

port。ーriquenha, em Nova torque, revelaram, p・ e ・ ・ que, entre mndiー  

"duos falantes de espanhol e inglGs, espanhol foi primariamente 

associado com familla e secundariamente com amizade (os dolS ・  

tam!lia e amizade constituindo uma rede de valores ligados a 

intimidade ). Enquanto isso, o lngI●s foi primariamente associado 

com religiao, trabalho e educa9ao (os tres constituindo a rede de 

valores de itatus). 

En f垣，  a no9ao ajuda-nos a organlzar e tornar mais 

Clara a pesquisa dos dados, que poderia assumlr a seguinte conf Iー  

gura9ao: 

U F n O S 
Biblioteca Setorial de Ci6ncias Sociais e HumanidadosA 
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Fig. 10 - Esquema dos dominios da pesquisa 

Uma descri9胤o completa do nosso objeto de estudo terla 

que elucidar esses dois dom!nlos,ou melhot, tres, se considerarー  

mos o "meio social" uma sintese dos demais - amizade, trabalho, 

religi&o e adminlstra9ao~ externos A fam!lia e A escola ・  Isto ' 

uma simplifica9ao fztil. Em comunidades rurais, onde a tam!lla ' a 

pedra fundamental das tela96es do lndiv!duo・  e onde as rela96es 

de trabalho, amizade, religi胤o e, muitas vezes, inclusive 

administra9胤o, se incorporam ao seu a mbito, o ponto de vista 

social praticamente se resume aロ  que ' externo e interno A 

f am! lia, estranho ou famillar ・  

O conjunto~universo de Harmonia, no entanto, comporta 

uma serie de tamilias e escolas. Nova abstra9ao teria de ser 

feita, para definir os informantes da pesqulsa; e um crit'rio 」A 

se apresenta como v&lido:conv白m que sejam mndiv!duos particlpanー  

tee de ambロe os dom!nios, escola e tam!lia, o que equivale a 

dizer que sejam alunos ・  
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Mas quais alunos,de qual ou qual' escolas? Respondemos 

primeiro A segunda parte da pergunta, recorrendo A "trutura 

supert Id士al da rede escolar de Harmonia ・  

' 
' 

Flg. 11 - Rede escolar da comunidade de Harmonla 

No esque皿a, detectamos u皿a escola aintral de l9 e 2! 

Grau situada na vila de Harmonia, para a qualafluem alunos de 

localidades circunvizinhas, onde se encontram escolas de 19 a 

49 eerie que chamarei de pi""“．●● ， porque se situam justamente 

em torno do centro. Semelhante sistema levou A decisao de esco- 

iher alu.nロs da 59 eerie da escola central, lembrando raz6es 

parecidas a s que DAMKE (1988, p・ 46) exp6e, em sua disserta9胤o de 

mestrado: "...nesta s.rie as escolas maiores recebem alunos de 

outras escolas menores e mais isoladas. Isto provoca uma h.t.roー  

g.nsidad. muito grande quanto aos niveLa de aprendLiagem e ' 

profi"tnoia destes alunos na ほngua por tugusea ・  t nesta serle 

que acontece o maior nfimero de deslstGncias e reprova96es nas 

escolas do 皿unicipio..." 
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Acrescente~se alnda que ， 主  entrada na 5g ''r te, ocorre 

uma mudan9a na rede de comunlca9且o de parte dos alunos ・  De uma 

rede local "famt I ia-escola(1)" (mals pr6xima do lar e, poselー  

ye Imente, mais densa) o aluno passa a uma rede "f am!1la-eScoー  

la(2)" (mais dlstante e, 	lnlcialmente, male dispersa, em fun9且o 

dos novos colegas, professores e ambiente). Por tudo isso, a 59 

eerie pode ser considerada uma boa media do con」unto~uni verso 

representado pela comunldade de Harmonia・  

Tomada esta decis且o, travou-se um primeiro contato com 

a Escola Cenecista Sagrado Cora9胤o de Jesus, a escola central do 

conjunto U da fig.11, a fim de avaliar a constitui9胤o da 59 

sとrie local. Havia duas turmas, uma diurna e outra noturna, 

perfazendo um total de 51 alunos matriculados ・  nesta s'rie・  A 

cada aluno constante das listas de chamada de ambas as turmas foi 

designado um n6mero de icientifica9ao, de Ol a 51・  para fadili tar 

o tratamento quantitativo dos futuros dados. Para tanto, 

aproveitou-se as pr6prias listas de chamada, iniciando pelo 

primeiro aluno da turma da tarde (composta de 34 inscritos) e 

terminando pelo filtimo do turno da noite (que eram mais 17), de 

modos que figuram na Heta tambと皿  as evasさes ・  J& estava definiー  

da uma amostra importante da peequi sa w ・  ftg・ 12）・  
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肌 湘瓶  
01 肋引崩o 引 FELD 
02 肌欧弘● OCH川訂 町皿I川  
03 加IL以瓶.0 肌欧E加臥弱酬A 
“ 棋D'RE SC朋引D駅 
 A助旺 JOSE 5CR舵ゆ風 
 以臥RIA SCHNEゆ銀  

07 樹GELA 肌RiA 臥即臥朋 
加  以川a肌E 肋RE に旺訂 
 臥川乳AN姐IA 駅 B乱田  

10 乳 O臥臥 EL DOS S崩TOS 
ti C山m欧肥 以乳I皿ESCH 
12 iv CASS1O LAUE鰍 N 
13 JAIR 即舵RTO 以鵬O 
14 JOICE”姐IA SCH甑I能R 
 J況I O に旺町  

16 IAICI樹O TONIO LU 鵬  
17 肌RCELO 肌 朋OFEN 
18 MARCELO HILGERT 
19 臥郎凡O 朗 酬 
加  MARCIA 1ST!臥 H服 A  
21 臥郎IA SmO旺 VETH 
 臥DIA BEATRiZ 乳鵬 D風  

23 OSM駅川O 旺  
24 PAULO ORE SC臥助I駅

 PAULO UrI OC札馴鵬  
26 PA に執臥RIA 泥S 
27 SALETER T風
加  SAMUEL 既に旺町 

 SERG 10 WIZ 駄鮒肋O LI臥 
加  舵10 Pに駅加銀I田ELER 
31 SI匪は JOS I樹E 加S SANTOS 
32 SINO甑 WEB駅 
 VIaI朋助おI鵬 DOS 弘町OS 
 訂S叫即皿TO 臥 Si
お  加‘aRm 
 旺R肌D町E 臥RIA 肌租 
 EDU 加 JO距朗ODEN 
 F JACO lIA朋 
 OH謝皿  

40 H風lo F!搬欧 
 JAI版 JOSE OR粗  

42 JOSE 臥RELO C臥即  
" JOSE OSVI助旺  
44 LAERCIO 肌版I以 NELLO 

 UJCIO ALMEL臥泥匪LW 
 臥郎10 JOSE KLASS臥  

47 臥RiA J にE SCHNEゆ駅 
 旺USA 臥RIA 田風臥即7 
 REME 能 姐以鵬以B 
 ROGERIO GASP 以鵬以B 

51 POS乱ITE距引 AP訂  

Fig. 12 - AlUn s da pesquisa na 5  s rie 



105 

Fig. 13 - Alunos da 59 sとrie A (turno da tarde) 

Fig. 14 - Alunos da 5' s色rie B (turno da noite) 
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Uma avalla9血o pr色vla mostrava que hayla, entre esses 

aI unos, representantes de toda a 血rea da comunidade. Alem di● so, 

estudavam na turma da nolte alunos de idade um pouco mais elevada 

(at' 20 anos)que, ap6s breve jejum de alguns anos, haylam declー  

dido pela retomada dos estudos. Isto, a meu ver, aumentava a 

representatividade do corpu‘ ・  

4.1 	- METODOLOGIA NO MEIO SOCiAL 

Antes de proceder A coleta dos dados propriamente dita, 

convinha que se fizesse um levantamento de informa96es sobre a 

comunidade em Sl ~ hlst6r ia, geografia e estrutura social. 

Documentos antigos, escritos, fotografias, ou mesmo documentos 

vivos, como a mem6ria das pessoas, serviram de base para esse 

levantamento. Um mapa mais ou menos completo, com a rede de 

estradas, de escolas e de localidades, e a delimita9ao da 

comunidade da pesquisa, foi providenciado, Atraves da observa9ao 

participante, coletou-se toda informa9ao possivel sobre as 

institui96es e os h&bitos sociais dos membros da comunidade ・  

Estudos etnogr&uicos do falar local teuto-brasileiro, nos mesmos 

moldes, permitiram verificar rela96es hist6ricas no contato do 

imlgrante eロm o novo meio. Do mesmo modo, ldent if icou~se uma 

es cala de variantes ling凸isticas que la do い  ale]ao[+ ptg], a 

serem estudadas no dominio da familia. Em suma, cabia uma pesqui-

sa do "meio social". 
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4.2 	- METODOLOGIA NAS ESCOLAS PERIFtRICAS 

Essa pesquisa, no entanto, preclsava ser complementada 

corn dados obtidos nos demais dominlos, "escola" e "familia", que, 

na verdade, S胤o parte integrante do "meio social” ・  Por exemplo, 

faltava, antes de lniclar o estudo na 5' s'rie da escola cenー  

trai, conhecer algo do background de cada aluno informante, o que 

incluia conhecer as caracter!sticas das localidades e escolas 

per ifとricas de onde provinha ・  

Por esta raz&o, "toquei-me", num fusca branco ano 73, 

em dire9ao a cada uma das escolas perifとricas ・  Procurava chegar 

no per!ロdo do recreio, a f垣  de observar as relaFbes entre os 

alunos e, ao mesmo tempo, encontrar os professores はvres para 

urna conversa. Em todas as situa96es, me acolhiam muito bern, 

dizendo-se, inclusive, felizes corn visitas, visto que contribulam 

para tir&-los um pouco do abandono a que se sentiam relegados ・  A 

maior parte jム  me conhecia, incluindo-se alunos. Eu tinha toda a 

liberdade de "fazer as pesquisas que bem quisesse fazer” ・  

Num primeiro momento, explicava que pretendia ver "como 

e isso de uma crian9a aprender portugues. num meio onde quase 

todo mundo fala a1emao". E aproveitava para "ver" as rea9bes dos 

professores ao problema.. Conforme o tempo e disponibilidade, 

discutia 	brevemente alguns t6picos, 	se gulndo 	um 	roteiro 

previamente elaborado que consistia no seguinte: 
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1 - O problema: ensinar portugu白s a crian9as que tem 
como primeira I!ngua o ale皿ao. Como a ascola reage 
ao problema? 

2 - Como as crian9as veem isso? Elas se esfor9am em 
falar portugu白s em sala do aula? A maioria ' bi 1 Inー  
gee? 

3 - Os professores sAo bil!ng凸es? 

4 - O professor explica em alem且o, se for preciso? HA 
necessidade de explicar certas coisas em alemao? 

5 - Como convivem alunos bilIngtes com monolIng凸es? Ha 
integra9ao entre eles? 

6 - Quais os alunos com 皿elhor desempenho em portugues? 

7 - Constitui9胤o das salas: ntimero m●dio de alunos. 

8 - Livros did&ticos: utilizados? Como sao? 

9 - O que, no seu entender, seria preciso para aprender 
bem e corretamente o portugues? 

10 - Voc自  defende o bil i ng凸 ismo? Tem filhos? Eles falam 
a l emao? Com que f req凸Gncia? 

11 - !ndice de repetencia: em qual sとrie e mat白ria ' 
ma i or? 

12 - Alfabetiza9且o: como e a evolu9ao do aluno? Ritmo? 
Problemas? Os primeiros dias? 

13 - A escola promove alguma vivencia social adicional 
ao procedimento normal de aula? O que acha do 
ensino de alemao na escola? 

Estas quest6es nao necessariamente foram tratadas de 

uma sb vez, nem na ordem em que consta. Tamb'm dei×ou-se de lado 

a grava9且o das conversas, por achar que causarla um ambiente de 

desconfian9a bastante prejudicional. Ademais, eu concentrava 

todas as ener.gias na observa9&o participante, apostando na natu-

ralidade e espontaneidade qu日  a 皿inha condi9胤o de membro da 



comunldade podia favorecer ・  

O passo seguinte da pesquisa consistia emlr conversar 

com os alunos. Novamente, um roteiro serviu de orienta9ao, algo 

como o que segue: 

Ressaltar que se quer bater um papo・  Preterem em 
portugues ou em aにmAo? Qual lingualhes parece malS 
facil? Todo mundo "fala" aiemAo? Todo mundo "sabe" 
ai emAo? Gostariam de aprender alemAo na escola? Por 
que? Acham importante falar portugu自s? Como se jUlgam 
ma i S? Bras ileiro ou alem胤o? Se lnteressam por coisas da 
Alemanha? Em casa, quando a sele9且o da Alemanha joga 
contra o Brasil, para quem torcem? Conhecem algum 
alemAo importante? Gostariam de, algum dia, ir A Alemaー  
nha? Qual a mat●ria de aula que acham mais dificil? E 
se tivessem que aprender alernao, na escola? Em casa, 
costumam falar sobre antigamente? OBJETIVO GERAL: ana- 
ulsar o papel da identidade entre os alunos da localiー  
dade, bem como as suas atitudes em rela9Ao ao alemAo ・  

Muitas destas perguntas mostraram serem avan9adas deー  

mais para a idade das crian9as. Cabe ressaltar que faziam parte 

de um experimento inicial de contato com a realidade, acrescido 

de brincadeiras e perguntas de identifica9Ao e cumprimento ・  Por 

este motivo, novamente dispensou-se a grava9ao. Somente mais 

tarde, ap6s ter visitado todas as escolas perif'ricas e detectado 

co皿portamentos importantes para a confirma9Ao de minhas hip6teses 

sobre a aprendizagem do portugu自s, と  que retornei para gravar, 

nas l竺  s●r les, as provas do que observara ・  

109 

Por enquanto, mais uma aplica9胤o se fazia oportuna ・  Eu 

ia munido do questionario do BIRS (V ・  fig・ 4) que, uma vez preenー  
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chide, permitiria calcular o !ndice de biling凸 ismo da localidade 

e obter dados sobre a constitui9且o das famillas. O seu preenchi-

mento sempre foi auxiliado tanto por mim, quanto pelo(a) profes- 

sor(a), e me dava a opor tunldade de descobrir rela96es importanー  

tes, principalmente no uso do alemao e grau de compreens鳳o do 

por tugue.s, Aplicou-se o questlon&rio em todas as quatro serles 

iniclalS, 日xigindo constantemente uma dupla ida A escola, quando 

funcionasse em dois turnos. Isso revertia em um ganho final na 

observa9且o e contato com os alunos, propiciando experiencias 

muito agrad血veis e instrutivas, como alunos oferecendo FrOhitOck 

ou merenda; alunos mostrando os seus livros de leitura, no 

recreio; alunos cantando para o visitante. As vezes, juntavam-se 

as turmas, outras vezes conviviam male de uma Sとnie na mesma 

sala, dado o nとmero reduzido de alunos ・  

4.3 	- METODOLOGIA NA ESCOLA CENTRAL 

De maneira geral, estes contatos, nas escolas 

perifericas, tiveram um papel fundamental na determina9且o dos 

instrumentos de pesquisa na S9 s&rie. Tamb'm aquち  iniciou-se 

corn os procedimentos descrltoe ate agora, lnclUlndo a aplI ca9且o 

do questionArio do BIRS.Tamb●m aqui,houve a colabona9ao exemplar 

da escola na realiza9ao da pesquisa. A qualquer hora, quando bem 

qulsesse, as suas portas estavam abertas para meus experimentos, 

sem obstaculos que dificultassem o trabalho. 
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Nestas condi9bes, segul corn a aplica9且o de urna baterla 

de tr.s questlon血rios que lnqulrlam sobre a "rede de comuniー  

ca9且o", "billng6i sino" e "lntracomunica9ao do aluno", sendo os 

dois tiltlmos inspirados em questlon&rios socioling6fstlcoe como 

os de ERTHAL (1977). 

O primeiro deles, por sua vez, consistia no hist6rico 

de uma semana e, tal como os dois outros, devia ser preenchido A 

mao pelo pr6prio aluno. Em caso de dfivida, eu me prontificava a 

esclarecer o fato, como alLAs procedia antes de iniciar o preenー  

ch I mento. A apresenta9まo do question&rio, em forma de plano de 

atividades, devia facilitar o trabalho Cv. fig・ 1S) ・  

No segundo e terceiro question&rios, bastava que o 

aluno marcasse um "X" na coluna correspondente A resposta A s 

perguntas "que lingua fala/falou em/com・・・？ ” e "em que u!nー  

gua...V' ー  numa escala que envolvia (s6 ale], (+ ale], (ale/ptg], 

(+ptg] e (s6 ptg]. Essa forma de inquiri9ao levou a um ganho 

cons ide rAyel em clareza e precisao de resultados (V ・  fig・ 16 e 17）・  

A aplica9さo destes question&rios servい」，  ao mesmo 

tempo, para testar as perguntas normamente formuladas em 

pesquisas soctol ing凸let icas. Me parecia ser bastante dlf[Clla um 

individuo bil!ngOe cornロ  eu responder em que 1!ngua eu sonhava ou 

pensava, quanto mais para urna crian9a, para quem tudo permanecia 

multo sub」etivo. Assim, tamb&m me importunava que essas crian9as 
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de tao tenra ldade 」k tivessem namorado ou namorada, ou que 

tlvessem patrao, ou conversassem com pessoas da prefeitura. Nao 

obstante, 	lembrou-me uma defini9ao de tIATTOSO (1978, p.37), 

segundo a qual "o compロrtamento n&o ' a 皿esma coisa que, por 

exemplo, o cerebro; o comportamento e uma manifesta9ao da 

opera9ao de 'algo'. Assim, o comportamento da linguagem pode dar 

uma visao do que esta atras dela: o c●rebro e a cultura ． ” 芭  

precisamente esta defini9ao de comportamento que rege a aplica9ao 

dos questionArios e demais experimentos, 



REDE DE COMUNICA9*O DO ALUNO N! 
Histbrico de uma semana 

I onde esteve ou : 	 l lingua 
I 	I costuma estar? I 	com quem? 	I usada? 

I 

	

	  
I manhさ 1 
I 	 I 	 I 	 I 	I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 

I 2a~feira l tarde I 
I 	 I 	 I 	 I 	I 
I 	 I 	 I 	 I 	 V 

1 
I 	  

I 皿anha 】  
I 
I 3a-felra I tarde I 

l 	  
I nロ ite I 

I 	  
I 

I 	  
I 4a-feira I tarde I 
I 

I noite I 
I 	  
I 

I 	  
【  5a・・ feira I tarde I 
l 

I noite I 
I 

	

	  
I manha I 
I 	  

【  6a-feira l tarde I 
I 	  
I noite 【  

I 

	

	  
I manhさ  l 
I 	  

s&bado l tarde I 
【  	  
l noite l 

I 	  
I 	 Imanha I 	 I 

I 	  
1 domingo I tarde 1 

1 	  
I noite I 

I 	  

1ユ3 

Fig. 15 - QuestlonArio sobre as redes de comunica9嵐o 
dos alunos da pesquisa 



H.4)com pessoal 
I 	prefeitura, 
I 

da 
etc.? 

『 	’ 
' 	 ' 
I 	 ' 
I 	 ' 
l 	 I 
I 	 I 

I 
I 
' 

I 

, 
' 
' 
' 

I 

BILINGflSt1O DO ALUNO N! 
Local idade: 
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I 
I Que llngua 
I 
I fala/falou... 
1 

I 	  1 
I ALEMAD I 
Iー  ー  ー  ー  I ー  ー  ー  ー  ー  I 
IaOI C+] I 
lー  ー  ー  ・・  I 	 1 

1 
ALEMAD/PORTUGUES I PORTUGUES 

I 	 I  
I 	 I 

I 1+] 1 lo 
I 	 1 	 

Il)em casa(com pais)?I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	I I 	 I 	 I 	 S 	 I 	 I 	 I 

12)com parentes? 

I3)com av6s? 
I 	  
I4)com irm武os? 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

:5)com amigos? 
I 	  
16)na aula? 
l 	  
17ino recreio? 
【  
18)com professor, 
I fora de aula? 
I 	  
I9)com vizinhos? 
I 	  
I10) namorado/namorada?: 
I 	  
Ili.)com colegas de 
I 	trabalho? 	 I 	I 	I 
I 	  
112)com patrまo/chefe? I 
I 	  
113)com o padre? 
I 

 

, 	 l 
I 	 I 

 

I 

 

I 

   

I 

115)nas compras? 
I 	 I 
I 	 I 

 

I 

 

    

116)no bar, na bodega?1 
I 	 I 	 I 

:17)durante a semana? 】  
I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 

118)no fim de 
I 

semana? : 
, 	 I 
● ，  

 

I 

 

I 

 

   

I ~ Marque com um X com quem conversa mais seguido? 
II ~ Quem sao as tres pessoas com quem melhor se d&? 

I 

I 
	」  

Fig. 16 - Questionムrio sobre os usos ling凸 tsticos dos 
alunos da pesquisa 



INTRACOMUNICA9xO DO ALUNO N! 

I 

 

I 

     

1 

      

l ALEMAO I ALEMAO/PORTUGUESI PORTUGUESI 
IEm que Lingua... 

I '6 I [+] I 	 I [+] I 胃6 I 
I 	  
I conta piadas? 
【  
I calcula? 
【  
l faz seus planos? 
I 	  
【  canta para si? 
I 	  
I sonha? 
I 	  
l pensa? 
I 	  
I reza? 
I 	  
l escreve recados/cartas?: 
1 	  
I xinga para si? 
I 	  
l Cu皿pr垣enta vizinhos? l 
I 	  
l se confessa na igreja? I 
I 	  

Fig. 17 - Question&rio sobre a lnt racomunlca9ao dロS 
alunos da pesquisa 

As respostas dos alunos, devidamente controladas pelo 

investigador, para evitar idiossincrasias, constituem 犀an工 te‘ー  

ta96es da op.raロ*o d・ ’algo’ ・  Ora, esse 'algo' equivale Justamenー  

te ao que procuramos: as normas e valores subjacentes ao comporー  

tamento ling6istico. Se o aluno responde que fala (+ ptg3 com a 

namorada, isso e uma manlfesta9ao de 'algo', possivelmente sua' 

experiencia, valores e rede social. 

1ユ5 

Procedimentos estatisticos podem ajudar na determina9ao 
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da "verdade dos fatos", Na an&lise das to●postas ao question血rio 

sobre o "bitlng凸 lsino" dos alunos, eles foram utlllzados para 

identificar quatro tlPos fundamentais de redes sociais: い  ale], 

[ale"ptg), (aleVptg) e t+ ptg], conforme a freq6encia de uso de 

cada c6digo em contato. Em certa medida, esta tipologia poderia 

equ ivaler a tlPos de bil!ng凸es, se correlaclonarmos a freq凸enc ia 

de uso com as caracterfsticas de gradua9ao, fun9胤o, alternancia e 

interferencia apontadas por MACKEY(1972）・  

Para classificar cada aluno segundo o tipo de rede, 

foram calculadas as mbdias gerais de cada resposta ao referido 

quest ion&r io, e elaborada, com base nessas m&dias, uma tabelaー  

-verdade que definia as regras de classifica9ao dos quatro tipos 

de rede. Tabelas-verdade,, ou tabelas de decisao, s嵐o um procedi-

mento muito comum em Ci自ncias da Computa9ao, para resolver proー  

blemas de dif!cil solu9胤o (POLLACK et al., 1971; LONDON, 1972). A 

tabela elaborada para a nossa finalidade serA apresentada na 

fig.36, quando expusem皿os os resultados da "pesquisa". 

Novos experimentas de investiga9ao do portugues do 

aluno deviam, no entanto, ser levados a efeito, a fim de n且o se 

conhecer apenas o grau de proficiencia dos alunos nessa Ungua, 

mas tamb.m detectar alguina varlAvel Ilng凸！stlca com que se pudesー  

se correlacionar os diferentes grupos de redes. Tres atividades 

foram, entao, efetuadas: um ditado, uma leitura gravada e uma 

conversa gravada, 」ustamente para medir aspectos das habilidades 
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de escrita, leltura e e×pressao oral em portugues ・  

O ditado tomou por base um conjunto de palavras 

listadas por DAMKE (1988), em seu estudo sobre a interferGncia do 

司em且o na escrita do portugues, como bastante suscet!veis A troca 

de にt ras. Inclui as palavras "bergamota, galpao, mcharada, 

beijava, caprichoso, deitado, dirigindo, acidente, chegou, doou- 

mento, cal9a, pfbl ico, guri zada,madelrelra, coruja” ・  S負o ao todo 

15 verbetes aplicados pe!o pr6prio professor, a fim de tomar por 

base a prontincia normal que os alunos estavam acostumados a 

ouvir. 

Este princfpio estendeu-se a grava9且o da leitura de um 

texto pelos alunos. Para que a grava9ao fosse poss!vel ・  ’ seus 

efeitos atenuados, entreguei o gravador secretamente ao professor 

e pedi-lhe se poderia passar de aluno em aluno, identific&-lo 

pelo nome e mandar que lesse um trecho, jA del垣itado, de uma 

hist6ria, datilografada sobre uma folha de of!cio branca. O 

texto, transcrito abaixo, devia conter um nfmero expressivo de 

consoantes sonoras, vibrantes, oclusivas e fricativas, mais 

suscetiveis a interferencia. Al●m disso, devia ser coloquial e 

ser uma hist6ria. O objetivo era captar a presen9a de "sotaque" 

na leitura. 
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HISTORIA DE AMOR 

I 

Jo且o Bondoso era tamb'm Joao Grand散o, o 
sujeito mais sem jelto da par6qula. Contam que sua 
cara coatela, Dona Maria Chiquita ， ●ra asslm melo 
catita pelos abra9os do Joao. Os dois aliados nos 
dedos arranhavam os segredos em cafun's. E, quando 
n胤o arranhavam, era um duelo de sombras da cabe9a 
aos p's. 

Ela, um retrato de janela que da nolte para o 
dia vejo a ser A lbum de fam!Lia. Ele, um carregaー  
dor, vivia de um salArio que era o contrArio do 
seu sobrenome. E todo santo dia por ressantificar, 
toda noite no meio pra algo adiar. Jo急o Bondoso 
devia muito penar. 

At● um dia treze do mes em que o diabo se fez 
e fez de Joao felizardo, embora com o resguardo do 
jogo do bicho e dos sonhos. 

O acaso soltou um berro do tamanho do mundo, 
que se prostrou, o mundo, e at' discurso saiu: 

ー  Cidadさos bane皿色ritos! Eu, J0&0, o Grande, 
declaro oficialmente aberto o carnaval. 

O feriado virou ferlad徴o, e Jo胤o deu senhor 
Joao. O gargalo da cerveja tomou a boca A mulher e 
tomou mais, at' nまo poder. O bolso foi cofre 
pfblico, e nao fa!taram a己ditos pra arrebatar A 
roda madame Society da moda! 

- Ah! Senhora, por gentileza. Circula um 
pouco A nossa mesa, com seu andar de cavalo A rabe 
e seus sapatos de salto alto que espetam no chao 良  
arvore as folhas de outono do caminho. 

Senhora n真o leve a mal. Senhora virou gari, e 
os seus saltos uma folhagem das folhas de outono 
do caminho. 

Ah! Senhora tamb.m sabe assobiar. Puxou do 
seu rev6lver e p6s-se a revolver. Ficou toda 
axadrezada pro lado do Jo胤o. 

ー  Delegados do Ju!zo Final, saibam que deu 
cachorro na cabe9a. 
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Dla de Nossa Senhora da Ressaca. Cap(tubo da 
volta ao lar. 

ー  Abram alas que Joao Bobo val passar. Sao 
Pedro j& t& roncando. Confetes para banh*-lo. 

Jo且o・  Bobo acua a 」anela e tudo que nela cabe. 
Fica na rua dela, em dire9ao a delo que o mato 
cobriu. Vai meio mundo em cima; com 
paralelep!pedos, vai uma rua a malS, a da matrlz 
do cais, no porto de Porto Alegre ー  que ' onde os 
sonhos velejam. 

E se nAo mentir o tempo, ("se o vento soprar 
direito"), se nao rasgar o peito com o cora9ao 
marte lando, inda hoje afaga a sombra de quem est& 
esperando. 

Abrir& por ventura a porta? Senso Jo徴o 
arromba ela, at& se espatifar com ela, a Maria 
detr&s da porta, deserta de beijos e solu9ao. Faz 
o genio do Fausto arrombar ~ asslin ~ cora9ao! 

No 6 nibus da linha tres, que sempre p&ra pra 
pensar, decorou uma frase de amor. Devia sarar as 
feridas num piscar de olhos apenas,abracadAbr icas 
investidas da humana guerra humana. 

Saiu frase assim? Sa!ram dols tartamudos a 
conversar sem palavras. Safram noticias do mundo, 
depois que Joきo saiu do presidio de onde saiu. E 
saiu um novo duelo de sombras em desmazebo; n徴o se 
contendo o Jogo, um quebra-costelas saiu. 

Se deu tempo para a frase, se o socorro veio 
a tempo, ningu'm sabe. Dizem que Jo&o e Maria 
morreram felizes para serpre. 

Antes de o professor iniciar a atividade gravada, 

sentei -me no fundo da sala, para observar o comportamento de 

todロs os participantes da intera9ao. Depois que o filtimo aluno 

concluiu sua leitura, os papeis se alteraram, e eu entrei 日in cena 

para cumpriment&-los pelo bom desempenho e comentar alguns aspecー  
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toe da hist6ria. Na conversa, buscava conquistar a amlzade deles, 

ate poder argumentar que gostaria de conhece-los todos pessoal-

mente ~ saber os seus nomes e onde moravam, para, qualquer dia, 

ir visit＆ー los ・ー一 e que faria isso, gravando, poiお  ”lria mais 

ligeiro e mais f&cil". 

Asslm, realizei a grava9ao, em portugues, da fala de 

todos os alunos, um por um, na mesma sala, gentilmente cedida 

pelo professor. Para tanto, segui sempre as mesmas duas perー  

guntas: 	1) "como 色  o teu nome?" 	e 2) "onde C que tu mora?" 

As perguntas mostraramーse extremamente produtivas, 

sobretudo do ponto de vista da sintaxe oral do aluno, do sotaque 

e da identidade, quanto ao modo como o aluno se identificava, 

como ficou evidenciado durante an&lise das respostas, transcritas 

foneticamente. Al●m disso, as respostas A segunda pergunta 

prestavamーse para a finalidade mais pr&tica de locallzar os 

alunos no mapa da area da pesquisa e, assim, saber comロ  chegar aS 

suas casas para a coleta de dados no dom!nio da familia (v. 

fig. 18). 

4.4 	- METODOLOGIA NA FAMIL.IA 

Por raz6es 6 bvias, n員o poderia visitar as fam!lias de 

todos os alunos. TambCm nao parecia necessArio faze-lo. Os dados 

parciais indicavam que bastaria escolher U・a fa皿！ lia por localiー  
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dad e ・  Como na Vila de Harmonia se verlflcou uma classe operaria 

bem def inlda, escolheu-se a! uma tam!Ila a malS, adicional AB 

f am!lias de agricultores, que predomlnam nas localldades perif●ー  

ricas. Nao que nestas n敏o se verlflcasse & mesma 皿obilldads 

social em dlre9且o ao operiarado, mas a base, alnda asslm, permaー  

nece pr日dominantemente agricola. 

Restava a dtivida sobre quais tam!lias, de quais alunos. 

Anal isou-se a locallza9ao destes no mapa, assim como tambem as 

condi 9占es de acesso 血s suas redes de zonas de pr垣elra ordem, no 

dom!nbo da fam!lia. Neste particular, considerei afinidades via 

zona de segunda ordem (atrav's de meu pai ou de ex-colegas de 

futebol e escola), ressuscitei rela96es de parentesco mesmo que 

long!nquas, identif iquei ■lnha f am! Ila como cultivadora dos mesー  

mos habitos s6cio-culturais e, sobretudo, me expressei em alemao, 

no falar local di&rio da tam!lla. Isso devia orlar as condi96es 

desejadas de espontaneidade, naturalidade e famlliar idade, ideais 

para obter os dados que buscava. Ao final, chegava ao nimero de 

seis fain!lias, distribu!das geometricamente por toda a comuniー  

dade. 

As entrevistas foram feitas nos fins-de-semana, quando 

todos se encontravam em casa, para "tomar um chimarrさo e conver- 

sar, com mais tempo, sobre coisas do lugar e de antigamente". Era 

indispens&vel reunir todos os membros da fam!lia (pai, mae, aluno 

e, se poss!yel, pelo menos um irmAo ou irma), para observar as 
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rela9oes entre elos. Uma "roda de ohimarrac" com uma conversa 

dirtgida ・  em alem&。・  espontaneamente, era ideal para as 皿inhas 

finalidades. Nesse contexto, nem mesmo o gravador chegava a 

ser muito notado・  Atlnal, observava, "se n&o se impor tas sem, 

gravaria a conversa, para n&o precisar anotar a todo instante e 

poder tロ皿ar chimarrまo com 皿ais caいna". 

Na verdade, minha incorpora9ao A rode social da fam! lia 

deu-se por interm'dio do filho-aluno, numa zona de segunda ordem 

representada pela escola ・  Compreendendo este fato, at& mesmo uma 

simples foto da s'rie escolar do "filho" (V. fig.13-14) ajudava 

na minha integra9ao A famflia, na medida em que, aliada a outros 

elos de liga9ao importantes, salientava minha identifica9ao COm o 

grupo fami・ljar, 

Em resumo, estava apto para iniciar a aplica9ao, no 

falar local teuto~r io-grandense, do seguinte questiロnar to: 

QUESTIONARIO APLICADO 入  S FAM● LIAS BIL!NGUES 

I 	- RELA9凸ES ATITUDINAIS (conversa dirigida) 

1 	- Atitud・・  ・鳳  r・ la9&o I ・・cal・  ・  ‘ apr ・ndizag.m 

1・ 1 - Como era a escola, no seu te皿p0? Em compara9aロ  
com a de hoje? (aos pais) 

1・ 2 - E como se aprendia portugu●s, na escola? Em 
Co皿para9&o com hoje? (aos pais) 

1・ 3 - O senhor acha que o alemさo prejudicaノ‘ rui田  para 
aprender portugu自S?(estender aos demais) 

1.4 - Na escola, pro!bem os alunos de falar alemao, 
para que aprendam melhor portugu●s. Isso ajuda? 
(verificar a oplni武o do aluno) 
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2 	- Atitudsi em rela*o' lingua e ao bilingOisso 

2 ・ 1 - Aqui, todo露  apr・nderam primeiro o alem&o? O seー  
nhor fez quest血o de ensinar alem良o aos seus fiー  
I hoe? Por qu自？  

2に  ー  Alguns pais enslnam s6 portugues aos seus filhoe. 
Que acham disso? (Por que eles fazem isso?) 

乙3 - V・  gostam mais de falar alemao ou portugues? 
2 ・ 4 - Est且o mais felizes de saberem qual das duas 

linguae? Por qu白？  
2.5 - Qual acham mais dificil? 
2.6 - Mais bonita? 
2.7 - Mais titil? 
2・ 8 - Sobre que assuntos preferem falar em alem査o? E em 

portugu自s? 
2 ・ 9 - Com quais pessoas prefer日m falar alem且o? E porー  

tug u自s? 
2 ・ 10- Os que s6 falam portugu自s ficam chateados quando 

falam alemao na presen9a deles? 
2 ・ 11- 0 que v. acham do alemao falado p or aaui? 
‘・工zー  しomo os antigos Ciziam que se chama este tipo de 

alem嵐o falado em Harmonia? 
2.13- Todos da col6nia falam um alemao igual? Existem 

pessoas que acham que falam alemao melhor? 
2 ・ 14- E pロrtugues, os qus s6 falam portugu白s falam 

portugu's melhor que os de origem alem貞? Como ・  
esse portugues? 

2 ・ 15- Voces acham que deveria haver ensino de alemao na 
escola? (Ou: Voc●s gostariam de ter enslno de 
alem且o na escola? 

3 	- Atitudes em relag鳳o a looalidad. 

3・ 1 - Se a fam!1la 」& morou em outro lugar, m era 
皿elho r? 

3・ 2 - Gostariam de ir 皿orar em outro lugar? Por que? 
3・ 3 - Gostariam que algo na col6nia mudasse? O qU白？  

II - COMUNICACAO 

I 	- Os vizinhos tambem falam alem且o? 
2 	- Co皿  quem a fa皿！ lia costuma entrar 皿ais em contaー  

to? A conversa, ent胤o, e em alem且o? 
3 	- A fam!lia recebe visitas de pessoas de fora? De 

onde? Com que freq6encia? Falam, entao, em 
alemao? 

4 	- Quala diferen9a entre uma vislta que fala alemao 
e uma que sb fala portugu自s? 

5 	- Para onde costumam ir, durante uma semana? Com 
que freq凸白ncla? 

6 	- Aqui, todos estao sempre em casa? 
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Ill - VALORES CULTURAIS (comparar sempre pais/filhos) 

1. 	- De que tipo de mしsica gostam? 
2 	- Qual . o lazer da fam!lia, nos fins de semana? 

(futebol, cartas, baile) 
3 	- Quando a sele9且o brasileira joga contra a sele9ao 

alem且, para qual delas torcem? 
4 	- O que sabem da Alemanha? (testar) 
5 	- De que regl且o da Memanha vieram os antepassados 

da familia? 
6 	- O que acham do brasilei ro? Comparar com ロ  alemao 

em geral? 
7 	- O que acham do alem胤o (Taitschl.nn.r)? Comparar 

com o alemao da col6nia. 
8 	- V. se julgam mais alem&es ou 血ais brasileiros? 

Por qU白？  
9 	- O que e tfpico alemao na familia? 
lo - O que ' brasileiro? 
11 - Como costumam cumprimentar-se? 
12 - Di&iogo entre gera96es: os pais e avOs falam 

sobre antigamente;os filhos comentam a partir do 
presente. O inquiridor sugere: 

ー  K. r b; 
- trabalho, neg6cios; 
- agricultura: terra, colheita, metodos agricolas; 
- natureza: animais, plantas, tempo; 
ー  alimenta9嵐o e cozinha; 
- festas e divertimentos: fins-de-semana; 
ー igreja: sermao, pad r e, missa, seminar istas; 
- rela96es sociais, comportamentos; 
ー  vestuar io; 
ー  educa9ao dos filhos; 
- casa, vida diaria; 
ー  meios de locomo9ao; 
- noticias, meios de comunica9さo; 
ー  hist6rias... 
ー  quartel... 

Antigamente era melhor? 

Um dos fatores fundamentais dessa "conversa dirigida" 

foi a busca do maior grau de informalidade possivel. Sendo eu 

pr6prio um participante da conversa, interessado em ouvir) podia 

controlar cada detalhe, desde a tradu9さo mais adequada para o 

ai emao A ordem e o modo de expor as quest6es. P ・ e ・ , n武o 

perguntava diretamente "de que tipo de mf.zsica gostam?" A pergunta 
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devia vir ao natural, acompanhada de outro coment&rio, como WD.* 

h.*t doeh .iah* ticiik" (voces ouvem mfzsica, nao ouvem?). "Wsu to 

Sott Mtisilc h.at'da d. li.b.oht?" (que tipo de mf.zsica gostam mais 

de ouvir?). 

Enfim, paralelo Ainvestlga9ao dos valores e atitudes, 

essa grava9ao no domrnlo da tam!lia forneceu um corpu. valloco 

para a descri9ao do vern.cuIo local, identificado pelos pais como 

sendo HunsrQckisch. "Assim pelo menos diziam os antigos", 

acrescentavam. Apesar disso, previa-se que ocorresse code- 

ー‘witching, o que tamb'm seria um dado sumamente precloso para a 

compreens員o do papel da aprendizagem do portugues, correlacion&- 

vel A s diferentes redes sociais. 



artc 3 
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ー  CAP!TULO 5 ー  

A COMUNIDADE BIL1NG3E DE HARMONIA 

A delimltac&o da area da pesquisa constitui o primeiro 

passo para a compreensao do fen6meno que se pretende estudar. 

Quando esse fen6meno tem a ver com o comportamento Iing11stico, a 

delimita9且o faz~se ainda mais necess&ria, para evitar a lnterfeー  

r'ncia de aspectos estranhos nos resultados. 

No caso de Harmonia(V. fig.18), esses limites situamー  

ーse excepcionalmente bem, para uma anAlise de redes de comunlー  

ca9さo. Ao todo, sao 47 km念  de &rea, correspondendo a um dos 

menores munictpios do Estado. 

H& um pequeno ntcleo central, com algumas caracteristiー  

cas urbanas, do qual irradiam estradas (de chao batido) em diー  

re9さo a s localidades perifとricas (tipicamente rurais) represen- 

tadas por pequenos conglomerados de d asas num determinado ponto 

da A rea. A leste, a divisa と  formada pelo rio Cat, uma barreira 

geogr&fica que funciona, assim, como uma espとcie de escudo A s 

influencias desse lado. No e×tremo oposto, a predominancia de 

propriedades coloniais que se estendem at● os munictpios vizinhos 

de Salvador do Sul e Montenegro・  tamb色m criva a comunica9Ao de 

( 
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influancias ex6genas maiores, assim como ao norte, onde se limita 

com outra comunidade de origem teuta, Tupandi. O relevo j& mais 

acidentado de inicio de serra e a pr6pria dimensao, menor, de 

Tupand l, parecem contribuir para que o fluxo migratorlo prefira a 

direcao sul, sobretudo a cidade de S意o Sebastl誠o do Ca!, distante 

9 km, Centro de atra9ao mais pr6ximo, Cal tem-se constitu!do na 

via de sa!da principal rumo A s cidades do Vale do Sinos, lmporー  

tanta fonte de emprego e estudo para os jovens da comunidade. 

Montenegro, munic!pio-mae a que pertencia Har皿onla, sempre teve a 

sua sede localizada a uma distftncia muito maior que Cai (cerca de 

15 km a mais 〕  e n負o absorveu o mesmo fluxo, apesar da linha de 

Onibus que, seis vezes ao dia, percorre o trecho Tupandi-Harmo- 

nia-Caf -Montenegro. 

Tudo isso permite concluir que a localiza9ao de Harmo-

nia historicamente tem contribuldo para manta-la protegida de 

influencias externas maiores. No entanto, daI a julg&-la homoー  

genea em toda a sua extensao, existe um grande caminho a percor- 

rer. Ha que descrever tamb●m os limites internos que definem seu 

status de "comunidade bil!ng6e". 
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Fig. 16 - Mapa localizando Harmonia com os E.l alunos da 
pesquisa e limites geograficos 
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Neste capitulo, vou deter-me A s caracterfsticas s6cio- 

Culturais do meio. Os 5l alunos que conetltuem os lnformantes 

principais desta pesquisa devem ajudar na tarefa, enquanto media 

da co皿unidade. Um mapa, com a distribul9胤o desses alunos no 

espa9o geogr&fico e rodovi&rto da 色rca, d& a vis&o・  justamente ・  

de uma rede que visualiza a estrutura b&sica, onde as relaロaes 

sociais ocorrem. Nesse mapa, apresentado na fig・ 18, verificamー月e 

a rede de escolas perifericas, a escola central e os alunos, 

identlficados com os seus nnneros, no ponto onde moram suas 

fami 1las. Os ntimeros com um c!rculo em torno correspondem A queles 

alunos com quem se realizou o levantamento de dados tamb'm no 

dom!nio da familia, 

Considerando a vis且o que o mapa nos dh da &rea da 

pesquisa, percebem-se ainda as principais vias de comunica9ao. O 

trecho mais movimentado e o que liga a vila de Harmonia a Sao 

Sebastiao do Cal. Uma linha de Onibus j& antiga entre Montenegro 

e Tupandi, com entrada em Sao Sebastiao do CaL percorre seis 

vezes ao dia esse trajeto, e novas linhas v'm sendo abertas, 

principalmente apOs a emancipa9良o pela Lei n! 8.562, de 13/04/88. 

Pela mesma estrada, passando por Nova Santa Cruz em dire9ao a 

rodovia de Linha Dom Diogo, recとm asfaltada, ampliaram-se os 

hor&rios da linha Porto Alegre-Garibaldl, que anteriormente valla 

sb para os fins de semana. Tais Hnhas de 6 nibus ・  n。  日ntant。・  n撒o 

diminuem o isolamento maior ou menor de uma e outra localidade 

perifとrlca, Se asslm o tomarmos, vila Rica e Saudades seriam as 
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I oca 1ldades mats lso ladas. 

Al ●m dl550, grande parte das fain!lias de agrlCu 1 totes 

possul condu9ao pr6prla. Em caso negatlvo, os meios de comunlー  

ca9嵐o com a vila central, pelo menos ha alguns anos atr血S, eram 

proporcionados pela Cooperativa dos Suinocultores do Ca! Supe- 

r ior, fundada em i935, por iniciativa dos prbprios colonos ・  Esta 

cooperativa ([gI kopra't i ye]ou[glfa’りrik]como 色  conheclda no 

falar local), com sede na vila de Harmonia, tem servido de entre-

posto a s rela96es econ凸micas do agricultor, seja na capta9且o de 

seus produtos, seja no abastecimento de bens de consumo. Dela 

partiam ロs caminh6es lei tei ros ([de lej'terQ]), de manha bem 

cedo; dela partiam os caminh6es buscando os colonos para as 

compras semanais;. dela partiam os caminh6es transportando os 

produtos encomendados, como ra9さo, a9しcar, arroz, dentre outros ・  

Embora esse processo continue, V自ーse diminu!do o seu papel, nos 

iltimos anos. 

A migra9ao entre as localidades perif'ricas, onde 

mora expressivo contingente da popula9ao, quase toda empregada na 

agricultura, e o centro da comunidade representa o fato mais 

significativo da vida social de seus membros ・  varias razb日S 

motivam tal migra9ao: trabalho, para os empregados; escola, para 

os alunos; compras, para os agricultores;administra9且o, para os 

cidadaos; lazer, para os fins de semana; igreja, para os ft'is ・  

Esses aspectos, que correspondem exatamente aos dom!nlos externos 
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A famllia, revelam algo signiflcativo da pr6pria evelu9胤o hist6ー  

rica e social da comunidade de Harmonia. 

5.1 	- ANTECEDENTES HISTORICOS 

Ap6s o ano de 1824, quando aportaram em Sao Leopoldo os 

primeiros Imigrantes, s6 levaria mais um breve tempo ate a chegaー  

da dos filhos e netos destes a s terras do Vale do Cai. Essa 

expansao era ditada pelo pr6prio crescimento de Sさo Leopoldo que 

jみ  estimulava algumas familias a procurarem novas terras. 

Sobreveio a Revolu9ao Farroupilha, de 1835 a 45, quando 

ェ fl i ci ou um fluxo maior em dire9さo a regiさo. Naquele tempo, as 

terras onde hoje se situa Harmonia faziam parte' basicamente de 

duas grandes fazendas, Pareci-Teixeira (que se estendia ao longo 

do rio Cai) e MaratA-Moraes (localizada mais a oeste). 

Nさo obstante algumas derrubadas feitas pelos escravos 

de Juca Teixeira, proprietario da primeira das fazendas e morador 

em Pareci, a &rea permanecia dominada essenciairnente por mata 

virgem. Os elementos humanos deviam rarear. Havia certamente 

alguns lusos, negros, 	indios. Destes と  ltimos, segundo relatam 

a 1 guns 皿口radores mais antigos, ha bem pouco tempo ainda se enconー  

travam utencilios de barro como prova de sua presen9a na regiao. 

Por volta de 1856, chegam as primeiras familias de 
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alem且es, provenientes de S胤o J05● do Hortencio, de onde provinham 

tamb●m os respons&veis pela venda dos lotes coloniais dentro da 

fazenda de Teixeira. Eram Peter Kuhn, em S且o Benedito, e Peter 

Heck, em S且o Salvador, hoje Tupandi. Segundo ROCHE (1969, p.341), 

o ntmero dessas tam!lias j& devia passar de 80, em l862, para 

159, em 1872. 

Enquanto isso, o vendedor da fazenda vizinha, Andreas 

Kochenbur ger, recrutava familias de Dois lrmさos, de onde era 

proveniente. Altas, somados esses dados a relatos de moradores 

mais antigos, pode~se afirmar que a maioria dos habitantes teutos 

de Harmonia b originAria de imigrantes vindos de Dois Irmさos 

e S胤o Josと  do Hortencio. Englobam nomes como Hartmann, Schuster, 

Lauermann, Hoffmann, Altenhofen, Hiigert, Reichert, Klein, Fink, 

Schneider, Luff, Calsing, dentre outros. 

Ao lado destes, de origem tipicamente alemミ, ocorrem 

ainda nomes como Ledur, Bossel, Bays, Rambo, Coiling, de origem 

francesa, e nomes como Pertille, Frosi e Zanus, originArios da 

col6nia italiana. .pesar da origem nまo alem含，  esses grupos utillー  

zam,* em grau maior ou menor, o alemまo como l!ngua de comunica9まo 

di&ria e mal sさo encarados como outros grupos, diferentes, uma 

vez que pertencem A mesma comunidade de fala e se encontram 

perfeitamente integrados a ela. Lusos, como Pereira, Meio, Mota, 

*Excetuando a fam!1la Zanus que utlliza primordiairnente o 
portugu白s, mas entende o alemao local. 
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Soares, complementam o quadro' Tambem entre estes,encontram- se 

falantes que dominam o falar teuto~brasileiro. 

Quanto a origem dos imigrantes, na Alemanha, nao ha uma 

base muito segura para preclS血1la, dada a heterogeneidade dos 

grupos lmlgrados e a propria falta de um reglstro mals exato da 

regiao de origem. Basta lembrar que, neste tempo, "ainda nao 

e×istia pa!s que se denominasse'A l emanha', e seria errado falar 

em imigra9ao al.m& anterior a l871. O que, pois, caracterlza o 

alemao do s●culo passado e sua l!ngua e civiliza9胤o e nao sua 

nacionalidade", podendo-se concluir da! que alemao e e sobretudo 

foi, na ● poca, "um conceito cultural e n散o politico" (KOCH, 1969, 

p.4). Permane9amos com esta defini9ao bem em mente, pois ela 

desempenhara um papel importante na lnterpreta9且o de dados relaー  

clonados A aprendizagem do portuguGs. 

l 

Do mesmo modo, chama a aten9良o que nenhuma das tam!lias 

entrevistadas, em Harmonia, soubesse claramente de que regi嵐o da 

"Alemanha" seus antepassados eram oriundos. Muitas vezes, ficavam 

estAticos ante a indaga9且o, como se a resposta estivesse distante 

demais, no tempo e no espa9o. "Kee Dhnunか  Hot t’鳳● nie hiaro鳳  ●o 

vezehit" ("Nenhuma id● ia! N且o se contava nunca (isso) por aqui"), 

dlsseram, p.e., na fam!lia 42・  

Representantes da gera9ao mais yelha, por sua vez, dao 

uma pequena aproxima9まo. "m・  Ma皿ai hott I旦皿a von Q置  Rhemn V十  
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z.hは！ ” ("A mae sempre falava 旦旦  reglAo do 旦eno!") wJa! Von 

Dor.tt" (Pois, ● ! De Doz.f!" confundindo Dart com nome de lugar. 

Outros deduzem do nome do dialeto - Hunerflckiech - que, como 

"diziam os mais antlgos", era o alemao falado por eles: deviam 

ser, entao, origlnムrios do Hunsrtck ・  

Esta hip6tese parece a mais provavel, prlnclpalmente se 

adotarmos a estrat● gla de KOCH(1974)de comparar a fala local 

com dados do Deutscher Wortatlas (v. KON1G et alii, 1985). P.c ・ , 

as palavras Hinkel (galinha) e Gaul (cavalo> usadas em Harmonia 

s貞o t!plcas da reglさo central da Alemanha, em torno de Frankfurt ・  

Cite-se ainda a palavra Fixteier ou Fixholz (f6sforo), encontrada 

na reglao do Nosela, no Hunsrack. Esta forma, ali&s, foi evolUー  

indo paulatinamente para Fosfsier,como uma espacie de fusao com 

o verbete do portugu自S; e, s6 entre os mais velhos, subsiste a 

forma original. O nao arredondamento das voga", como em ・6β 

(doce), tambとai aponta para o Hunsr凸ck, assim cロaio a identifica9さo 

das pessoas, antecedendo o sobrenome o prenome, como em Sp.cht 

Ivo, i.e., "Ivo Specht". 

Tudo isso permite assegurar ，  日ai certa medida, que os 

teuto-brasileiros de Harmonia descendem, essencialmente, da Ale-

manha central, sobretudo do Hunsr色ck. Algumas caracter!sticas no 

falar local apontam, ainda, para uma regi且o especifica do 

HunsrQck. 
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Analisando as falas gravadas nas seis fam!lias, 

observou-se a exist自ncia de duas variantes distintas ~ wit/was, 

dat/das ー  que nos remetem a uma isoglossa bastante conhecida que 

passa justamente sobre o Hunsr凸ck, numa linha que acompanha o rio 

Mose la. Wit/dat sさo as formas menos freqflentes, em Harmonia, e 

sobrevivem, em falantes da classe agricola, sobretudo da parte 

norte da comunidade. Quanto a was/dat, nao se pode esquecer que, 

antes da Lei de Nacionaliza9さo durante a Il9 Guerra Mundial, 

havia, em Harmonia, ensino de alem且o, i.e., ensino de wasノdat que 

deve ter contribuido para a difus胤o destas formas, ja que sao 

coincidentes com o Hoohd.utsch. 

A se confirmar isso, dever!amos admitir uma origem mais 

a norte do Hunsr凸ck, As margens do Hosela. Esta hip6tese e reforー  

9ada por outra regra, quase generalizada na comunidade: onde, no 

Kochd.utich, ocorre a vogal baixa (longa) Ea(:)), o falar local 

apresenta 	Eo(:)] ou E)(:)], 	tipico da regiao a norte do 	rio 

Mosela. 	A abundancia de exemplos, neste sentido, e not6ria: 

(ha:n] ー  > Eh):n] (galo); [t1'a:g] ー  > Et):x) (dia); E'ajnmal) _> 

('e:mo] (uma vez); (ra:d) ー  > (r):d] (roda); (fa:ren] ー  > (f):ra) 

(dirigir). 

Analogo a esses exemplos, poder-se-ia citar ainda a 

ocorrencia de Er) onde, no Hoohdsutsch aparece Ct) ou Ed]. Assim, 

encontramos no dialeto de Harmonia C')rヲ3, em lugar de (')da ); 

('hEra], para E'h.tョn]; dentre outros exemplos. 



.7‘ ソ醜  
。ち  騎、 I 

‘し 

”ち  

エ  
'J 
v' 
乏  
垣  ロ  

エ  

エ  
U 
の  
~ z 
’く ロ  

a?C

a?o
C'-a
U,a? 	「 曹 

― じ 

急  

I・ 

中  

二1 

な  
り  
恰  

'' 

必でタ‘ む擢  メ、、誉 

S
C

H
W

E
D

IS
C

 

り’ 
E 己一 

譲EI t1 

言報I,．、  
三，や  王  
' ' 	l U ら 
きき  入 'I, て、  
. a, ':;.- z 	‘~ 

ニん か  6”× 
1j 	‘ り  

象芦  

F 

り！ 

毛言曹 馴喜 駿  
A」「吉  亘 

一  占プ、 ‘ ’エ  

S二誌  Uz 

舞  

137 

Ca 
o 
望  n 

> ク 	（」篇で 

謁I 
／  叫  

考  

エ  
U の 	I‘、  
三く・l,..,．紗ミl1 

りf,7」二二 §1・・鳴、参畿」  

或  、．1 

誉誉 

己  
言、、’り” 磯 L野  

' Y'I4? 

D
ie

  G
lie

d
er

u
n

g
  d

er
  m

k
te

le
u

ro
p

a is
eh

e
n

  M
u

n
d

ar
te

n  
g

er
m

an
is

ch
er

  A
b

ku
ni

l 
(S

ta
nd

:  
19

( E
)  

、, 
L～ー  

gi 
ロ、  

iミ oI 

編I,＝号i 
看 	

C

a?

a?
a,-oI

I 

灘難8 

I 

'a 

喝蟻 
一，武  

ー，兵謝 

、い  
、四 

ぎ鷲 」  

彰7 
ー ノ
ノ  

!’曳声駕  讐
’．'‘軸、  

魯iザI )I. 

I 
誉・  
J 

題こ
、、鷲 	 」  

o 、 6,
、らqや 

にいきレ  

Fig. 19 1 Mapa dos dialetos do alem且o (fonte: KONIG, 
1985, p. 230-1) 



138 

Enfim, baseado em uma breve an&Iise do falar local, 

calcado sobre uma forma de W.stmittild.utuoh (alemao do oeste 

central) com elementos em sua maioria de Fr且nkisch, no qual se 

inclui o Hunsr凸ckisch (V. a respeito fig.19), conclui-se que a 

origem dos participantes da comunidade bilingue de Harmonia deva 

ser justamente essa, na linha de contato tra9ada pela isoglossa 

wat/was, dat/das comentada. Tal suposi9ao coincide, em parte, com 

o que dizem "as pessoas mais velhas'1, na comunidade, assim como 

tamb'm alguns visitantes de nacionalidade alem胤  que tenho tido a 

oportunidade de acompanhar. 

5.2 	- RELACOES, ANTIGANENTE 

Os depoimentos de alguns moradores mais antigos, assim 

como os registros escritos e fotogrムficos coletados nos s6taos 

das casas, atestam uma intensa e organizada vida social, onde 

"todo mundo conhecia todo mundo", e onde "todo mundo falava 

alemao". Alguns pais contam atと  a idade cロm que se encontraram 

com o primeiro falante de portugues. 

Hoje, as crian9as ja vao a escola praticamente sabendo 

portugu白s. "Halt honn di. Kinn.x .5 jo vial l.ioht.r! Ja, dorich 

di. T.l.visJo unn alias..." afirmam. ("Hoje, as crian9as tem isso 

mais facil! Sim, 	ja em virtude da televisao e tudo o mais...") 

"Quando se chegava a escola, depois de longo caminho percorrido, 

ainda era proibido de falar alemao", lamenta a m e da familia 15. 
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"At se ficava quieto, porque ninguem sabia brasilelro"("D. konnt 

dooh nie鳳and!"), 

Na ascola, U皿  professor atendia a v&rias turmas ao 

mesmo tempo. isso e×igia "Pulso" e "energla". "Awa do hott'ma 

g.l.nnt!" ("Mas a gente aprendia!") Quase 100% dos pais enfatiza- 

yam que, anti gamente, se aprendla muito melhor do que hoje. 

Antigamente era um tempo reservado A s coisas prAticas, 

para o "aqui e agora". Alguns pais se queixaram que, ho 3● em dia, 

se aprende muita "besteira sem uti lidade alguma". p.e., calcular 

porcentagens muitos 」ovens nさo saberiam. Antigamente, a educa9ao 

era essencialmente centr!pata, alias uma caracter!stica qua 

WILLEMS(1940, P,40-1)assinala para as comunidades rurais: 

芭  uma das observa9どes fundamentais e, ao mesmo 
tempo, universais, que o homem rfistico radicado em 
seu meio, se desprende dificilmente dele, nao 
apenas porque a natureza das suas atividades estaー  
bele9a liames especificos, mas tamb'm pela sua 
educa9ao o.ntr!p.ta cujos estimulos,ai i&s limitaー  
dos em ntimero e qualidade, fazem convergir seus 
instintos, afetos e voli9己es e, tamb'm, suas fa一  
Culdades racionais'para dentro', isto と，  para o 
microcosmo de seu sitio, sua fainilia e seus ani- 
mais. Nessas afirma96es n散o vai nenhuma 'fi losoー  
fia': sさo tra9os reais da sociedade rural e t胤o 
corriqueiros qua dispensam 'provas 、 " (op・ cit ・ , 
p.40-i). 

Isso nao significa que os membros da comunldade nさo 

tenham efetuado trocas com elementos de fora do sistema; muito 

menos que se tenha buscado propositalmente o isolamento. E certo 
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que essas trocas ocorriam de tora para dentro tanto quanto de 

dentro para fora, quando o sistema nAo tivesse ele pr6prio o 

valor necessitado. Asslm, tala-se em quartel, em brlgadlano, em 

cai xei to-viajante, em 」ロmnais, em Bemin&rio, enfim, em represenー  

ta9凸es de dominlos externos, como administra9且o, economia e meli一  

glAo. Nas necessldades b色slcas do dla-a-dla, o sistema se autoー  

regulava, autonutria. Voltava-se sobre si. O Prof. Jo&o WENDL1NG 

(1.973, p.4), que lecionava na vila antigamente, diz o seguinte: 

芭  verdade que o povo antigamente tinha que trabaー  
Ihar muito. Mas em compensa9Ao possuia tudo, no 
lugar. Praticamente nunca foi necess&rio deslocarー  
se. Tudo estava A mao. N且o foi necessario 
preocupar-se ou agir por si. E o povo ordeiro, 
trabal hador, pacato, religioso merecia isto・  

O Prof. WENDLING lembra que os agricultores produzlam 

tudo para o seu sustento: milho, feijao, mandioca, pasto para o 

engorde de animais, banha, ovos, Schmi.r, trigo, centeio, 

amendoim, enf i皿，  produtos b&sicos do seu Bau.rnhof, Os excedentes 

eram ainda levados A venda ou A cooperativa, para renderem algum 

dinheiro, este sim dificil de conseguir, antigamente. Uma fAbrica 

de cal9ados, duas fAbricas de quetjo, tamancaria, curtume, moinho 

de trigo, consul tas m●dicas, compradores de porcos, todas as 

casas comerciais sortldas, duas f&brlcas de telhas e tl」olos, 

cart6rio civil, subdelegacia de policia, correio, Caixa Rural, 

uma Cooperativa de Cr●dito, tipo Raifeisen, serrarias, sal6es de 

ba ile, sociedade recreativa, banda de mしsica, escola, igreja, 

todos estes aspectos denunciam que o sistema era estAyel, coeso, 
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em fun9ao da homogeneidade de tra9os dos partlClpantes (todos 

cat6licos, grande maioria falante de alem胤o), rede altamente 

multiplex, auto-suficiente e aberta. 

100% cat6l ica, a comunidade seguiu as normas ditadas 

pelos superiores da Igreja Cat6lica, no Brasll, e sempre se 

constituiu em uma institul9まo poderosa, em Harmonia. Costuma-se 

dizer que as duas prlmeiras coisas que o imigrante tratava de 

garantir eram justamente uma igreja, para o culto, e, do lado, 

uma escola. 

De fato, existiu, em Harmonia, uma escola particular 

(C' tarfu: 1]), Vlnculada & Igreja, e uma escola ptiblica, sustentaー  

da pelo Estado. Os depoimentos dos pais, neste particular, deixam 

transparecer alguina contraditoriedade, no sentido de que pernaー  

nece a dtivida sobre a preferencia por uma ou outra das escolas. 

As caracteristicas de ambas as escolas se confrontam, e se enfa-

tiza as vantagens de uma e outra , conforme o aspecto que se 

priorize - custo, l!ngua, ou religi胤o, como no caso do depoimen-

to do Prof. WENDLING que, com a maestria de quem lecionou durante 

30 anos na comunidade, descreve da seguinte forma ambas as seco- 

las: 

O ensino pfiblico era leigo, gratuito e mlni strado 
em portugues ~ por imposi9aロ  do Governo; os 
1lvros eram em portugu白s. O ensino particular era 
religioso ー  portanto, tinha a propaganda do padre 
ー・一 cobrava uma certa taxa e era 皿inistrado em 
alemまo; os livros - a biblia, o catecismo e um 
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1lvro de leltura ~ e ram lguamente em alem胤o. 
Ensinava-se a escrlta g6tica e, a partir dai, a 
sua transposi9ao para a latina. O metodo consistla 
em denominar objetos que estivessem A mao, como 
Tiech = mesa, Cmni = um, zw.i = dois, etc. Logo, o 
que dlferenciava as duas escolas era o modo de se 
fazer entender.A aprendizagem era multo melhor na 
escola particular, que tinha a pref●rGncia dos 
colonos, porque ensinava a religiao. Alguns 
mandavam os filhos em a皿bas as escolas. O trabalho 
do professor rural era dlficil. Esbarrava com a m& 
vontade de algumas familias em contribuir 
financeiramente e com a intromissao dos caciques 
politicos. Procurei sempre seguir o meu caminho, 
sem depender de ningu西m. Al'm disso, as s'ries 
eram juntas numa mesma sala, reunindo mais ou 
menos sessenta alunos ao todo. O enslno era severo 
e exigia disciplina por parte do aluno. 

No que possa atingir o biling凸ismo, cabe lembrar que, 

ainda hoje, o padre realiza sermどes em alemao, para os mais 

idosos, e, embora jA menos freq3ente,ainda ha quem saiba rezar 

em alemao, entre as pessoas de mais idade ・  Alem disso, nAo faz 

muito tempo que se aboliram os cultos em latim, num tempo em que 

o dia de ir I missa era o Dia do Senhor, o domingo. 

Antigamente era um tempo em que se rezava no inicio e 

no fim da aula, assim como depois do recreio; um tempo em que se 

aprendia as capitais de todos os paises do mundo, mesmo que o 

a 1 uno nunca tenha estado sequer em Porto Alegre. Os relatos 

comprovam a dificuldade que se tinha de viajar e sair para fora 

da localidade. Uns saiam:eram os seminarls tas. 

O seminArio, re lata-se, representava a tznica forma de 

prosseguir nos estudos, ap6s a 4'-5' s'rie at' onde ia a quase 
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totalidade dos alunos ・  Esta ', ali&s, a escolarldade da gera9胤o a 

que pertencem os pais da malorla dos alunos de hoje. Os seminaー  

ristas recebiam um banco especial na lgreja ● , mesmo que n且o 

chegassem a padre, tinham aprendido bastante; sabiam,p.e., porー  

tugues, fato de que muito se gabavam. Um ou outro ainda voltava e 

se tornava professor. Antigamente era um tempo em que poucos 

sabiam portugues. 

Anti gamente 日ra U皿  te皿po de teligiosidade, tempo de ir 

A missa de fatiota, de manga e vestido longo. Era um tempo de 

k.rbs enormes, "aqueles sim k.rbe de verdade." Festas iguais, sO 

as de casamento, das quais saiam fotos inesqueciveis, como as das 

fig. 21-22. 

Era um tempo de familias enormes (V. fig.20), todos 

bra9os para a enxada, inclusive os femininos; criancinhas morrenー  

do mais, infec96es matando mais, tempo de gente mais forte. 

Construi ra皿ーse as casas, mパtas e血  estilo enxaimel, tIpico aleー  

m胤o (V. fig. 23-24-25). Alguns desses "monumentos" ainda vivem, 

abrigando mais uma gera9ao e a 皿emOria do passado, de um tempo em 

que a madeira de lei "crescia como in9o". Tempo com mata por 

desbravar; e ro9ar. Com  mais cobras, mais bichos, mais frutos, 

menos veneno. Era um tempo com mais tempo para conversar, visitar 

os vizinhos. Tempo de carnear em sociedade um porco, ou boi. 

Tempo sem refrigerador, sem luz, com pouca tecnologia. 

Antigamente, era um tempo de vida mais simples, n員o como hoje, em 
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que os Jovens sO querem do melhor, dizlam・  Anti gamente, havia 

menos caminhos e, quando chovia e os caminhos ficavam barrentos, 

o jeito era andar pe descal9o, levando os chinelos na m&o ate o 

r iachロ  perto da vila, onde se 1avava os pee e se os cal9ava ・  

Antigamente, a gente tinha de poupar ate os chinelos. 

Fig. 20 - Foto de uma das primeiras famflias (I! e 29 
gera9どes), na comunidade 
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Flg・  21 一  Foto de um casal de antigamente 

Tempo para ler, noite a dentro, A luz do lampiao 

(('mid'n gas'le.rnp,e]) o almanaque e o jornal, inclusive o proibi- 

do. Tempo em que se lia mais, um fenomeno curioso que 90% das 

familias pesquisadas le va n t a r am 	os pais deles, 	1.e. ， 	。s a"6s, 
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1lam multo mals e mereclam, gra9as a isso, o eloglo de possuirem 

mais cultura e conhecimento. "W.nn diz noah l.ws tit, dix 

ksnnt'ds* wag v.zshlst" ("Se ele ainda estivesse vivo, ele teria 

o que contar pra ti!")Anti gamente, sabia-se muitas can9凸es e 

hist6rias ("th.in Gott!" "Ji.sa'Gott!") que morreram junto com os 

av6S, 

Fig. 22 - Foto de uma testa de casamento de antigamente 
(ao fundo, casa tipica em estilo enxaimel) 
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Fig. 23 - Casa t1pica, em Sao  Benedito  (familia Graeff) 

Fig. 24 - Casa t!pica, na vila de Harmonia (pertencia a 
Miguel Menz, 1! pres. da Cooperativa) 



Fig. 	25 - Casa ttpica, 	no Morro Azul (fam!Ila Alten- 
hof en) 

A gera9ao dos pais nao sabia explicar por que eles 

tinham perdido esse hAbito de ler tao caracterfstico dos avbs. Um 

ou outro atribu!a o fato a mudan9as nas rela96es diArias, 

bastante dominadas pelos meios de comunica9良o de massa, como a 

televisao. Se, de um lado, expunha as crian9as jA bem cedo ao 

contato com o portugues, de outra sorte, tambem os prejudicava. 芭  

poss1vel, no entanto, que haja alguma rela9まo com a histOria da 

escolariza9ao dos teuto-brasileiros. Enquanto os pais, agora na 
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falxa etiria em torno dos 50 anos, tinham frequentado a escola 

ap6s a Lei de Nacionaliza9胤o, do tempo da 11● Guerra, os av6s 

haviam se escolar I zado, em alemao, em anos anteriores a esse 

par iodo. 

A mem6ria popular le皿bra com ironla a proibi9ao de 

falar alemao, ou a obriga9ao de falar portugues, durante a epoca 

da lig Guerra Mundial ・  Os relatos se sucedem no teor como o que 

segue: 

M.a （・・・）  bonn do nur. g●h●at von unix. Eltr. 
v.z.hl., das. dl. vlsi altg.鵬aoh bonn. ー  "N6s 
s6 ouvimos dos nossos pais falarem que eles tinham 
sofrido muito." (famfila 15) 

Do 血usit'ma uf pai.., b.i ● tiioh. druerum. W.nn 臓a 
Taitsob g.spr6ch hott, bonn is ● nns px.IQ g.hol.ー  
"A gente tinha que cuidar com alguns. Se a gente 
falava alem胤o, se Levava a pessoa 'presa'." 
(familia 42> 

INQUIRIDOR: ...di. Lait honn sowis霧o noch Taitich 
gesproch？  ー  As pessoas ainda assim 
falavam alemさo? 

INFORMANTE Y: Ja, gswi.s!ー  "Mas, evidente! 
INFORMANTE B: Ja, die konnte doch sent ach net. ー  

"Como, se eles nao sabiam?" 
(. . . ) 
INFORMANTE B: lia, do bonn'.. liver nix g..pxoch 

(wie Taitech g.sproch), w.11'se 
wuiste, dass'ss g..trof gebte.ー  "t, 
a! eles preferiam n且o falar nada 
(exceto alemさo), porque eles sabiam 
que seriam penalizados. (familia 42) 

Das wot jo v.bot to kaputt! tuas v):t Jo fa'bo:t 
1) ka'put］ー  ”Que isso era proibido pra caramba!" 
(familia 17) 

Para os que fiscalizavam o uso do portugues, cunhou-se, 
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na localidade, o termo Taitschfresser que significa literalmente 

"devorador de alemAo". Os Taitschfresser eram, basicamente, 

lusos. Ao contrario dos germanofonos, tinham o portugues por 

lingua materna, e a lei lhes dava razao. 

No entanto, representavam a minoria, como ainda hoje, o 

que e um dado sumamente importante para a defini9嵐o do contefdo 

das redes de comunica9ao e do papel atribuido . aprendizagem do 

portugues. Basta observar que, nas rela9じes interpessoais no 

interior da comunidade, maioria sao os falantes de alemao, 

,lnor'a os monol!ng凸es em portugues. Tratarei des七a quest.o no 

pr6ximo capitulo, ao analisar os usos de E+ale] e (+ptg] no 

sistema em estudo. 

5.3 	- ESTRUTURA SOCIAL, HOJE 

Ao demarcar seis localidades no interior de Harmonia, 

considerou-se aqueles pontos onde existe uma escola. Com  exce9ao 

de Saudades e Morro Fel×otロ ，  esses sao tamb白m os pontos da &rea, 

onde se situa uma bodega (po'tega], um clube de futebol, uma 

sociedade Cultural e esportiva. Estes aspectos entram na avaー  

lia9ao que os membros da comunidade costumam fazer do statu. de 

cada localidade nas rela96es globais. 

Na consci自ncia da coletividade, veicula-se, porem, uma 

delimita9ao ainda mais criteriosa da a rea ate aonde vao as 
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r・は96es na rede de comunlca9胤o local. A topon!mla extremamente 

rica serve para caracterizar duas realldades, a do portugues ・  a 

do falar teuto-brasileiro local. Ambas comprovam o que ja se 

expOs na se9直o anterlor, sobre as caracter!stlcas do sistema:h血  

uma rede de comunica9血o em[ale]e outra em [ptg]bem definidas. 

Assim, na primeira realidade, existe o top6nimo "Harmoー  

nia"; na segunda, diz-se Charmo'ni]. Nesta, n良o se diz "Nova 

Santa Cruz", mas ('huns.k]; nao Morro AzuL mas い tsEgaりSr ェ9]i 

n且o Canto do Rio, mas C'riwEk); n且o Morro do Cedro, mas 

['tee:d筆り毛rr9］・  Vila Rica 白 	［ vi 12'rik], Saudades continua 

Csaw'dades], Morro Peixoto ● [pi'fot], e S胤o Benedito divide-se 

em (sも白bene'tik] e Vムrzea, ou seja, C'v3:za]. 	Isso estende-se 

igualmente a pontos fora da comunidade, como ('gawlEk] (Linha Dom 

Diogo), 	E'fte:nbax] 	(Arroio das Pedras), 	('kro:nat):l] 	(Vale 

prida), t'blum.t):I3 (Vale das Flores, ex-Linha MauA), 

［ヤa'dEnzat): 1S 	 ] (Linha Jtilio de Castilhos), [kk ab・  SりErェ9 】  （Salvaー  

dor do Sul), 	C'vindtfne:s) (Bom Principio), todos situados a 

norte e oeste de Harmonia. 

Uma outra dellinlta9胤o possivele necessAria ocorre no 

sentido vertical. A Area da comunidade divide-se essencialmente 

em propriedades coloniais, com dimens哀o variando, em m ●dia, entre 

2 e 15 hectares. A citricultura associada A pluricultura de 

subsistencia representam a base da economia do pequeno municipio. 

Real), いPudでヤEr x9 ) (Morr o da Manteiga ), い  1 ankIne :s ](Linha com ['pudtbEz'l9] (Mor ro da Manteiga), C , l ankjne:S] (Linha Comー  



HA, por'm, uma mudan9a soclaI em andamento. 

Essa mudan9a (e×tremamentelmpor tanto, n血o s6 do ponto 

de vista sociol6gico) pode ser percebida atrav●s da correla9ao 

dos dados sbclo-culturais dos alunos da 59 s白rie (V. quadro 

geral, fig・ 26）・  Com base nas informa96es ●皿itidas, por escrito, 

pelos pr6prios alunos (ocupa9ao transcrita exatamente como tinha 

sido respondido), mais o conhecimento pessoal da familia, chegou- 

se ao reconhecimento de cinco estratos sociais basicos: a classe 

"agricola", a classe "operAr ia", a c 】 asse "aut6noma" e duas 

classes 	intermedi&rias ー  "agri-oper&ria" e "agri-aut6noma". 

Existir ia, ainda, uma classe "dominante" detentora de poder ecoー  

nomico e politico, mas que ' t血o reduzida, que todo mundo saberia 

apontar pelo nome. 

Para chegar a tal estratifica9ao da comunldade bil!ngf3e 

rural de Harmonia, aproveitei de forma consciente e objetiva a 

pr6pria experl'ncia como membro da comunidade que percebe e 

Classlfica as pessoas como pertencentes a determlnada camada ou 

直vsl social. 芭  perfeitamente leg!timo o procedimento,ainda mais 

se for controlado com dados concretos. Assim, n胤o havia dしvidas 

da pri皿azia da classe agricola, e皿  toda a A rea da co皿unidade, 

inclusive na pr6pria vila, onde predominam a classe operAria e 

aut6noma. Que se entende, alias, por "classe aut6noma"? 
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Inicia imente, 	enfrentou-se 	muita 	dificuldade 	em 
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denomlnar esse segmento sodial. As classifica96es normalmente 

apresentadas, como a de LABOV(1982), prestam-se mais a ambientes 

urbanos, a partir dos quais fixam, entao, seus crit●rios. A 

comunidade de Harmonia e, creio, a muitas outras comunidades 

rUraユ S, p ・ e ・ ，  nao se aplica muito bem o crit●rio economico. Ha 

agricultores pobres e h& agricultores em boa situa9良o, o mesmo se 

verificando para os operArios. Adicionar o critとrio "alto/baixo" 

a esta classifica9農o, por outro lado, parece complicar o quadro. 

O que se tem, ent且o, ' uma prioriza9且o do crit'rio da ocupa9胤o, 

aliAs bastante compativel com um sistema desses, em que a fun9且o 

ou as fun96es desempenhadas pelo individuo-membro t.m um peso 

muito importante na determina9胤o do seu 'tatu奮，  na hierarquia 

social. A classe autonoma equivale justamente A quele segmento da 

sociedade local que nao pertence nem a classe oper&ria, nem & 

Classe agricola, pois possui ocupa96es, como profissao liberal 

(sapateiro, alfaiate, fot6grafo, professor, etc.) ou atividades 

de micro-empresa (como um pequeno com'rcio, carreto, cargo de 

decisao, etc.), que lhe garantem certa "autonomia". 

Com isso, chegamos ao quadro geral, aptos para analisar 

com mais clareza aspectos s6cio-culturais do alunado. Percebemos, 

inicialmente Cv. fig.26), uma relativa homogeneidade no grau de 

escolaridade dos pais (IDPALS) - em media, 4' s rie - assim 

como tamb'm nas suas idades(LDPAIS) 一  glrando em torno de 43 

anos. Esta homogeneidade independe da classe social a que 

pertence o aluno. Onde estまo, entao, os sinais de mudan9a? 
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札剛 SEX ル LI鵬 LGPMS ESCPA馬  肝胡 CLASS 	叱以I 
34 usc 12 MON ptgsptg 	 ? 

OCNAE LOC 	NATUR 
harm. 

 

Tupandi Tupandl 

II 	macc 11 ・ -- alesita 	 
35 
40 	macc 14 -.・ alesale 	 
39 	masc 12 BIL alesale 	 ? 
48 
44 	aasc 15 --- ptgsptg 
06 
42 ・asc 138ル  引い引e 4a‘ノね・  
14 	tea 11 MON alesptg 6a./0.g 
18 ・asc 13 BIL aIeale 4a‘ノね‘ 
15 	・asc 11 BIL ale+ale 3a./4a. 
27 	tea IIBル  alesale 4a・ノ4a. 
46 	macc 10 B1L al日’ale 2a・ノ4a. 
41 	macc 20 BIL aiesaie 4a./? 
19 	・asc 13 BIL alesale 3a・ノ血．  
13 ・asc 比引L atefale ね・ノ5a. 
32 	te・ 11 BIL ale・ale 3a・ノBa ・  
10 	te・ lI BIL ptgsal・ 5a・ノぬ，  
4? 	tea 118ル  ale・ale 4a‘ノね，  
07 	tea 11 BIL alesale 4a・ /5a. 
45 ・asc 13 MON ptgsptg Sa./6a. 
02 macc ll MON ita・ai e ぬ．ノ5a. 
25 ・asc 13 引L ale・ale 5a．ノ3a. 
33 	・asc 12 filL aiesale 5a・ノ5a・  
24 ・asc に引L alesale 5a，ノla. 
28 	・asc ll HON alesale 4a．ノSa. 
08 aasc H MON alesptg ね・ノね．  
21 	tea 14 MON alesptg 2a./5a. 
43 	macc 17 PlOW aie'ptg 4a./Sa. 
23 ・asa ll MON ale叩tg ね・ノ5a. 
22 	tea 11 B1L alesale 4a'/3a. 
SO 	macc 20 BIL alesale 4a, ノ4a, 
鉛  te・  12 引L aI日・aに 4a‘ ノ4a. 
20 	tea 11 filL alesale 4a./4a. 
16 	macc 10 filL aiesale 4a./4a. 
51 	tea 17 BIL alesale 5a./4a. 
01 	macc 13 filL alesale 8a./6a. 
12 	macc 12 filL alesale 4a./5a. 
03 	te・ 11 HON ptgsptg 2・ ‘ノ5a ・  
31 	tea 12 filL alesale Ba./6a. 
37 	・asc 19 filL alesale 4a./4a. 
49 	macc 16 filL alesale 4a./4a. 
04 ・asc H filL alesale 5a‘ノ“．  
26 	tea 11 filL alefale 3a./4a. 
09 	te・ 10 引L ale+ale 3a‘ノ1.g 
38 usc ll 川L alesale ね./4a. 
17 	.asc 12 BIL alesale la.?/? 
05 	aasc 12 filL alesale 3a./2a. 
29 ・ace 12 lION ptg叩tg ぬ・ノね・  
30 	・ase 13 filL alesale 3a./l.g 

10 
4 
？  
9 
4 

昭ri 
agri 
昭ri 
agrl 
町ri 

Professora 
Domestica 
domestica 
toaestica 
Domestica e na roca 

S Benedit S Benedit 
Harm. 	ぬri. 
Harm.肌zu Harm.臥zu 
Mart Pela Herr Feia 
Harm. 	Harm. 

4 aFI Agricultora e domestica liar.. 	Rara. 
6 agri 	agricultor 	  flor; Pela Morr Feia 
3 agri 	Agricuはor Na rasa NSta Cruz NSta Cruz 
8 agri Domestica e agricultora S Benedit S Benedit 
4 aFl 町ricultora e domestica NSta Cruz NSta Cruz 
4 agri 	agricultor 面“"lea Parr Cedr Bananal 
4 aFI 	trabalhar na rroca trabalha na troca Vila Rica Vila Rica 
5 agri 	Agricultor Trabalha na roca e e. casa Hara.MCed Harm.HCed 

17 agri Domestica NSta Cruz 鵬ta Cruz 
3 agri 	Agricultor Domestica flor; Pela Cacap Sul 
6 agH Domestica e na roca NSta Cruz PiSta Cruz 
6 agri 	Agricultor e Fucionarlo de sagar Sagar Domestica e Agricultora Harm.PtAzu Sao Paulo 
4 町ri Domestica agricultora NSta Cruz PiSta Cruz 
4 agri・‘utn 伽，Inhロneiro Dona de casa = domestica NSta Cruz NSta Cruz 
4 aFi・auto Motorista domestica NSta Cruz PiSta Cruz 

10 agriーauto caminhoneiro, acricuitor domestica PiSta Cruz NSta Cruz 
10 agri・autn colono donestica NSta Cruz NSta Cruz 
10 agri-auto Ca・inhoneiroAgricu比or domestica 鵬ta Cruz NSta Cruz 
6 agri-oper colono colona hlara,LLer Harm.LLer 
9 agri-oper colono domestica Hart たix Herr たir 

11 agri・o押r 	  Domestica Herr たix Mart Pela 
11 agri-oper agricultor domestica Parr Cedr NSta Cruz 

6 agri-oper Agricultor habalho domestico e na roca Harm. 	B Princip 
14 agrl-oper Agricultura Domestica Despique 	Despique 
5 auto 	Careteiro domestica Harm. Vi la Despique 
5 auto 	Hecanico Domestica Harm.Viia Hara.Vila 
3 auto 	Fiscal na coロpe rat iva Do lar 山ri. Vi la Nova Bass 
5 auto 	Fotografo Cabelereira Harm. Vi Ia Harm. Vila 
8 oper 	vendedor domestica Harm. 	Median/PR 
9 oper 	Na cooperativa Domestica 血rm.Vila llarn.Vtla 
4 oper 	Trabalha na fabrica de calsados fas sapato em casa Harm. 	Sarandi 
S oper 	Trabalha na BraMia em 5.5. do Cal Empregadas Domestica Harm.Vila Hara.VIla 
4 o門r 	Ronda trabrlca Harm. 	Est Velha 
5 oper 	na coca-coh fabrica de calcadas Harm. 	Harm. 

11 oper 	Na Cooperativa Domestica Hara.Vila Harm. 
5 oper 	funcionaria domestica ぬrm.臥zu Harm.臥zu 
4 oper 	Ca胆tas da Coo門ratm Domestica 取rm.VR1c BRetirSul 
4 oper 	guarda da fabrica trabalha na fabrica Harm. 	Est Velha 

Fig' 26 - Quadro dos dados sacio~Culturais dos alunos 
da amostra 
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O quadro mostra, claramente, a distr 【bul9&o doe 

estratos sociais: a classe aut6noma mora essanclal皿ente na zona 

urbana (vila de Harmonia);a classe operAria, embora podendo sair 

um pouco do per!metro urbano, i dein;a classe agr!cola dispersa-se 

por toda a Area de Harmonia e imedia96es; al ●m disso, hA um foco 

bem salientado de representantes da classe agri-autonoma proveー  

nientes de Nova Santa Cruz; e, por fim, indicios aqui e ali de 

f am!lias agri~operAr ias ．  古  precisamente nestes dois tltimos 

grupos que se verifica um processo de mロbilidade social. 

Cabe notar que equivalem, em grande parte, as famillas 

皿aIs numerosas (campロ  MFAM), portanto as mais sens!veis e mesmo 

ma i S "volAteis" a necessidades materiais. Cabe relembrar ainda 

que a dimensao das prロpriedades rurais, em Harmonia, nao permite, 

em muitos casos, que todos os filhos sobrevivam, de igual modo, 

da mesma terra, se dividida entre eles (uma hist6rla que j' vimos 

acontecer, no Hunsrack, hA mais de 100 anos atrAs). A solu9ao, 

entao, e procurar outras alternativas, como, p.e., as fAbricas de 

ca l 9 ados, a cooperativa, enf iば，  o trabalhq assalar iado. E mais: 

se nao hA trabalho na localidade, a solu9ao e procurar em outra 

regi鳳o, como no vale do Sinos. A soluc嵐o ● migrar. 

O resultado e uma paulatina evolu9ao, em dire9ao ao 

operariado, que podelevar a altera9bes profundas nas redes de 

comunica9且o dos membros da comunidade ・  Os efeitos da cidade, de 

uma maneira ou outra(via casamentos e×ogami cos, visitas de 
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amigos monoling廿es em portugu●s, experi白ncias e id色 ias novas), 

acabam repercutindo no nfacleo familiar, trazidos pelo filho. 

N&o se pode negar ， ● verdade, a for9a de coes徴o exerclー  

da pela fam!lia rural ・  fias, tamb'm a!,as rela9aes parecem estar 

sofrendo modifica96es. Percebe-se, pelo quadro da fig.26, como a 

m包e das classes agr!cola e agri~operAria se desdobra entre o 

trabalho no lar e na ro9a ．  芭  sintomAtico que muitos alunos tenham 

respondido como ocupa9さo da m胤e (OCPIAE) "agricultora", "colona", 

"trabalha na ro9a". Isso mostra, entre outros aspectos, o papel 

fundamental que a mulher desempenha na familia rural. 

Novamente, aqui, observa-se uma mudan9a significativa. 

Ao passo que a gera9ao da m胤e alnda preserva esta distribui9ao de 

pap白 is, a gera9且o dos filhos envereda por novos caminhos, 

mostrando pouco interesse pela atividade agricola. Os dados sobre 

as ocupa9己es destes, incluindo o pr6prio aluno, comprovam-no. 

Fica bem clara, al'm disso, a distribui9徴o de pap'is, nestas 

classes. A filha ajuda nas lides da caSa; as demais (se houver 

outras), diferentemente da mae, deixam a ro9a de lado e v且o 

"trabalhar na f&brica", para ajudar nas despesas. Trabalham na 

terra os filhos homens, isto se a terra for suficiente, se houver 

condi96es e interesse para tal. Assim, o sistema vai~se adaptando 

as novas situa96es, vai-se auto-regulando. 

O que se verifica, enfim, ' o papel fundamental da 
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famila nas rela96es da comunidade. Pergunta-se, desde j&, qual o 

lugar da aprendizagem do portugues nesse contexto. Uma resposta 

para tal exige que se Investigue o valor e a funFao das diversas 

variantes de tale] e tptg], bem como os tndices de bilingoismo em 

cada uma das localidades que constituem Harmonia. 

Fig' 27 - Vista parcial da Igreja matriz e da escola 
central, na vila de Harmonia 



Fig. 28 - Rua central de Harmonia (25 de Julho) 
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Fig. 29 - Propriedade colonial tipica 



Fig. 30 - O trabalho na ro9a 
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Fig. 31 - Senhora retirando pao de um forno tipico 



ー  CAPITULO 6 ー  

ALEMAO E PORTUGUES 

Apresentada a "comunidade”, ● a vez de analisar o 

que a torna "bil!ngte", i.e., o uso lingflistico de uma e outra 

variAvel envolvida. Para tanto, e preciso, antes de tudo, saber 

quantos sao os individuos capazes de usarem, em grau maior ou 

menor, as duas vari&veis (os dois conjuntos de varlantes ）  くale> e 

<ptg> ・  Em outras palavras, cabe investigar quAo biUng凸e ● a 

comunidade. Bilingoismo equivale, nesta perspectiva, 4 habilidade 

de usar alternativamente duas l!nguas ・  Bll!ngaes serao as pessoas 

envolvidas (v. WEINREICH, 1974). 

N徴o nos importarA o grau de proficlencia em くale> e 

<ptg>. Ele 	entra 	como aspecto caracterizador 	de um certo 

estado biling凸e ・  Assim, por menor que seja o dom!nio do portuguas 

por um falante de alemao, consider&-lo-emos um bilingUe - com- 

plete~se, um bil!ng凸e de certo tlpa. Difici 1皿ente ele n&o estar& 

exposto 4 influencia da lingua nacional. 

Quando se trata de ampliar os conhecimentos em por- 

tugues, a despeito do uso do alemao, v&rios fatores atuam no 

processo: motiva9ao e condi9bes de aprendizagem, atitudes, estru- 
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tura mental, dura9ao do processo, Slgnlficado ● consequancias 

para a rede de comunica9鳳o normal do lndiv!duo, No pres・nte 

capftulo, vou-me ocupar, em especial, com este Liltimo aspecto. 

Vejamos, primeiro, os indices de bilingt3ismo em cada 

uma das localidades que constituem Harmonia. Depois, trataremos 

do repert6rio ling1istico a disposi9且o das pessoas envolvidas. E, 

por fim, descreveremos as caracter!sticas do uso de uma e outra 

variante. 

6.1 	- INDICES DE BILlNGじ ISMO 

Para chegar aos indices de bilingCismo na comunidade, 

mediramーse os resuはados obtidos com a aplica9ao do questionario 

do BIRS (V ・  fig・ 4）・  Considerando a sua aplica9ao e皿  cada uma das 

escolas da rede, tem-se a distribui9ao do bilingflismo no espa9o, 

no eixo horizontal. Aplicando~o nas diferentes sとries da escola 

central (pr', 6! sとrie e 3! sとrie do 22 grau), consegue-se uma 

amロstra do indice de biling凸ismo por faixas etArias, portanto 

situando-se no eixo socioling凸istico. 

O resultado Cv. fig.32) ● uma vis嵐o da constitui9ao e 

representat 士 vidade da popula9員o quanto aロs seus hAbitos lingflfsー  

ticos. Ora, Harmonia possui atualaente cerca de 5.000 habitantes, 

a maior parte residindo no meio rural. Saudades e Morro Peixoto 

constituem-se nas localidades menores e mais bilfng凸es (100%), 
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vindo a seguir S且o Benedito (95,85%), Vila Rica (90,32%) e Nova 

Santa Cruz, esta f.ltima apresentando o !ndice de bilingtlismo 

mais baixo: 59,1%. A vila de Harmonia (84,35%) det邑m o maior 

contingente de alunos, multos deles morando no "Clntur故o" rural 

que a envolve. 

LOCALIDADE 	S駅IR 地 LUN NONOLING PERCENTUAL BILl鵬陀RCENTU肌  
SAUD肋鵬  以．  03 
S胡臥DES a. 07 
S胡D肋ES 3A. 加  
S加以DES 執，  01 

TOTAL 1? 	00 	0,00% 	17 	100,00% 
弘O 距柾DI知  以．  05 
弘OBEN印ITO 2A. 加
弘O BENEDIm 駄．  船  
S加 B餌印I加  駄、  加  

TOTAL 25 	01 	4,15% 	23 	95, 85% 
vluRにA lA. 09 
yILARにA 臥. 06 
れ以 pにA 駄．  04 
VILA RICA 	4A. 	加  

TOT肌  刀 	加 	9,関’ 	28 	的,32% 
柵臥弘町A CRUZ lA. 03 
湘VAS朋lA CRUZ a. 加 
舶臥弘肌A CRUZ 駄‘ 船 
肋VA 弘NlACRUZ 駄．  

加T肌  麗  叩 	如，町  13 駒，m 
H般賛淵lAmLA PRE 

TOTAL 27 	06 	22,22% 	21 	77,78% 
H般期Nは.VIu lん  
HARNO概んVIu ひ．  協  
H艦mNIんVIu 3A. 41 
H服加川んViu 執．  31 

TOTAL 159 	23 	15,64% 	124 	84,35% 
HARNONIA.VILA iA. 48 

TOT札  紀 	12 	33,33% 	鉛 	66,m 
H駅拠m.VIu 臥．  お  

T町肌  お  侃 	11,4器  31 関'5乃  
HARMO川んVIu 3ん郎  27 

TOTAL 27 	00 	00,00% 	27 	100,00% 
閣服O PEIXOTO Iん  
"OR即陀IX叶O ひ．  
m服O 匹IXOTO 駄．  
NOR即 PEIm加  4A. 

7賀仙  04 	加 	0,00% 	叫 	100,00% 

Fig. 32 -!ndices de bilInguismo 

、  
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Um aspecto, no entanto, e possuir a competencia para 

usar duas l!n g ua s ・  Outro aspecto e o desempenho nessas I!nguas 

(Cf ・  CHOMSKY, 1972), i ・ e ・ ,a realiza9ao ulng凸istica em sI tua9ひes 

concretas. 

6.2 	- VARIACAO LINGUISTICA 

A rigor, usam~se dois eleternas ling凸Isticos essenciais, 

no dia~a-dla da comunidade. No primeiro, [+a 1 e], denominam-se 

Taltech e Bresili6nisch. Tratando de assuntos ligados A escola ou 

interagindo com interlocutores mais jovens, e possivel que se 

diga, ainda, "job spriob. portugus.". Quando o interlocutor と  uma 

pessoa falante do alemao padrao, ou o t6pico と  a lingua, ou o 

falante 色  uma pessoa mais velha, surge, embora com menos f req凸enー  

cia, a denomina9さo Portugiesisch. A correla9ao parece repetir-se 

do lado (+ptg), com alem胤o, portugu白s e brasileiro, esta tiltima 

uma forma usada pelos proprios descendentes de lusos. 

inquiridos, porem, se havia, em Harmonia, pessoas que 

falavam diferentemente o "nosso alem且o" ("unur T*itioh"), 100% 

das tarn!lias pesquisadas identificaram uma terceira variante 

Hochtaitsch, ou das temne Taitech. Inicialmente, a rea9ao de-

nunciava um sentimento de grupo: todos, ali, naquela rede de 

comunica9さo falavam "de modo igual". "All.. . nn喜 !" ("Tudo a mesma 

coisa!") A isso se seguia, quase sempre, um ju!zo de valor sobre 

esse falar local (teuto-brasileiro) que se confirma em depoimen- 



tos como os segulntes: 

PAI: IJn ach so rioht r au. gos6ht, hl.xom pprjoht 
.a canni Taltich. Pu w6hst in Alemanha. a.l. 
ion tet wstt’・  ich tun dich en pergunta 
mache, unn du icannsoht net r.spond.r.. Das. 
ich f.in.r Taitich spreohe wh.ich du. C...) 
Wi ● “‘● t dann'in Powa richtlg uf Taltsoh？  ー  
"Ali&s, falando abertamente, por aqui mesmo 
ninguem faia alem且o. Tu estiveste na Alema- 
nha ・  n“ ・  Eu apostaria, 日U te te9o uma perー  
gunta, e tu nさo sabes rsponder. Que eu falo 
um alemao mais flno que tu. 	(...)Como se 
chama, entao, corretamente uma ab6bora em 
alemまo?" (famhlia 17) 

MAE: J・tzt ・  d・  ‘ch'nst i・  」o Br・‘ilibnisch ‘．ー  
事pr6oh・  Saba, am土  urna coisa 鳳aま‘li粛pa. Das 
Taitsohe is sab vebrbch. ー  "Agora, falado 
mais bonito e o portugues. 	C...) O alemao e 
mais quebrado." 

VIZINHO: Schanar! Das last sich 1.ioht.r sprech.. 
ー  ”Mais bonito!E 皿ais facil de falar ． " 
( . . . ) 

MAE: Da. is vsbr.ohna Taitach. Do gibt doch net 
richtig gespzbch! - "Isto e alem瓦o quebrado. 
Ora, nさo se fala corretamente alemao!" 
C...) 

MAE:.1● tzt, in Har皿anis senn'ri schon que fala 
mais fino... O'js! G.h 鳳o in di. Hansa. C...) 
Vial Wbtar, g.i, we 鳳.a.,. tun di. visi 
f●mnar spr.ch. wi．  国．a. o'j.! Di. s6hn net 
Seat' di● sbhn Ssif ，  一  ”Agora, em Harmonia 
ja ha pessoas que fala mais fino... O'je! 
Vai, por exemplo, nos Hans. 	(...) Muitas 
palavras, nと, que n6s.. . eles falam muito 
mais finamente que n6s. O'je! Eles nさo dizem 
Se.f; eles dizem S.if." (fami lia 42) 

PAI: lob a.nn. wea alies anna. ー  "Eu acho que ・  
tudo a mesma coisa." 

INQUIRIDOR: Allis anna? - "Tudo igual?" 
MAE: Jetzt, in da Vile sinn'rs jo wi. . Gredi, de 

Kniest... di. ipr.oh. Hoftaitsch. 	C...) Die 
apxsohe, ka’重a sbhn g6 net wie mea. ー  "Ago- 
ra, na vila h' algumas pessoas, como a Gredi, 
o Kniest... que falam alemao culto. 
Elas, pode-se dizer, n且o falam nem um pouco 
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como n6s." (f am!lia 47) 

MAE: Dai is all., inns. ー  "Aqui' tudo igual." 
PAI: Hi. is das allis .nni. 

( . . . ) 
PAI: Ich we.., nit. 	lea v.stehn uni all.,. 	(...) 

M.nn' ich・・・  Unn ●● is riobtig．  一  ”Eu n良o 
sei. N6s nos entendemos tudo. (...) Acho... E 
isso est& certo." (familia 15) 

MAE:Der Sott Taitich... mia finnい‘ richti', awa 
winns'ti j.tzt nommo fottkimmst wii'in Alemaー  
nha, is jo di. Sprooh noamo anaichti, di・  
taitsch. ー  "Este tipo de alemao... n6s o 
achamos certo, mas se tu 」& chegas a Alemaー  
nha, a lingua と  de fato diferente, o ale- 
皿ao ． " 

PAI: Ia, dii v.st.hn isa Och 6 hrig wsnig C...) Di・  
TOch. w6r.'r. von Taitschland hi. b.im N6ohba 
giwint. Un do honn's● g.froht was si, mach. 
tire 鳳it'd. Miii.. 	(...) Au. der silwigi 
hott'i nit vestand wie di. Miii. tire hi... 
uf Taitsch. Das'en Sproch. gil, we 鳳●a hi・  
wini' h6re.Nun● w.nn al.me inn. rinkimmt von 
Tait.oh land．・ー  ”S垣， nOs a entendemoら  tamb'm 
muito pouco (...) Esses dias estiveram umas 
pessoas da Alemanha aqui no vizinho. Ai elas 
perguntaram o que ele fazia com o milho. 
(... ) Mas o mesmo nまo entendeu como o milho 
se chamava em alemao. Esta ' uma lingua que 
n6s por aqui pouco ouvimos. SO quando alguem 
da Alemanha entra na comunidade." (familia 
27) 

Neste filtimo depoimento, aparece o verbo rinkomme (em 

rink immt, 39 pessoa do singular), digno de reflex胤o. Por que o 

emprego do prefixo rin-, se bastaria o radical komme? Nao a 

for9ar uma interpreta9さo afirmar que o seu acrとscimo ao radical 

demonstra a percep9且o que os informantes tem de pertencerem a 

uma comunidade bem delimitada, um microcosmo mais ou menos isola- 

do, com vida e costumes pr6prios. A partir da!,nまo sO a lingua 

165 
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torna-se alvo de distin9Oes; ta皿b●m os individuos ーー  os "brasiー  

leiros" (Bresilibner), os "teuto-brasileiros" (die Taitsche) e os 

"alemaes da Alemanha" (die Taitschlenner). 

A pesquisa nas tam!lias permitiu delinear com clareza 

os tra9os distintivos destes tres grupos: 

Taitschlenner: ' ohensr Sprach; sohisuer; formado; ash 
ausstudeat ー  ”1!ngua mais bonita; ma i S 
inteligente/esperto; 	formado; 	mais 
estudado" (faml.lia 47) - as dewider 
g.hn to schaff. ー  "mais iniciativa no 
trabalho" 	(familia 	15) 	- anaschte 
sprschs; ohar皿ant; gsbiid; ash ernst; 
ash 	R.sp.kt 	ー  "falam 	diferente; 
jeitoso; instruido; mais s'rio; mais 
respeitoso" (familia 42) - schaffs ash; 
' ohlausr wi. his di．  ーー 	”trabalham 
mais, sais inteligentes que os daqui" 
(familia 27）一  ‘pricht temner 一  ”fala 
mais fino" (familia 17). 

Taitsche: haleb; geht 鳳it j.dsr em; aliss sntun; dsr 
PlOn, we der 皿lcht, aicht der ー  
"dividido/meio; vai com todo mundo; tudo 
indiferente; o plano que ele p6e na cabe9a 
ele faz" (familia 47 ）  ー  皿●h 事e fib書chig ー  
"mais frouxo" (familia 15) ー  ash entun; nbo 
leva a s'rio; ● hrlich.r; die Taitsoblenner 
siehn die Taitschs his wie Spielmebesia - 
"mais indiferente a tudo; nao leva as coisas 
tao a sとrio; mais honesto; os alemaes da 
Alemanha veem os alem&es daqui como 
cachorrinhos de brinquedo" (familia 42) - 
"cuida mais(f am Ilia e responsabilidades, em 
compara9ao com o brasileiro)" (familia 27) - 
shr 1 ioh.r' schaf ft liswsr ーー ”皿ais honesto; 
gosta mais de trabalhar" (familia 17). 

Bresili6ner: kc,mst druf en; di. Bresilibner honn L皿  
Dbrichschnitt kee Caprisoh ー  "depende; os 
brasileiros geralmente nao tem capricho" 
(familia 15) - find sich h6cher gech. der 
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Ta't.ch● ー  ”se acha superior em rela9且o 
ao alem貧o local" (tam!lia 27）  ー  
g.f.alich.r; n.t so . hrlioh; sohafft n.t 
so gen ー  "mais perigoso/n且o t胤o confia- 
ye 1; 	nao t直o honesto; 	nさo gosta de 
trabalhar (tanto quanto o alemAo)" (tam!ー  
lia 17). 

A lingua e as rela96es de trabalho parecem ser os 

crit'rios princlpais na forma9嵐o dos tres estere6tipos. Situado 

entre dois p6los de refer自ncia, sem o embargo institucional que 

estes carregam, acumula-se para o teuto-brasileirロ  da faixa et色ー  

ria em torno dos 43 anos uma gama de pontos negativos que o 

dividem, no comportamento e identidade. Ele nao ● como o Taitsch- 

1 enner: nao tem a mesma iniciativa e coragem. Nさo usa um alemao 

"tao fino” ・  Pelo contr&rio, sua 1!ngua ~ o Hunsrtckisch ~ serve 

apenas para a comunica9Ao diaria, em sltua9bes informais. Existe 

apenas na fala; nさo se escreve, ne皿  se le, mesmo que nos jornais 

da redondeza volta e meia apare9am artigos, em Hunsr凸cki sch, 

tratando de fatos humoristicos da colOnia.* Alem disso, mais e 

mais vem sofrendo a influencia do portugues, principalmente entre 

os mais jovens. "Das jung. Volik kann doch ball nie鳳. Taitsch!" 

acrescentam. ("O pessoal jovem eに  breve jA n且o sabe mais ale- 

mさo!") 

Em contrapartida, ao mirar para o lado oposto, genuina- 

mente "brasileiro", ele encontra o diferente, o estranho, o que 

*Eu mesmo, por algum tempo, escrevia artigos a um jornal de Sao 
Sebastiさo do Cai (Fato Novo). 
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n且o ' um deles, que n胤o tem os mesmos hAbltoe e costumes ・  Nl590, 

entra em cena a l!ngua portuguesa ~ que ainda tem de ser 

aprendlda, o que nao ' f&cll, pois impllca em criar certo nとmero 

de e×perlGncias nesse sentido. Isso acontece em um dos tres dom！ー  

nios assinalados no cap.4: escola, meio social e mesmo fam!lia. 

Ora, a escola, pela pr6pria natureza da sua exist白ncia, 

cumpre JA o papel natural de ensinar o portugues. Trata-se de uma 

fun9ao que a pr6pria comunldade lhe outorgou. Por sua vez, na 

f am!lia e no meio social, alteram-se os pap'is sociais e as 

finalidades nas rela96es entre os participantes da comunica9ao. 

Por este motivo, qualquer atitude no sentido da aprendizagem do 

por tugues, ou de melhoria do portugues (melhor!), pode afetar as 

rela96es na rede, de comunica9さo considerada. Senao, como explicar 

que, apesar de toda a negatividade do falar teuto-brasileiro 

local, este ainda se mantenha com tanto vigor, no dia-a-dia da 

comunidade? 

Esta e uma questao que podera ser respondida, ao 

determinarmos o papel e o valor das diferentes variantes de くale> 

e <ptg> presentes na comunidade biling!e de Harmonia. Elas se 

encontram distribuidas ao longo de uma escala de A a E represen-

tada pela fig.33. A exemplifica9ao que segue foi formulada dedu- 

七 ivamente e, posterior皿ente, testada com representantes de difeー  

rentes segmentos s6cio-culturais, conforme a idade, sexo, escロ laー  

ridade e classe s6cio-economica. A condi9ao de membro da comuniー  



ユ69 

dade autoriza-me tal procedimento, sem risco para a clentifici- 

dade da anAlI se ・  Al&m dl990, vale a atlrma9血o de PRIDE (1971, 

p ・ 61) a respeito, tomando a dicotomia saussureana de l angu. e 

parei.: 

Main interest in parole tends to attract a 
predominantly inductive approach, in langue a 
predominantly dedutive approach. But neither of 
these pairs should be regarded as irreconcilable 
alternatives. In tact ロf course It ls not pロssible 
in any case to work wholly inductively or wholly 
deductively. 

Em certo sentldロ，  talvez fosse mais correto falar em 

estilos diferenciados (V. STEINER, 1988), no caso de C e D, 

visto que ocorrem mals ao n!yel si t uaclanal e pessoal do falanー  

te. O que, ' nロ  en t antロ，  liロg interessa 皿alg ' a abstra9月ロ，  em meiロ  

a varia9まo, de uma escala de "variantes" mais ou menロs regulares. 

var. 	ale/ptg 
localde 	cod．ー  

HunsxCokisoh switching 

A 
I 

var. 
local de 

Hoehdeutsch 

D 
I 

ptg 
com sotaque 
acentuado 

E 
【  

var. 
local de 
Por tugu自s 

B 
	

C 
【  	 】  

Fig. 33 - Escala de varia9ao na comunidade 

A seguir, veja-se a exemplifica9胤o. Trata-se do mesmo 

texto, enunciado nas diferentes variantes ou estilos. Auxiliaram 

na sua elabロra9且o as grava9凸es efetuadas nas fainilIas e na 

escola, com os alunos da 5' s●rie. Buscando simplicidade na 

optou-se por uma forma de escrita mista, fon"tica e exposi9ao, 
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or tog rAtlca, mesmo correndo o risco de se perderem alguns aspecー  

tos supra-segmentais relevantes. 

A: Nemn Gott! Hat die Rosa heut'rnolnt nicht der 
Onibus verlor?! Es war so: wit habe zu Haus nut 
emn Wecker, unn der bleibt dann bel mea unn der 
Motter hit Zimmer. Deshaleb sagte ich gester der 
Rosa noch: Um halb slewe rufe lch dlch. 1st es 
so gut? Abet ich weiss das schon, die steigt 
immer so frlh auf, Jetzt pass mal auf. Um halb 
siewe rufe ich se. Die sich gleich ongezob, auf 
elnmal jagt das Dlng da vorbel. Der Onibus! I ch 
dacht', wieso? 1st doch noch kein siewe Uhr! 
Weiss du, was? Da war's das Kind, das gester ー  
wahrscheinlich beim Spiele - die Uhr zurickge- 
dreht hat. Denk mal driwer nach. Kein Jahr ist 
es alt. 

B: Gewitter! Honn ich hat moint net de O nibus 
verlor? Doch schlimm! Mea honn dehemm bloss ene 
Wecker, der bleibt beim Papai unn der Mamal tin 
zlmrner. Deswege s6ht ich geschta de Mamal noch: 
am halbslewe rufschte mich uf. Awa die weess 
dat schon, die steiht jede Moint so frih uf ・  
Noja. Om haibsiewe ruftse mich. Ich mich gleich 
fertiggemach, uf emo j凸ht das Ding ba uns 
d6rich. Der Onibus! 	Ich gedenkt, wieso?! 	Is 
doch noch kee siewe Uhr?! Ich ma driwa 
nohgedenkt... Du, weess'du, was? Do w6h's das 
Kind geschta. Ich denke barn Spiele die Uhr 
zurickgedreht. Noch kee Joha is'es alt! 

C: Meu Deus! Honn ich halt rnoint net der Onibus 
yeloa? Sabe, mea bonn dehemm nure ene 
Despertador, ele fica no quarto do pai e da 
mae. Deswe ge, eu disse pra mae ontem alnda. Um 
haleb Slewe rufste mlch. Mas ela sabe, ela 
acorda sempre cedo assim. Born! Um haleb siewe 
ruf t'se mlch. Eu logo me aprontando, de repente 
」6ht das Ding do d6rich. o 凸nlbus! Deus, que 
raiva! Mas... wieso? eu pensei pra mim, n’・  Es 
is doch noch net siewe Uhr! Entende uma coisa 
dessas. Weess'te, was? Do w6h's de Nene gesta' 
Ele tava brincando, nと．  Unn weess'te, Ule 
Kinner senn. Die mesche dann bis se die Uhr 
atraseiat honn. E nem um ano lS'a alt. 
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D: Meu Teus! N且o e que perti o o nibus hoche de 
ー  manh且？  Sabe, l& em casa so tem um tespertacor 

ora todo mundo. Ele, ent且o, fica no quarto Ca 

m胤e e do pal. Por l$90, eu tlese pra m直e ontem 
一 ‘ー』一．  ”、一  ．.+. htu'na tu me chama." Mas ela alnda: 	"AS Sete nロraゴ  しu “」“ ’・“'""'"' 	'’ー一  一 ’"" 
sabe, ela acorda sempre cedo asslm・  Porn! As 
sete horas ela me chamou. Eu logo me 
vestindo... Te repente n豆o ' que passa essa 
catr]o9a na frente. O Onibus! Mas, como? eu 
pensei asslm pra mim・  Alnda nao ' set9 ら門la! 
ku procurando u皿a explica9a。・・・  M foi o 
nenessinho que tchinha princado e atrassado o 
[r]elOchio. Nem um ano ele tem・  

E: Pois・ ! N且o e que perdgi o Onibus hoje de rnanha? 
Sabe, l& em casa nOs fiquemo sem cesPertaa9f' 
Al, nOs forno emprest& o despertador COB .Vlzじ  
nho, n● . Ele ficO, entao, no quarto d o pai e aa 
m且e, a!. A! eu dgisse pra m且e 一 。ntchl : "'S 
setchl horas tu me chama." Mas ela sabe ・  e[a 
acorda sempre cedglnho assim. Bom! As setchi 
horas. ela me chamou. Eu logo me aprontancO... 
De repente, n胤o 色  que passa essa carro9a(Lr 」 ’ 
na frente da nossa casa. O Onibus! Mas, como? 
eu pensei assim pra mim. Mnda nao e setchi e 
meia! Eu tentando imaginar a coisa. AL rol o 
nenezinho que tchinha brincado e atrasado o re- 
10gbo. Nem urn ano ele tem. 

Existem entre estas variantes dlferen9as na pronLincla ・  

na entonapまo, na escolha vocabular e na sintaxe, al"m de 

diferen9as de itatu. social. 

O valor das duas variantes(A)e(B)i& foi discutido hA 

pouco. Cabe acrescentar um coment&rio sobre os seus usu&rios. No 

que tange 良  faixa etaria, p.e.; a evoluFao e clara: ela decresce 

de (A) para (E). (A) e, al白m disso, a variante de um nbmero reduzido de 

pessoas de classe autonoma, consideradas mais cultas. (B) e a 

variante mais difundida: ocorre entre os pais ・  tios ・  av6s ・  na sua 
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IIorma mais pura, e corresponde A l!ngua famillar da Classe 

agricola. O seu prestigio varia conforme a rede de comunica9武o; 

quanto mais homogenea e mais voltada para os assuntos locais, 

malor e a sua aceita9且o. 

Quanto ao oロd.-uwitohing (C), mereceria um estudo A 

parte. Para avaHar as regras que o governam・  precisamos avaHar 

primelro os contextos em que ocorre瓜  as variAveis くale> e くpt g＞ ・  

bem como a identidade em rela9ao a um e outro ・  Por ora, llmlto-me 

a afirmar que ocorre preferencialmeflte entre mais 」ovens e ・  com 

maior freq凸encia, entre os representantes do sexo feminino das 

classes autonoma e agri~autonoma. Assim o afirmaram os informanー  

tes a quem apresentei o texto. 

J色  as variantes do portugues, possuem tra9os malS OU 

menos bem definidos. (D) caracteriza-Se, p.e., por elevados 

indices de dessonoriza9ao das consoantes sonoras em snaba 

tonica, alとm de uma sintaxe e uma entona9ao impregnadas de 

inter fer白ncias do alemao. Acompanham-na freq凸entemente express己es 

como "uma vez", "assim", que sao a transposi9ao literal de 

express6es do falar teuto (E'e:mQ], (mo], (so]). O tepe, em lugar 

de Cr] mfiltiplo, caracteristico do portugu白s culto, tamb色m & um 

tra9o que se sobressai. Segundo o grupo de controle a quem 

apresentei o exernpl。，  associa-se esta variante a pessoas de pouca 

escolaridade, em sua maioria da classe agricola, com ldade 

geramente mais avan9ada(mals de 40）・  
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A 	variante local (E), cabe frisar, tambとm ' 

caracterizada pela presen9a de sotaque oriundo da tntluGflcla do 

alemまo. Embora n議o tao acentuado como o de (D), esse sotaque 

caracteriza-se essenclamente pelo alongamento das vogais e a 

entona9ao tipica do alemao, e pode ser comprovado atraves de dois 

conjuntos de dados: 	1) a fala gravada em sala de aula, com os 

alunos da 59 eerie e 	2) os resultados dos ditados feitos com 

a mesma s●rie, 

No prlmeiro caso, seja no teste de leltura・  seja na 

conversa lnf o r ma I, foram apresentadas as grava96es a pessoas 

mono I ing凸es em portugues, de Porto Alegre ・  para qus respondessem・  

com base apenas na fala ouvida, se o aluno em questao era falante 

de alem胤o ou nao. Uma resposta sim para pelo menos 50% dos alunos 

monoling凸es foi suficiente para validar o teste e obter o argu-

mento que se procurava para comprovar as caracter!sticas da 

variante (E). 

Do mesmo modo, procedeu-se com rela9胤o a an&lise dos 

resultados do ditado aplicado aos alunos da amostra (v. fig・ 34). 

A constata9さo de erros ortogr&ficos de "troca" de consoantes 

sonoras e surdas - oclusivas (ERROCL) e fricativas (ERRFRIC) ー  

entre falantes monolingtles em portugues, mostra que o problema 

nさo 白  um tra9o exclusivo da aprendizagem do portuguGs por crianー  

9as falantes de alemao, mas sim um tra9o que afeta a comunidade 

como um todo. Sendo assim, como afirmar que esses erros ortogr＆ー  
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ficos decorrem do uso do alemao, se attngem・  de igual 皿od。・  

crian9as que n胤o dominam 。  alemao e, por tanto, n胤o 。  usam no seu 

dia-a-dia? A conclus&o qu日  somos obrigados a aceitar ' a de que a 

"nao distin9胤。  Clara" entre consoantes surdas e sonoras と  uma 

caracteristiCa tamb.m do portugu●・ local ・  Basta ver ・ alem diesら  

que justamente os alunos migrados ・  1・ e ・ ・  。s alunos provenientes 

de outra regi且o do Estado, onde ・  usada uma outra variante de 

por tugueら ，  Praticamente n胤o apresentam o prob lema ・  Com iss。・  

confirma-se a nossa tese e se evidencia, ademais ・  。  papel funda一  

mental que o alemao desempenha nas rela96es locais na comunidade ・  

Uma reflexao profunda decorre deste fato・  As medidas 

extremas contra o uso do alem胤o local adotadas tanto pela escola 

quanto por alguns pais, com o intuito de solucionar os problemas 

de aprendizagem do portugu・s, acabam se tornando, no fundo, 

"falsas solu9ひes", uma vez que as dificuldades podem manifestar - 

ind士 retamente, via portugues local ・  Assim, os pais e ・  mui tas 

vezes, os pr凸pr ioS professores, pensando estarem resolvendo esses 

pr oblemas de aprendizagem do portugu・s ~ com a "inibi9ao” ・  。U 

"proibi9さo", ou "elimina9ao", OU "abandono do alemao", seja como 

denominem as atitudes contra o uso do alemao local - podem, 

na verdade, simplesmente estar repassando os mesmos atravとs do 

seu portugues, de modos que quem pretendia "matar os v!rue” ・  

el lminando ou reduzindo 。  uso do alem且o, apenas "sacr if i cou 

corpo", porque "os V!rus" (se podemos fazer a compara9且の  al司aー  

ram-se, em grande parte, tambとm no portugues locaL 
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11 aasc 11 
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40 aasc 14 
叱  
44 usc 15 
48 
35 
08 usc 11 MON 
17 usc 12 BIL 
加  ！.,11加N 
02 usc 11 NON 
31 fea 12 BIL 
22 	te. 11 BIL 
04 usc 11 BIL 
05 usc 12 BIL 
33 usc 12 BIL 
12 usc 12 BIL 
07 te. 11 BIL 
釣  usc に BIL 
14 tea 11 MON 
19 usc 13 BIL 
37 usc 19 BIL 
栃  usc lo BIL 
16 usc 10 BIL 
28 usc 11 NON 
26 fei IIBIL 
51 	tea 17 BIL 
四  usc 12mN 
13 usc 13 BIL 
加  tea 11 BIL 
加  te. 10 BIL 
34 aascl2NON 
朽  usc 13 NON 
30 ● asc13BlL 
27 te. 11 BIL 
32 tea 11 BIL 
25 usc 13 B1L 
10 fea 11 BIL 
01 usc 13 BIL 
47 tea 11 BLL 
41 usc 20 B1L 
36 te. 12 BIL 
50 usc 20 BIL 
23 usc 11 NON 
18 usc 13 BIL 
15 usc 11 BIL 
21 tea 14 NON 
24 usc 12 BIL 
42 usc 13 BIL 
38 aasc 11 BIL 
粉  usc 17期N 
49 aasc 16 BIL 

agri-autn 鵬ta Cruz 鵬血 Cruz 

agルauth O 鵬ta Cruz 鵬ta Cruz 
oper O Hat.. 	Hara.Vila 
auth O Nova ぬss ぬra.Vih 
agri O CaCap Sul Norr Peir 
autn O Hara.VlIa ぬr..Vila 
agri-oper I I ぬri. LLer ぬta.LLer 
oper 1 I Sarandi 	ぬri. 
oper I 1 Rara.臥tu Han.臥tu 
api I SIo Paulo ぬrし駄tu 
autn I 1 ぬr..Vt巨ぬri.似巨  
api I 1 血na.NCed Hat..鵬cd 

1 1 Tupandl 	加pandi 
api 1 1 2 ぬm． 	ぬr,. 
apt I 1 2 鵬加 Cruz 鵬ta Cruz 
oper 1 1 2 Median/PR Han.. 
町ri l 1 2 取m， 	ぬm. 
agrl-oper 2 1 3 8 Pnlnc印 Hat.. 
agri・autn ・  1 2 3 鵬加 Cruz 鵬ta Cruz 
oper 	2 1 3 Rara. Vila Rara. Vila 
agrt-oper 	2 1 3 Despique 	Despique 
oper 	・  2 1 3 BRetirSul ぬta 級Ic 
agri 	- 1 2 3 S Benedit S Benedit 
昭ri-oper 	1 1 1 1 4 NSta Cruz Morn Cedr 
oper 1 4 Est Velha Rara. 

1 2 1 4 	 取ri. 
agri-autn 	l 3 1 5 鵬惚 Cruz 鵬ta Cruz 
oper 	1 1 2 1 5 Est Velha Rara. 
agri 1 3 1 5 Ham， 	ぬm, 
agrl 	3 1 1 5 NSta Cruz NSta Cruz 
api 	5 1 6 NSta Cruz NSta Cruz 
apI 	1 3 2 6 Bananal 	Herr Cedr 
autn 3 3 6 加spique 	ぬri. VI la 
api 	2 1 1 2 6 VII. Rica Vila Rica 
agri 	1 1 2 2 6 Morn Pelt 肋tr ぬIx 
agrl-oper 	2 2 3 7 Morn Pelt Mont Pets 
agri-oper ・  1 3 3 1 8 Morn 九lx 加rr Pelt 
agri-autn 	4 1 4 9 NSta Cruz NSta Cruz 
apI 	5 3 2 10 ぬri.肌zu Rara.肌tu 
api 	4 4 1 1 10 加rr Pelt 肋rr Peix 
agri・autn 	3 1 3 1 2 10 NSta Cruz NSta Cruz 
api 	6 4 1 11 鵬ta Cruz 鵬ta Cruz 
agrl 	9 1 2 12 S Benedit S Benedit 
oper 	8 - 3 2 13 取ri. 	ぬna. 
agri-autn 	7 1 5 1 14 鵬ta Cruz 鵬ta Cruz 
oper 	10 1 2 2 15 Hana.Vila Hana.Vlla 

Fig , 34 - Resultados do ditado aplicado A 5' sとrie 
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Todavia, n胤o chamemos esses "prob lemas" de "virus% 

tampouco conv白m alarmar~se demais com os erros cometldos pemS 

alunos. S且。  apenas formas diferentes de comunlcar ・  "Tem~se que 

levar em considera9ao que e possivel que a resposta correta n且o 

indlque que a pessoa est& aprendendo e que uma resposta incorreta 

pode ser um sinal de que a aprendizagem est& decorrendo normalー  

mente. A prムtica na escolha de formas ・  um estAgio essencial da 

aprendizagem de l!nguas e n胤o pode ser feita sob situa9ao de 

controle rigoroso. E mais aceit&vel que o aluno use a lingua 

espontaneaiiieflte, e血bora com erros, do que se皿  erros ・  皿as hesltanー  

temente, ou produzindo enunciados totalmente tolos em rela9ao ao 

contexto situacional" (LIMA, 1981, p.24). 

Esta visao dos lingUistas representantes do mentalismo 

(como o . SAPIR) apresentada, aqui, por LIMA traz A tona um 

concelto que vem-se firmando cada vez mais na A rea da lingu"tlca 

aplicada. Trata-se da no9且。  de 。。・p.t*noi* 。。国unicativ*・  lntroduー  

zida por HYMES (1972). Argumenta FINOCCHIARO (1957, p.7, apud 

LIMA, 1981, p.42) que, em resumo, a competencia comunicativa se 

ocupa do qu.皿， quando, and・， qu・  e porqUe do uso da Hnguagem no 

mundo real, e afirma que tais indaga9己es nao podem ser ignoradas 

pelos especialistas em didAtica quando aconselham os professores 

a aceitarem a competencia comunicativa como o objetivo primordial 

da aprendizagem de linguas. N胤o nos alonguemos demais nessa 

discussao. O que deve ficar registrado ・  essa mudan9a do foco de 

aten9且o mais das propriedades gramaticais da Hngua para as 
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propriedades comunicativas, mudan9a ・sta que preclsa ser melho r 

apreciada em trabalhos na A rea pedag6gica. A an&lise dos contex- 

toe comunicativos, i.e., a descri9ao das redes de comunica9胤o dos 

alunos pode prestar uma contribui9且o inegavel neste sentido. 

6.3 	- REDES DE COt1UNICA9AO 

Com a analise das respostas dos alunos ao questionario 

da fig.16 sobre as suas redes de comunica9且。・  constatou-se uma 

rotina social caracteristica: a semana desenvolve-se basicamente 

entre dois dominios, fa皿！ lia くー＞  escola ・  Associam-se a essa 

migra9且o di&ria as rela96es de trabalho: casa くー＞  ro9a ・  para os 

alunos de background agricola, ou casa <ー> fabrica, para alguns 

alunos da noite, de mais idade. Os participantes da comunica9胤o 

sao, entao, pais, irmaos, av6s e vizinhos, no dominlo da fam!lia; 

professores e colegas de aula, na escola; e patr員o e colegas de 

trabalho, na fabrica ・  

Para os fins de semana, os dados mostraram igualmente 

regularidades. Aos s&bados de manha e a noite, a grande maloria 

dos alunos encontra-se em casa, sendo que 20% responderam que A 

noite vao ao baile. Baile e futebol constituem, ali&s, as duas 

op9どes de lazer principais que se oferecem aos 加vens da 

comunldade. A elas somam-se as amizades, as quais ocupam os 

domingos A tarde de mais de 60% dos alunos ・  Embora n且o tenham 

sido registradas nos outros pertodos da semana ・  pode-se assumir ・  
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desde j&, serem as amizades ，  」unto com os membros do ambiente 

famliar, o domfnio de rela9tes SoclalS predomlnante nos flns de 

semana. I nclua-se a! o namorado ou namorada, mais a missa ・  a qual 

foi mencionada em 55,55% dos alunos, no hor&rio de sAbado & 

tarde, mais 8,88%, no hor&rlo de domingo pela manha. 

Se considerarmos a vari&vel sexo, notaremos uma 

diferen9a durante e no fim da semana. Os rapazes possuem redes 

mais esparsas: eles vさo ao bar, jogam e assistem futebol, saem a 

trabam。．  Enfim, atuam num campo mals vasto de rela9凸es ・  As 

mo9as, nao obstante tambとm possam freqaentar os mesmos ambientes ・  

ficam mais ligadas a rede de rela96es da casa e das amizades. 

Est胤o mais ligadas A mae, cuja rede de comunica9ao muito as 

inf luencla. 

Na faixa etAria dos pais e av6s, repeteーse a mesma 

tendencia. A m且e, sobretudo a m且e da classe agricola ・  permanece 

estreitamente vinculada A casa, sendo o seu lazer principal as 

visitas de vizinhas e parentes. Ja o pai sal mais desses limites, 

freq凸entando locais pfiblicos como a bodega e a sociedade, onde 

toma a sua cervejinha e joga cartas, este o lazer principal de 

muitos senhores. Grupos como o clube de maes e clubes de boi直o 

t自m servido para mudar a estrutura dessas redes ・  mas atingem 

sen議o uma parcela da popula9ao total. Para a maioria agricola, 

ainda vale o modelo tradicional. 

ロ  conjunto desses dados conflruia, na verdade, o acerto 
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al can9ado na escolha dos dom!nlos por lnvesti gar ~ escola, 

f am!lia e meio social. Eles nos informam, por enquanto, apenas 

sobre os ambientes e participantes da comunica9胤o ・  Para conhecer 

o seu contefido real, 邑  preciso saber qual o codigo empregado 

pre fer日ncialmente em cada rela9ao da rede, o que obtemos atrav s 

da analise das respostas dadas ao questionario da fig・ 16, sobre 

os usos lingmsticos dos alunos da 5g sとrle・  Os percentuale foram 

calculados sobre o total dos alunos bilingues, e os comentArias 

tra9ados basicamente sobre as dados obtidas nas fam!lias pesqulー  

sadas - portanto, primordialmente, da classe agricola, que ' a 

mais bil1ngte e mais representativa. 

Nessa pesquisa, vale adiantar, n瓦o se observaram diteー  

r日n9as significativas entre uma localidade e outra・  A dimensao・  

pequena, e a intercomunica9ao frequente contribuem para que ha垣  

certa homogeneidade quanto ao problema que estamos abordando, o 

que n直o significa que essas localidades que constituem Harmonia 

n胤o manifestem divergEncias entre si, em outras Areas de atua9ao ・  

Vejamos, ent且ロ，  os resul七ados obtidos atrav色e desse 

questionariO da fig. 16. 
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de uso de alemao e portugu自s. N哀o lnf orma, ' verdade, qual a I em血o 

e qual por tugu自E 白  smpr ● gado, mas define claramente os dominios 

de uso de cada vari&vel envolvida. Alemao ' a lingua familiar, 

falada com os pais, av6s, irm胤os e vizinhos, estes filtimos, atと  

certo ponto, parte integrante desse dominio. Essa import血ncia doe 

vizinhos foi salientada pelos membros das fam!lias pesquisadas, 

em depoimentos como os seguintes: 

PAI: Es .jasoht. Platz, gel. W.nn ach ebb.. is, 
wosoh'ti hinspring.oht. is beL de Nochba. (?) 
I. was, gel, dann gehsoh't. beL de Noohba. ー  
"O primeiro lugar, n色. E, mesmo, se h& algo 
aonde tu corres, 色  no vizinho. (?) Acontece 
algo, nと，  a! tu vais ao vizinho." (f am!lia 
42) 

iNQUIRIDOR: .,.dr.L, wo dem.jasoht umgeht... ー  
"tr自e pessoas com quem mais se telaー  
ciona..." 

PAI: la, u.mn zwoi ejascht. ainn'mo Nochbxi. 
C...) .7*, 	do i.'ma, 	ca'ma s6hn isde Tboh... 
- "Bom, meus dois primeiros s且o pelo menos 
vizinhos. 	C...) Bom, a gente est&, 	pode-se 
dizer, todo dia..." (fam!lia 27) 

O portugues, por sua vez, ● a lingua da educa9ao usada 

na escola e nas situa9bes formais ．  芭  ai!ngua das institui9bes 

pf.iblicas, portanto a lingua oficial. E tamb白m a lingua dos lusoー  

brasileiros monolingoes. 

Mas o alem且o と  a lingua dos descendentes de alem&es ・

芭  sua mother tongue, aprendida na familla ・ Assim, no 皿elo sodlal ・  

onde as regras nao sao nem as da familia, nem as da escola e do 
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professor, mas as da comunlca9胤olnter pessoaし  。  uso de alemao e 

de portugu自s se altemnam. Isso atinge o dom!nio das amlzades ・  dos 

parentes, do trabalho, das compras, do bar. Conforme o interlo- 

cutor, usar-se-A alem且o ou portugu●s, ou ambos alternadamente. 

Alem且o envolve um grau de lntlmidade maior(the mht'm&oy valui 

cluster, cf. FISHMAN, 1972, p.22) ・  Portugu自s ' a lingua oficial, 

a はngua naclonal, a lingua de comunlca9ao com o sistema maior ・  

Ora, os !ndices de bilingaismo, em Harmonia ・  superam, 

em media, os 80%, atingindo, na 59 s・rie, 66,67% (V. fig.32). 

Este indice ultrapassa em muito o indice m白dio, no Estado 

(cap.2). 	isto significa, em outras palavras, uma inversao de 

propor96es. A minoria 白  tnica falante de alemさo (na visao do 

sis tema maior brasileiro) constitui, do ponto de vista das re- 

la9さes internas do sistema menor, local (a comunidade bilingue de 

Harmonia), ao contr&rio maioria linguistica. Maioria falante de 

   

alem嵐o significa, ent且o, rede de comunica9ao intensa em alemao e 

ref or9。  da coes胤。  do grupo em torno do 皿esmo codig。・  Se consideー  

rarmos que o alemao ye i cula os vaいres ルcais, conclUl皿。S que 。  

司em且o e a lingua que coロrdena as rela96es intra-grupais ・  

Este fato atinge sobremaneira a escロ la e a 皿mnor la ー  

no caso, Cs 皿oneHng凸es em portugu白S ・  A primeira ・  por causa da 

tarefa que lhe cumpre de ensinar a Hngua nacional;a segunda, em 

virtude das condi9己es de integra9且o ・  
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Ora, o que acontece quando a escola proibe os alunos de 

falatem alemao? Esta pr&tica, bastante presente na educa9乱o de 

comunidades bilingues do Rio Grande do Sul, mostra, na verdade, a 

mnetlClGncia e impot白ncia da pr6pria escola face ao poder e A 

for9a das redes de cdmunlca9ao em alemao. Ao proibir o uso do 

alem且o em seu dominio, a escola vai contra os h&bltos de uma 

maioria que, percebendo sua condiF胤o de maiorla, chega a questioー  

nat, meョmo inconscientemente, o valor dessa proibi9且o ・  Afinal・  

esta-se negando as rela96es na tam!lia(64,70% s6 em aにmao)e as 

rela96es 

tugu白s ）・  

com os amigos, no recreio (apenas 8,82% s6 em por- 

Cabe ressaltar que os alunos, nessa idade, estando 

vinculados a realidade local, seguem os parametros a que est胤o 

expostos. T白m-se notado, no entanto, altera9ひes no comportamento 

de jovens que saem da comunidade e vao trabalhar ou estudar nos 

grandes centros urbanos ・  Expostos a outra variante de portugues e 

outra rede de comunica9ao, 	vo l tam, quase sempre ・  com uma 

f teguencia de uso いptg］  ー  e皿  alguns casos ・  chegando praticamenー  

te a substitui9且o do c6digo (+ale] por (s6 ptg3. 

As rea9凸es dos alunロe a medidas proscritivas do tipo 

"Nさo . pra falar alem且。  aqui" variaram conforme a faixa etArla e 

a propor9ao de bilingCes ・  Alunos do sexo 皿asculino tambem 皿ostraー  

ram-se mais propensos a ybolar essa norma lmposta pela escola ・  

Inquiridos a respeito, muitos meninos (a partir dos 9-jo anoい  
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responderam que ialavam assim mesmo("Mia spr.ch. doob!" ）・  Quanto 

maior a idade e a propor9嵐o de falantes bil!ng凸es na turma, menor 

a aceita9散o da proibi9胤o. Assim, ao aplicar o questio・nario do 

BIRS na 3! s白rie do 22 grau (100% biltngQe) e explicar a propo- 

si9ao do meu trabalho, os alunos (muitos ja me conhecendo) reagi- 

ram em alemao, mesmo estando em sala de aula diante da professora 

(i guslmente bll!ng凸e)' 

Em s●ries iniciais, o quadro se inverte. Afinal, quais 

s且o os conhecimentos de portugues que a crian9a possui, ao 

ingressar na escロ la? Como e×igir dela que iale apenas portugu自s, 

negando a sua lingua familiar (mais de 64,70% das respostas, na 

59 s.r i e)? 

A aplica9ao do questionario do BIRS e as conversas 

gravadas em sala de aula, com crian9as de lA 5'nie, serviram para 

avaliar a "nocividade" de medidas proscritivas, para a alfabeti- 

za9胤o e escolariza9ao da crian9a falante de uma lingua mmnロnit＆ー  

ria. Em primeiro lugar, aparecem os niveis de compreensao e de 

expressao em portugu自s, ainda prec&rios na idade em que se encon-

tra a crian9a. Assim, bastavam testes simples na forma de inquiー  

rir. P.e., . pergunta "Que idade voc白  tem?" muitos alunos engas- 

gavam, provando que nao entendlam plenamente o que se pretendia ・  

Em seguida, ap6s repetir a pergunta e certificar-se da incom- 

preensao, substituiu-se a mesma por "Quantos anos tu tem?", 

obtendo resposta imediata. Do mesmo modo, a palavra "sobrenome" 
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As vezes n胤o era muito bem compreendlda pelo aluno, o qual 

respondia com o prenome, ou o nome inteiro, ou mesmo uma pausa. 

Tal como "idade", esta palavra pertence a um nivel de lingua, com 

o qual o aluno nao costuma estar em contato, a n且o ser que a 

escola o apresente a ele. 

N且o se medlU, ● verdade, a amplitude desse problema ・  

Sabe~se, no entanto, que atinge boa parcela do alunado que rec'm 

ingressa na escola. O grau de profici自ncia maior em alemまo ・  a 

Ungua que a crian9a aprende em casa, nao repercute apenas na 

rela9ao entre professor e aluno・  Ao chegar na escola, a crian9a 

entra em contato com outros de sua idade, com quem tem a 

oportunidade de fazer amizade. 

Esta situa9且o leva a dois conjuntos de rela9どes profesー  

sor-aluno e aluno-aluno, este filtimo contando com a interfer.ncia 

do prmeir。．  I.e., na medida em que ha uma "ma Iorla" falante de 

alemまo e uma "minoria" nao-falante de alem散o, e o professor toma 

partido a favor do uso exclusivo do portugu白s, sua posi9負o tem um 

peso consideravel nas rela9どes entre os alunos ・  Este fato pode 

ser melhor compreendido atravとs de di&logos como os seguintes, 

gravados nas i磐  series da escola central: 

INQUIRIDOR: Tu gosta mais de conversar em alemao 
ou em portugues? 

ALUNO: Em alemao. 
ALUNO: Eu tamb邑m. 
ALUNO: Em casa, eu falo a tarde Inteira em aleー  

皿さo. 
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INQUIRIDOR: N6s podemos conversar em alem且o tamー  
b●m. "Ich spx ●ahe ech Taituch・ " Aqui 
todo mundo fala alem且o? 

ALUNOS (juntos): Sim! (decisivos) 
ALUNO: N且o todos. 
ALUNO: Eu nao falo. 
ALUNO: Eu n胤o falo. 
ALUNO: Eu n議o. 
ALUNO: Eu falo. 
ALUNO: Em casa, eu falo. 
ALUNO: Eu tambとm falo. 
ALUNO: Em casa, eu tamb●m falo. Eu e o Marcelo ・  
ALUNO: Eu tamb●m. 
ALUNO: Sempre n6s falamo em casa em alemao. 
(19 s色rie A, escola central, Harmonla・ Vlla) 

INQUIRIDOR: Eles sabem alem且o tamb'm? (os amigos) 
ALUNO: Sabem. S6 nao sei se... tem dois que sabem 

e tGm dois que nao sabem・  O Andr白  e o 
irm且o dele sabem. 

INQUIRIDOR: Andre. Chega mais perto, Andrと. Qual' 
a tua idade? 

ALUNO: 武  h! 
INQUIRIDOR: Tua idade? 
ALUNO: N且o sei direito. 
ALUNO: Sete anos. (todos riem) 
INQUIRIDOR: Gosta mais de falar alemao ou por- 

tugu自s? 
ALUNO: Gosto mais de falar alem且o. 
(iき  sとrie A, escola central, Harmonia.Vila) 

INQUIRIDOR: Aqui, na escola, vocGs conversam em 
alemao? 

ALUNO: A s vezes. 
ALUNO: Eu muito. 
ALUNO: Mas a professora n胤o deixa. 
INQUIRIDOR: t?! Em sala de aula? 
ALUNO: A professora n且o deixa falar alem且o aqui 

dentro. 
ALUNO: Mas eu falo. 
(19 sとrie A, escola central, Harmonia ・ Vila) 

INQUIRIDOR: Alemao. Quem, aqui, fala alemさo? 
(Levantam o dedo.) 
ALUNO: Eu. 
ALUNO: Eu. 
iNQUIRIDOR: Maioria. 
ALUNO: Eu, sim. 
ALUNO: Eu n且o falo. 



ALUNO: Eu, sim. 
ALUNO' Tem uns tree que n且o telam. 
ALUNO: Eu. sim. 
(19 S.nie B, escola central, Harmonia ・ Vl'a.' 

INQUIRIDOR: (em tom de brincadeira) Vamos esciare- 
cer as coisas. Voc自s nao gostariam de 
aprender alemao porque j& sabem? E 
portuguGs voces, ent且o, nao sabem? 

(Alunos reagem para dizer que sabem.) 
ALUNOS (juntos): Sim! 
ALUNO: Eu sei... 
ALUNO: Eu sei... 
ALUNO: Um n且o gabe, o Luciano. O Luciano n且o sabe 

falar em portugues! 
(Os colegas confirmam.) 
INQUIRIDOR: Quem C o Luciano? 
ALUNO: Aquele que salu ・  
(Inquiridor acha que algo sempre se sabe・・・）  
ALUNO: Eu sempre falo em alemao com ele. 
INQUIRIDOR: VocGs jh experimentaram ver se ele 

entende alguma coisa? 
ALUNO: Quando ele quer uma coisa, n且o pode falar 

pra professora. Ele fala pra profe que n且o 
entende. Da I, n6s tCm que falar com ele ・  
pロroue a professora n且o entende ・  

ALUNO: DaI, n6s tem que falar com portugues com a 
prof e ・  

ALUNO: Alem嵐o! 
ALUNO: Portugues! Que ela nao entende em alem且o. 

(19 sとrie 8, escola central, Harmonia.Vila) 

Analjsando o contefido destes dados a partir do 

paradigma de redes de comunica9且o, cabe inicialmente fixar o 

papel do inquiridor na intera9且o. Alguem "de fora", "jovem", de 

repente chega em visita A escola e indaga quem fala alemao. As 

respostas se dividem, quase em disputa, cada aluno respondendo 

com convic9ao: "eu falo", "eu n胤o falo". A primeira resposta 

reflete o controle que a "maioria lingflistica" exerce sobre as 

rela96es entre alunos, bem como 。  sentlmento de "saber" algo a 

mal S, mgo que os torna diferentes e, ate, mal S "Vwos e lnteHー  
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g日ntes". A segunda r日sposta tem o apoio do prot essor ・  do oficiaL 

da nacionalldade e do elsterna da cultura maior (Bras Il)' 

Atravとs da observa9ao participante, pude investigar 

mais a fundo o fenomeno. Na escola central, como de resto em 

todas as demale escolas, introduzia na conversa com os alunos o 

comentatio de que "tamb邑m podiamos conversar em alem且o” ・  que "n且o 

haveria problema algum". Assim, uma frase enunciada em alemAo 

provocava rea96es diversas. Na escola central, a rea9ao foi de 

satisfac&o em ouvir a lingua familiar, na sala de aula. No 

recreio, alguns alunos, com suas merendas, acudiam a mim para 

falarem alemao, sorridentes com isso. Em Vila Rica, onde, dado o 

problema que se colocou de dificuldades de compreens胤o do 

portugues, os professores explicavam o assunto de aula tambem em 

司emまo, toda vez que fosse necessArio, os pr6prios alunos 

tinham a iniciativa em alem散o, isso de forma natural e 

espontanea. Um negrinho, que todos os colegas apostavam "dever 

saber alemao", insistia no pロrtugu白S. Chegava a I皿itar ironicaー  

mente o alemao e a Irritar-se, quando os colegas nao falavam 

portugues. Em Saudades e Sao Benedito, onde a determina9ao con-

sistia em "n&o falar alem且o nem mesmo no patio da escola” ・  a 

rea9ao era de hesita9ao diante de aflrmativas minhas usando o 

falar teuto local. Em Nova Santa Cruz, onde a propor9ao de bulm- ー  

加es e monol!ng6es mais ou menos se equivalia, a intera9ao refleー  

urna motiva9ao integrativa em dire9ao a s duas linguas ・  Em tia 

nenhum lugar, os tra9os da variante(E) se manifestaram t胤o 
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claramente. Por outro lado, observou-se uma enfatiza9ao bastante 

acentuada do "saber (alemao e portugues)". "Ele n胤o sabe; ele tem 

12 anos e ainda est& na 3B serle," soavam alguns coment&rios ・  ”Eu 

sei." No recreio, cada um queria mostrar seu livro de leitura. 

Estas ロbeer va9bes, associadas As conversas dirigidas 

nas 1些  ser i es, r eal9am o papel do saber, para o que existe uma 

diferen9a representativa entre a pergunta "Quem fala alem胤o", que 

remete a um aspecto do uso lingistico, e "Quem sabe alemao?", 

onde a ● nfase e a capacidade, i.e., a competencia. A questao do 

saber portugu自e e saber alem員o aparece, iguamente ・  nos dados 

coletados nas famf.l Ias da classe agricola. Ao Inquirir se os pais 

tinham feito quest胤o de ensinar alem&o aos filhos, a maioria 

respondia que isso viera naturalmente, em parte porque eles 

pr6prios (pais) nさo "sabiam" (bem) portugu白s. 

PAI: N&o, das is so komm, will di. hott Jo ki. 
Portuguls ksnn・  ‘pr・ohi （・・・） unn w●・・・’t’・  
wi. d‘書  in di Famili.i'. Di● Mott.r apricht 
Jo di m.jasoht 瓜it'd. Kinn.r, '“ ・  （・・・） Unn 
dann ton di. Kinnir dir latter ●● in Sproch 
m.hl inn.. ー  "Nao, isso aconteceu porque ela 
nao sabia falar portugu自s (... ) e, sabe, como 
● numa tam!1la. A m且e ● que fala mals com as 
crian9as, n● . (... ) E ai as crian9as aprendem 
mais a lingua da m且e." (familla 47) 

INQUIRIDOR: Unn hott'd.a Qu..tion. g.mach, to dais 
di. Taitsロh I inn. polite. Or. is dais so 
kom血？・ー・ー ”E voces fizeram quest且o de que eにS 
(os fllhos)aprendessem alem且o? Ou l550 yelo 
por si?" 

M民Et J*1 ., es ee&ichti, will mia net richtig 
$x.sili'n1uch kevrnte' Ms rt.ht isus 	ss$ht 
ー  ”Bom... a maior parte porque n6s llAo 
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sab!amos bem portugues. Falando abertamente ． " 
PAI: Ia, 皿ia konnt. nur Taitich. (?）・一  ”Sim, n6s 

s6 sab!amos alem且o." (f am!1la 15) 

MAE: N'o, dii iinn d.r.kt naturalm.nt. E.zoh gib 
von Taitich on. M.a bonn d.x.kt von wo'.. 
.pr.oh. 	konnt.... 	C...) 	unn 	da. 
Bx.奮 ili6ni.oh. bonn'.. .o au. ● ich g.1.nnt, 
皿lt Sohul Jnn $0．  ー  ”Nさo, eles foram logo 
criados naturalmente, em alemao. N6s fizemos 
(isso)direto do ponto em que eles j& sablam 
falar... 	(... ) e o portugues eles aprenderam 
Por si, com aula e assim・ ” 
( . . . ) 

PAI: la... to uns js'si Taitiche, will'ma e●nfach 
mi Br.'ilibni.che nit so dorich 'lnfl．  ー  
"Bom... pra n6s 色  o alemさo, simplesmente por 
nao termos aprendido bem o portugues." 
(famllia 27) 

A par desses aspectos (V., al,m disso, RECH, "A 

Alemanha fica a 60 quilometros de Porto Alegre", Zero Hora, Porto 

Alegre, 20 jun. 	1989, p.34; TREZZI, "'芭  proibido falar alem良o!' 

Em Santa Maria do Herval, quem nao sabe 'brasileiro' vai para o 

castigo", Zero Hora, Porto Alegre, 25 jun. 1989, p.30), pergunta- 

se qual a influencia deles sobre o comportamento dos membros 

dessas comunidades bil!ngtles, no momento em que a aprendizagem do 

portugu自s se torna um dos requisitos principais do saber. Pode-se 

acrescentar, quem detとm o dominio do portugues det色m o dominio do 

saber. 

Por outro lado, quem det'm o dominio do alemao 旦  do 

portugu自s det邑m um repert6rio mais vasto de comunica9ao. Falar 

alemさo, sabendo portugu白s, pode ser sinal de respeito e simpatia. 

"Der is nit ing.bild." - "Ele nao quer se mostrar, ele " simples 



como nOs," observa-se A s vezes. 

Por isso, nessas "situa96es incongruentes" (v. FISHMAN, 

1972) no meio social, a escolha ling凸istica orienta-se pela 

pr6pria constitui9ao do grupo e ambiente da comunica9胤o ・  Assim・  

sempre se requer dos participantes uma relettura da situa9ao ・  

Isso atinge iguamente os monoltngfes que, para se integrarem ao 

grupo, muitas vezes sofrem a barreira da l!ngua. Este fato 

comprovou-se em depoimentos dos pr6prios professores ・  Durante as 

pesquisas, relataram-se basicamente circunstancias em que crianー  

9as monoltngoes se irritam, quando os colegas falam alemao. I 950 

p6de ser registrado inclusive nas grava96es com alunos de i9 

s邑r ie, em sala de aula. Usando um c6digo lingaistico que eles 

nao entendem, a maioria bil!ng凸e os coloca(involuntariamente)A 

margem da intera9さo. Isso nao significa, no entanto, que haja um 

conflito nas rela9どes entre os alunos. Convとm frisar que, em tまo 

tenra idade, nao h& ainda uma percep9さo clara de valores sociais ・  

como na juventude. 

A rede de rela96es registrada como caracteristica dos 

alunos da 59 s色rie pode ser tomada como caracteristica dos jovens 

da comunidade. Apenas, verifica一se uma transferencia significatiー  

va da lavoura para o trabalho remunerado, conforme j& aludi no 

capitulo anterior. Os alunos em idade de 11-12 anos estao no 

limiar dessa mudan口a. 	Procurando inquirir sobre os habitos uin- 

g1!sticos desse contingente de trabalhadores assalariados (empre- 

19ユ  
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(empregados na cooperativa ou em fAbrlcas de cal9ados que・  nos 

tiはimos anos, vem se lnstalando na regl且o), observel a 

manuten9胤o, ainda, do uso de alemao entre os colegas de trabalho. 

Isso coincide com o percentual atribuido no item 11) (fig.35). 

Embora apenas lo% dos alunos trabalhem efetivamente como assalaー  

rlados, chama a aten9ao 。  alto percentual de respostas a este 

item que, no caso, devem ser vlstas como a manifesta9且o de uma 

expectativa internalizada. 

multiplex, 

Em suma, essas redes no meio social s瓦o altamente 

com os particlpantes desempenhando vArios papと is・  o 

padre, o prefeito, o professor, o colega de aula e de trabalho 

podem eventuamente se relacionar como amigos ・  parentes ・  f reー  

gueses, vendedores, vizinhos, e adequarem seu uso lingMstico ao 

interlocutor. O interlocutor, ao escolher a variante com a qual 

ir& comunicar~se, identif icaー。S, ao mesmo tempo, com um desses 

pap.is  sociais. Quando h& ambigQidade ou duplicidade de pap色 is, 

tamb.m a escolha da lingua ● ambigua, e ocorre o fen6meno do 

cod．・・ ●witohinか  

Na intera9さo com a familia, eu podia ser identificado 

como estudante, jovem, parente, ex-colega de futebol e de aula 

dos filhos, filho do alfaiate, vizinho, morador de Harmonia, 

entre outras fun9どes. Fela observa9武o participante, deparei-me 

com infimeras situa96es em que pessoas de mais idade, ao se 

dlrlglrem a interlocutores mais 加vens, principalmente crian9as ・  
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optavam (ate corn certa 白  nfase) pelo portugues. Quer dizer, o 

por tugues ・  visto pelos mais velhos como sendo a Hngua do" 

Jovens ("daa Jung. Volik"). Muitos informantes lamentavam, in- 

clue lye, que o alem且o estivesse retrocedendo tao rapidamente ・  o 

Slntoma mais evidente de tal retrocesso estarla na competencia 

relativa no alemまo, ao qual se associava uma variante (C) impre- 

gnada de palavras do portugues. "Urna verdadeira mistura!" 

Por outro lado, havia o beneffcio de aprenderem o 

portugu.s que eles, agricultores, nao tinham tido as devidas 

chances de aprender. "Mii bonn’ ・  ・・nfaoh n・t gil・nnt ・ ”("N6s simー  

Plesmente nao o aprendemos.") "Riu・  lい国a n・t Ro国国・・・ ” ("Sair 

para fora da いcalidade a gente nao conseguia・・・ ”)"Dann'in Polls 

On di Teia ufgepass." ("Um policial cuidando na p'brta (da esco- 

la)" ー  remetendo ao tempo da Lei de Nacionaliza9且o.) "IJnn di.・  

di. k。鳳me tw.rall bin."("E eles いs fいho s ） ・  eles chegam a toda 

parte.") "T.1.viUo, ao Ding., das hott'a och net g.b." ("Televi- 

s散o, essas coisas, tamb'm nさo havia.") 

Deste quadro nascem rela9aes muito coesas, ao nivel da 

tam!Ha rural, devidas, em grande parte, As dificuldades de uso 

do portugues. Iceo se comprova em tres fatos fundamentalS: vlsiー  

tas de mono 1!ngfles em portugues, C。皿unica9且o entre av6s e netos e 

casamentos exogamlcos. 

No item 2) sobre a 1!ngua usada com os parentes, 
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obteve-se o percentual bastante elevado de 64,7% para ale/ptg. Ao 

inqulrlr quale serlam as vlSltas mais frequentes da tam!1la, 

incidiu sobre os parentes tamb●m a maloria das respostas・  

vindo em seguida os vizinhos, com quem estさo em contato todos os 

dias. Esses parentes, diferentemente dos vizinhos ・  vivem, muitas 

vezes fora da comunidade, alguns nas cidades, como Novo Hamburgo 

(Hamburig), Campo Bom e Sさo Leopoldo (Santo Poldo), ou mesmo mais 

longe, em Santa Catarina e Paran&. Alguns s且o casados com monoー  

1 !ngoes, ou tem filhos mon司 ingues, ou ainda trazem amlgos mon。ー  

I ingじes em portugu白S. Ass I皿, a Hngua famiHar ・  。  ale皿且。・  tem de 

ser substituida pelo portugu●s, o que afeta significativamente as 

rela9aes normais na rede social di色r ia ・  Os membros da tamllIa nao 

se sentem tao a vontade e t白m de for9ar o uso do outro c6digo. 

Conforme a familia, existe o sentimento de estar violando uma 

regra de obedi白ncia e respeito aos pais ・  aos av6s que nao sabem 

bem portugu自s. Neste sentido, quanto mais fechada e coesa a rede 

de comunica9胤o da familia, tanto maior esse sentimento. Os depoi-

mentos sao bastante convincentes: 

MAE:Sim! Da. G..pr鳳oh k'mat 」o it.t co rau., 
w...oh'te. ー  "Sim! A conversa n且o sai t且o 
bem, sabe." 

PAI: Ma .6hn, w.nn.oh't. ach .pr.ohe kannscht... 
Aw.r wennich'te %ii. Portug"'isoh sprech・  
tocoht. Dac kimat du net co, gel. ー  "Vamos 
dizer, mesmo que tu saibas falar・・・  Mas se tu 
nunca falas portugu自s, Isso nao vem assim・  
ne.t' C...) 

MAE: N.., 	w.nn 	j.tz・， 	血o ・6hn, 
RrecilibnLvch spr・oh・， dann・・・ dai rola・ Aw.r 
wsnn dann en. nomo donswe huokt unn .pricht 
Ta't.oh, unn de ant. iprioht Br.sil'eni.oh 
dodrin, unn d*nn ● lnn're ash debsi, dann 
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gibt'i Ices riahtig Pioj. ー  "Nao, se agora, 
vamos dlze r, 	n● ，  todos falam pロr tuguss, 
entまo... dal rola. Mas se a! outro est& 
sentado ao lado e fala alemao, e o outro fala 
portugues no meio, e at hA mais gente junto, 
a! n且o sal uma visita boa." (fam!lla 42) 

PAI: Das'j. en Grings, gel. 	Ta, die kenn. ku・  
Taitsob sprech., gel. Di. v.st.hn  bule. - 
"Esse e um gringo, n'. Bom, eles nさo sabem 
falar alemao, n白. Eles entendem um pouco." 

MAE: Ja, dann bucks'‘● do.Dir Egon kann spr.ah.. 
Ja, der tet ali鳳o g.nn mit asia vezehls. lob 
kann nit wit dim vezehl.. (...) Ich bonn's 
..nfaah nut gel.nnt. Kiln. Sロhuh ● wbh d●・  
nooh nit so spreohe... ー  "Bom, ent胤o eles 
estao sentados al. O Egon sabe falar. Bom, 
ele gostaria de as vezes falar comigo. Eu n胤o 
Posso falar com ele. Eu simpにsmente n且o 
aprendi. Minha escロ Ia ainda nao propiciava ・  
assim, aprender..." (famtlia 47) 

MAE: Funktioneiat nit so ganz richtig. D6rich das 
Br..ii ibnisoh... 	Dann 	いbt 	do 	Taitsoh 
gespraoh... jal dann muss sismo noah 
Br.silianisch gesproch gews. Fo s. entendeI・  
so ．  ー  ”N且o funciona t且o bem assim・  Por causaJ 
do portugues... Ent且o e falado alem且o・・・  bom! 
a！  ● preciso alnda falar portugu's 血  s vezes ・  
Pra entender." (famllia 27) 

Esse comportamentロ，  v&lido para a rede de comunlca9且o 

da classe agricola, parece inverter~se, na classe operaria, 

concentrada na vila de Harmonia ou imedia9ao, onde a rede de 

re la96es se torna mais esparsa e abrangente ・  Na fam!lia 17・  p ・ e ・ ・  

a solu9まo ling凸!stica adotada e justamente a alternancia constan-

te de c6digo para a comunica9ao. 

PAI:So ', dat do hi.ba  uns. Do いbt Ir..‘はe一  
nisch g.sprboh, do gibt Taitsch g.sprboh, das 
gsht. Unner uns ach. Das is, depende, was der 
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Aceunto 1., nb. 	C...) Ut. g.eohta wbh'sn 
Tropp b.iea●鳳● ，  D‘● kinner wbr. ● i1 d．・  n’・  
C...) Viii Moi. viii. ー  "Assim と  aqui em 
casa. t falado portugu●s, ' falado alem且o, 
isso vai. Tamb色m entre n6s. Isto と  , depende 
do assunto, nと. 	C...) Como ontem esteve um 
monte junto. Os fllhoe estiveram todos aし  
n白. C...) Muita visita, muita!' 

INQUIRIDOR: Von di (inner m.hascht? ー  "Dos filhos 
mais?" 

PAI: Von di Kinn.r, von de Noohbrs unn Parend・  
unn... 	1h! - "Dos filhos, dos vizinhos e 
parentes e... 1h! 

Ao analisar as rela9さes de parentesco, nao se deve 

esquecer as rela96es entre av6s e netos ・  Sao duas gera96es com 

e×per i自ncias e conhecimentos profundamente diferentes ・  A primeira 

associa-se o uso quase exclusivo da variante local de Huns- 

r凸ckisch e um fraco dominic do portugues ・  A segunda associa~se 

uma reflex且o sobre a manuten9胤o ou n且o do alemao ・  Inquiridos se 

achavam importante os filhos aprenderem o alemまo, mais de 60% das 

familias lembraram (espontaneamente) sua necessidade para a 

comunica9且o entre as duas gera9己es, av6s e netos ・  Veja-se a forma 

de argumenta9ao: 

MAE: Di. kenn. nisee mit'de Vove epreohe. - " Eles 
nao podem falar com a av6 ・ ” 

PAI: Die kenne itch ni.m. komeunikers sit'de vovi. 
肌× ，  gel.Di・  kern鳳・  zuriok, di・  ”“・hn ・ i oh 
nieme．  ー  ”Eles n且o podem se comunicar mais 
com a avO. Nada, n色. Eles voltam (da cidade), 
eles nao se entendem mais." (familia 47) 

MAE: Das ii, 鳳o ibhn, in tecla gut, da.. di・  
Lait... di. Kinn.r colic Taitich lenne. Di. 
Lingua Materna Pat.rna, ao .6hn，  ‘● l, di・  
Farnilie.,. Dais dai wetter wachee tot, Das. 
dl. das net v.gecs. ton, well ii .ohlirnm 
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AVO: 
PAI: 

genug, ws'aa'n TheFt so alt wia unn h&tt Na- 
tea... ki鳳ats bat inns, gal, unn wailti It$ 
li叫統白apre' 器認ら dunnrcas dizer , e界姦醗。V.om 忠hn.as  
pessoas, as crian9as devem aprender alemao ・  A 
I!ngua materna paterna, vamos dizer, nち  a 
tam!lia... Pra que isso cres9a adiante ・  Pra 
que eles n胤o esque9am isso, porque ja ' grave 
cutlciente, se a gente um dla fosse yelho e 
tivesse netos... eles viessem a gente, nと, e 
quisessem falar italiano, e a gente nao enー  
tendesse. 
Ia，  ー  ”芭． ” 
So iat'es, gel. Koac. di. Eng.loher, di. 
kenne all ait'de Vova vezehis, unn die Vove, 
di.1 ksnns net all $reiiliOnisoh mit'ds 
Enge lob・r v・z・hi.. D・“”・bi・  da. gut. Das 
soil weitsr waohs.．ー  喧  assim, n“ ・  Chegam 
os netos, eles podem todos conversar com os 
av6s, e os av6s, nem todos podem conversar em 
portugu●s com os netos. Pロr issロ，  isso ' bom 
Isso deve crescer adiante." (familia 42) 

PAl: Ai. komms'ss bel .hzhs Vevo, unn dez Vove 
kann kse Br..ili.niaoh, kann'a go net apr.oh・  
mit ・ de Kinner. Finn'ioh och vekshiat. Deiwege 
s6ltn・ loh: Der we kann 鳳●h Sproohe lennし  
we es besser is. Well wie 鳳eja jiw. der Vovo 
bonn... - "Ora, eles chegam a casa do avo 
deles, e o avo n且o sabe portugu白s, ele nem 
pode falar com as crian9as ・  Tambとm acho erraー  
do. Por isso, eu digo: aquele que pode apren-
der mais linguas, tantロ  mel hor と・  Porque como 
n6s temos la o nosso av6..." (familia 27) 

Os depoimentos mostram, alem disc。・ atitudes positivas 

em rela9まo ao biling6ismo. Esse sentimento, principalmente, de 

saber mais de uma lingua perpassa a consciencia da coletwidade e 

foi citado pela totaHdade das tamい las que ainda enumeraram mais 

vantagens : oportunidades de empreg。  皿e lhores ・  mais fadilidades na 

comunica9a。 ，  melhor integra9ao a comunidade ・  mais conheciment。 ・  

algo, enfim, bonito, falar v&rias ltnguas. O vendedor de ra9且o 
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certamente far& melhores neg6clos com os "colonos" se falar 

alem且o. A balconista de um estabelecimento comercial, a enfermei-

ra do hospital, dentre outras fun96es, sempre ter且o melhor 自  xito 

ao atender seus fregueses em alem胤o. A par deste fato ・  地  consta 

em muitas ofertas de emprego, na regi且o, a observa9且o de prefeー  

rencia por candidatos que dominem o ale mao ・  

Tais atitudes positivas em rela9胤o ao bilingaismo 

contras.tam com as tendencias apontadas atと  aqui de recuo gradual 

dos !ndices de bl1 ingaismo. Caberia, neste caso ・  averiguar os 

conte×tos em que esse recuo se acentua mais ・  Em Harmonia, 

algumas explica96es parecem claras: 1.) nas familias onde um dos 

pais 白  monolrngae, cerca de 90% dos filhos perde o alemao; 2> hA 

um pequeno percentual de monoltngZes entrando na comunidade 

(apesar de pequeno, tem o efeito de esparsar, em parte, a rede de 

comunica9ao em alemao);3)a ado9ao de novos h&bitos pelas faixas 

et&rias malS jovens; 4)urbaniza9且o crescente; 5)migra9ao para 

centros urbanos fora da comunidade; 6)as exig白ncias da aprendiー  

zagem do portugu自s ・  

Tudo que foi discutmo atと  agora permite concluir que 

h& dom!nios e contextos em que se usa mais alemさ。  ー  familia e 

vi z I nhan9a ー  e outros em que se usa mais portugues ~ escola, 

administra9ao e reHgiま。  ー  e que o uso do alem胤o e do portugu白s 

no meio social 一  envolvendo amizades e rela9ひes interpessoais 

normais ー  se organiza conforme os pap・ is e as atitudes dos 



participantes da comunicap急o ・ * 

Ora, qualquer desvio desta regularidade pode ser 

interpretado como um sintoma da dominancia de um dos sistemas 

iingafsticos, alem且o ou portugues, e de todos os valores 

associados a seu uso. Ao alemao: a familia, intimidade, a solida-

riedade ao grupo, a identidade, a escolaridade baixa, a classe 

agrtcola, as rela96es intra-grupais, o respeito, o exbtico, a 

maioria local, os valores locais. Ao portugu自s: a escola, a 

aprendizagem, o saber, a nacionalidade, a oficialidade, a cultura 

malor, a televi Sao e o r&dio, a imprensa, as rela96es com o 

ambiente e×ter ior, a classe culta, a assimila9ao, a rede densa e 

esparsa, os valores urbanos. 

Vislumbramos, ent且o, a possibHidade de classificar os 

alunos da amostra em tipos de redes de comunica9且o que poderiam 

tambとm representar tipos de biHng凸es ・  Uma an&Hse preliminar dos 

usos lingtltsticos dos alunos mostrava quatro grupos de alunos: 

1) uso mais freq凸ente de alem且o: E+ale]; 

2) uso inclusivo de a lem胤o e portugu's: [ale'ptg], 

3) uso exclusivo de alemao ou de portugu白s: [ai eVptg]; 

4) uso mais freq凸ente de portugu白s: E+ptg]; 

5) monol!ng凸e em portugues: (mon) ・  

*Qs resultados coincidem, em certo sentido, com os de GREENFIELD 
(1972) em seu estudo em uma comunidade de faia porto-riquenha em 
Nova Jorque. 
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Isso 	pode ser uma lnf or皿a9胤o adlc i anal fitll 	ao 

professor, agrupar seus alunos conforme a freqf3encia de uso de 

司entさo e portugU自s, na rede de comunica9胤o diAria ・  U皿a distin9且o 

entre (aleA ptg) e taleVptg] pode , p.s., ser anAloga A distin9且o 

tradicional, respectivamente, entre biltng凸e composto e 

coordenado. O aluno (aleVptg] separa com mais clareza os dominios 

de uso de cada um dos c6digos, diferentemente do aluno[ a1eAptg3, 

que, em muitos contextos, pode usar tanto um quanto outro. 

Quanto de cada op9胤o de uso ● , no entanto, necessArio 

para definir cada um desses tipos de rede? Um meio de faz"-lo 

白  atravとs de uma tabela de decis散o como a da fig・ 36 ・  Para cons一  

truir esta tabela e fixar as regras (r), analisou-se 

cuidadosamente o quadro da fig.35. Nele, se observam quatro 

percentuais maximos para ALEMAO e PORTUGUせS, e nove para ALE/PTG. 

Assim, determinaramーse os valores "n" das condi96es de modo a 

caracterizar um desvio. 7 representa, at, um valor 50% superior 

ao normal, 4, que e o nfimero de percentuais maximos esperado. 

Quanto ao' valor 9, equivale a 50% dos itens (ao todo, 18), 

suficiente para assegurar uma "decisao" segura. 

Evidentemente, hA alguns contextos para os quais 

acer rera皿  percentuais elevados de ダ，  i・ e ・ ，  respactas zero ・  

Incluem-se o patrao, namorado(a), assim como a rela9ao entre 

"durante a semana” 日  nロ  ”fim de semana". Se adotar皿os novamente a 

defini9且o de "comportamento" como sendo "a manifesta9且o de algo" 

U F R o S 
Biblioteca S日toぬ~ 面 Ciさncias S・cisis.Hwaanldades 
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e se considerarmos as condi9bes estabelecldas pelas regras da 

tabela de decis胤o como suflclentemente rigorosas ・  teremos 

efetuado 。  controle necessAri。，  para evltar idiossincraslas de 

toda ordem. 

	

l rl I r2I r3 : r4l rS ' r6 ' r7 I r8I 	I 	I 	I 
' 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I  

n(ale) >, 7 
● ‘ 	 I 	 l 	 ' 	 l 	 ' 	 ‘ 	 ・  

n(ale/ptg) ン  9I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I  

n(ptg）ン  7 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

n(ale) = O 

『  
, 

子  
! '1I ! ..ー！  又ー I 
' q,一’．,'I ぜ  ‘ 
I ~● I ~ i l、  i ''=！「コ】 aS -- __ 1 ‘で  I ‘寸  【肖  
，  十  ！  ，一！  d ! 
' L;．」  ’ “」 ’ ~』  ‘ 
I 	- 	I 	 I 	 V 
I 	 I 	 I 	' 	I 

r~ Ir二で I 『・~I 
	 ' 

, 

夢事夢子 I子  I' 

vI Q) I 4)rl 	l 	 'g一 I 各I 
d I d l dI + I."‘． 【  
、一  I L」 I 一J I 、一 I ~ I 

, 
, 

Fig. 36 - Tabela de decis胤o usada para definir tipos de 
redes de comunica9ao 

Previamente testada, a tabela permitiu chegar ao quadro 

final da fig.37, a maneira como fizeram GAL (1978; 1979) e 

STEiNER(1988), em seus estudos sobre o bilingmsm。・  
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35 
加  
44 
相  
05 (fale) 41 1 1 	I 	I V2 

12 1+atel +1 ? +1 	2 	+2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +2 +1 1/2 +1 	+1 ー-- 

42 (iate) 1 1 1 	1 	1 +1 +1 1 1/2 +1 +1 --- +1 +2 +1 +2 	+1 

50 (+aleI 1 1 1 1/2 	1 U2 
46 (tale) 1 1 1 	1 	1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 2 2 	21ー  

41 [iate) 1 1 1 	1 	1 1 

38 (+aIe3 1 1 1/2 	1 1/2 1 1/2 1 +1 1 +1 ------1/2 1/2 

13 (iale] +1 41 1/2 	+11/2 +1 1/2 1 41 1/2 ・1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 	1/2 1/2 

玲  (aleAptg) --- 111 	l 	I 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 	1/2 1/2 

09 taIeptg] 1 1 1 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 1/2 ・-- 2 2 1/2 1/2 	2 	1 

認  【“・Aptg) 1 1 l1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 1/2 1/2 1/2 2 	2 	1 

18 (aleAptg) 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 	2 1/2 

20 (aleAptg] 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 2 2 1/2 2 	+2 1/2 

01 tal・Aptg3 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 1/2 	2 1/2 

15 [al?ptg] 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 1/2 1/2 2 1/2 	1/2 1/2 

31 (aleptg) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 1/2 1/2 1/2 1/2 	1/2 	2 

26 (aIeptgJ 	1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 2 1/2 2 ---------1/2 1/2 	2 	2 

04 (ale一ptg] 1 1/2 1/2 	1 1/2 1 2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 1/2 	1/2 	2 

16 1aleptg] 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 1/2 2 2 	21ー  

30 (aleVptgl +2 1 1 	1 	1 +1 1+1 1 +1 1 2 2 2 2 2 	2 	2 

33 (aleVptg] 1 1 1 	1 	1 +1 1 1 1 +1 1 +1 +2 2 2 +2 	+2 	+2 

39 (aleVptg) 1 1 --- 	+1 	1 1/2 +1 +1 +1 1/2 1 +2 41 +2 +2 2 	+2 	2 

24 .(aIeVptg3 1 1 1 	1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 2 2 2 2 	2… 

22 (aleVptg) 1 1 1 	1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ・-- 2 1/2 1/2 2 	2… 

07 (aleVptgi 1 1 1 	411/2 1/2 +11/2 1/2 2 2 --- 1/2 1/2 +2 1/2 	2 	2 

25 
47 

(aIeVptg3 
(aleVptg] 

1 
1 

1 
1 

1 	1 1/2 
1 	1 	1 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1 
1/2 

1/2 
1/2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

1/2 
2 

2 	2 1/2 
2 	21ー  

36 (aleVptg) --- 1 1 1/2 1/2 41 1/2 --- 1/2 1/2 1/2 +1 2 2 2 2 	+2… 

27 (aleVptg) 1 1 1/2 	1 	1 1/2 

17 t4ptg] 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 1/2 1/2 2 1/2 2 2 1/2 	2 	2 

10 (+ptg] 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 1/2 1/2 --- 2 2 2 2 	21ー  

37 [+ptg3 +2 +2 +2 42 +2 +2 2 2 2 +2 +2 	+2 	+2 

51 (+ptg) 1 41 2 1/2 1/2 2 1/2 1/2 +1 2 2 2 2 1/2 2 1/2 	2 	2 

49 [+ptg) 1 1/2 1/2 	+2 1/2 1/2 +2 +2 1 +2 1/2 42 +2 +2 1/2 1/2 	+2 1/2 

45 (ion] 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 21/2 	2 

43 [ion) 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 1/2 2 2 2 2 2 	2 	2 

28 (ion] 2 2 2 	+2 	+2 2 +2 2 2 +2 +2 2 2 2 2 2 	2 	2 

23 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 	2+2 

08 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 	2 	2 

14 (ion] 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 	2 	2 

21 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 	2 	2 

02 [ion] 2 2--- 	2 	2 2 2--- 2 2 2--- 2 2 2 2I 	2 	2 

03 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 

29 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 2 	2 2 2 2 	2 2 2 2 2 	2 	2 

34 (ion) 2 2 2 	2 	2 2 

Fig. 37 - Quadro das redes de comunica9ao em alemao e 
portugues: 1 = ale ；  ェノ2 = ale/ptg; 2 = ptg 
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6.4 	- INTRACOMUNICA9AO 

Ao inquirir sobre a intracomunica9胤o do aluno, est散o- se 

coletando lnforma96es sobre a sua competencia relativa em uma e 

outra lingua. Ao mesmo tempo, essas informa96es obtldas atrav&s 

do questionario da fig.18 refletem exatamente o contefdo e as 

caracter!sticas das redes de comunica9ao que acabamos de ver ・  

Elas refletem o modo de uso e de aprendizagem das duas linguas, 

na 

I 
'1 

comunidade, 	como se pode deduzir dos resultados da fig.38 ・  

1    	I 
I 	ALEMAO 	:ALE/PORTI 	PORTUGUES 

I Em que 	lingua・・・  I 	   	I 
sと 	l 	[+ ］ 	【  ［ +] 	I 	sと  

 	I 	  	I 

I conta piadas? 4,76%114,28%1 38,09% 	1 	:42,85%I 
I 

l calcula? I 	2,38%I 	2,38%I 9,52% 	114,28%I71,43% 
S 	 I I 

I faz seus planos? 123, 81%' 	7, 14%: 35,71% 	1 	4,76%128,57%l 
S 	 S 	 I 

I canta para si? 1 	2,32%I 	4,65%I 18,60% 	111,63%I62,79%I 
I 【  

【  sonha? 1 	2,32%113,95%I 25,58% 	113,95%: 44, 19% 1 
I 
' 	 1 I 

1 pensa? :11,63%113,95%I 27,91% 	I 	2,32%141,86%I 
I 

1 reza? 【  4,65% 	1 	6,98%I88,37%I 
I 	1 	I 1 

1 escreve recados/cartas?I 1 	4,65%195,35%i 

I l I 

I xinga para si? 125,58% 120,93%: 30,23%I 	2,32%:20,93%I 
I l 

I cumprimenta vizinhos? 1 11,63% 13,95% 】  は1,63%I 37,21%l4,65% :32,56%I 

I I 	】 	I I 

I se confessa na igreja? 1 	2,32%{ 4,65% 	1 	6,98%:88,04%1 

I 1 l 

I TOTAL RESPOSTAS: 469 , 
, 	 37 	5 	39 	'I 	I 99 	I 	31 	1 	263 	1 
' 
, 	7,89%l 	8,31%I 21,11% 	1 	6,61%156,08%1 

l ' 	 ' 	 ' 
I 	 S 	 I 】  

Fig. 38 - Resultados do questionario sobre a intracomuー  
nica9ao dos alunos da pesquisa 
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Os resultados confirmam o que j& so exp6s sobre os 

dominios preferenclais de[ale]e[ptg】・  CalCular e escrever s且o 

habilidades aprendidas na escola, onde domina o portugues. Do 

mesmo 皿odo, a reza e o sacramento da confiss胤o vinculam-se A 

igreja catOlica local, a qual adota as normas de seus superiores 

brasllelros. Logo, reza-se em portugu白s, a n且o ser que os pais 

que ainda sabem as ora96es em alemao decidam ensin&-las aos 

filhos. Por outro lado, quem determina o repert6rio de mfisicas 

qU日  o aluno canta para si 白, na 皿ajar parte ・  o r&dio・  com os 

sucessos do momento. Afora programa9己es especiais de emissoras da 

regiao que apresentam alguma mfsica alema・  todo o resto ' em 

portugu自s (ou ingl自s ）・  

Estes cinco aspectos, para os quais se obteve os 

percentuais maximos em favor do portugues servem para confirmar 。  

que ja se colocou sobre os papeis sociais de ambos os c6digos 

lingBisticos em contato. A lingua da educa9ao formal, a lingua 

oficial, a lingua nacional, a lingua dos meios de comunica9さo de 

massa e o portugu白s. Restam as situa96es de contato interpes- 

soai, onde a coloquialidade e a informalidade sao maiores, para 

que o alemao local, com base no HunsrQcicisch・  cumpra a sua 

fun9胤o. Cumprimentar os vizinhos, xingar para si, contar piadas e 

fazer planos sさo opera9どes estreitamente ligadas a reaHdade 

local. O Hunsr凸ckisch carrega valores locais, fun9ao local, 

intimidade local, validade.., 	local, na rede de comunica9且o 

local. 
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No momento em que conslde ramos ロ  ‘tatus de ambas as 

var i&ve is くale> e くptg>, na comunidade bi ltngte de Harmonia, 

um estudo interessante e ver os efeitos e a aceita9且o do ensino 

de alem且o, na escola, i.e., o ensino da escrita e leitura 

em alem且o adlci onalA fala e A compreensao oral que j& domlnam 

(v. ALTENHOFEN, jun. 1989). Ora, nesta situa9ao, vale a mesma 

pergunta colocada para o ensino de portugues: "que alem且o ensiー  

narV' 

Nao ha dificuldades para responder ao por que do ensino 

de alemao. Cogita-se, inclusive, que possa ajudar na melhoria do 

ensino de portugues, na medida em que represente uma aproxima9且o 

A realidade local e um salto no sentido da contrastividade entre 

duas formas lingOisticas. No entanto, justamente neste ponto ' 

que se apresenta a questao do c旦m旦 e do qu白  ensinar ・  Simplesmente 

impor a forma padrao do Hoohd.ut.ch  traz de volta problemas que 

" afHgem o ensino de portugues, como as diversas atitudes 

equivocadas em rela9瓦o ao dialeto HunsrZckisch falado na comuni- 

dade. Al色m disso, qualquer identifica9さo com a Alemanha pode 

parecer distante demais. Uma prova disso talvez seja a visao que 

os pais das famillas pesquisadas tiveram de que aprender alem胤o 

significa aprender a escrever e &ler na escrlta g6tlca・  como 

acontecia antes da I1g Guerra Mundial, quando ainda havia ensino 

de alemさo na escola. Voltados para a realidade local, os membros 

da comunidade dificilmente criarao um interesse maior pelo alemao 

culto, se este nao nascer de uma curiosidade de dentro do sistema 
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e×ito, se for lmposto de fora para dentr。・  Qual, ent且o, a sOlu9且O 

pedag6gica? Sem dtivida, aceitar a realidade local, com o seu 

falar teuto~bras Ileiro t!pico, e promover a sua reflexAo ・  Desta 

reflex且o, espera-se que nas9a a motiva9aolntegratlva para a 

aprendizagem ~ adlci ona 1, e n且o subtrativa ~ do portugues e do 

alemao padrさo. 



CO孤lU%きO 
加ー・ー，・ー，・ー・・,・,・ー“ー・“ー“ー一・“ー“ー  



ー  CAPITULO 7 ー  

A APRENDIZAGEM DO PORTUGU色S: CONCLUS6ES 

os 5l alunos da 59 s色rie da presente pesqulga 

equ ivalem, apr o×imadamente, A quar ta-qulnta gera9且o de descendenー  

tes dos imigrantes. Para os prop6sitos deste estudo, nao pudemos 

perder de Vlsta as tres gera96es vivas ~ av6s, pais, filho s ー  

as quais correspondem a tr自s experlencias distlntas de 

aprendizagem do portugu白s ・  

Que o alemao tenha sobrevivido, ao longo das gera9凸es, 

e um fato que nos exigiu uma investiga9ao 	U da evolu9ao hist6ー  

rica e social da comunidade e 	2) das rela96es interpessoais nas 

redes de comunica9さo loca is. Essa investiga9且o 皿ostrou-se sumaー  

mente necess&ria, para atinglr os objetivos a que nos propf.rnhaー  

mos: investigar o papel e o significado da aprendizagem do por- 

tuguer na comunidade bilingae. Se, de um lado, tinhamos a questao 

da manuten9さo da "primeira" l!ngua (o alemao), do outro lado, 

colocavam-se os problemas de aprendizagem da "segunda" ltngua (o 

portugu● s). E, se esses problemas eram aumentados em tamanho e 

importancia, ficou evidenciado que isso muito se deveu ao fato 

de, muitas vezes, se tratar os dois p6los da questao - manuten- 

9瓢o do alemao e aprendizagem do portugu自s - como inconsiliaveis, 



209 

ao lnv.s de procurar uma "motlva9且o lnteg ratlva" (ct ・  LAMBERT et 

ai., 1972) que respeitasse o lugar de ambos os codigos iing3tsti- 

coe envolvidos. 

portugu's 

Essa associa9ao dos problemas de aprendizagem do 

ao uso do alemao, veiculada essenciamente nos dois 

dom!nlos male formais, educa9且o e admlnlstra9且o, manlfesta-se 

atravとs de um conjunto de atitudes negativas contra a l!ngua 

minoritAria, seja proibindo, condenando, culpando, desaconseihan- 

do, desconsiderando, ou mesmo ignorando o seu valor na comuni- 

dade, seja intervindo com jutzos de valor depreciativos como 

incapacidade de adapta9さ。  e assimila9a。，  n散o-nacional idade ・  nA。ー  

saber. Tais atitudes apresentam origens histbricas bem definidas 

e efeitos diversificados, conforme o sistema social que se consi- 

dere. 

Em Harmonia, esses efeitos foram atenuados pela propria 

estrutura9ao da comunidade, um sistema com uma rede de comuni- 

ca9且。  de alta densidade e altamente multipにx ・  um 5 士 sterna bastanー  

te uniforme, corn elevados indices de bilingtHsmo, aumentando a 

coesさo do grupo, um sistema situado num meio eminentemente rural ・  

Com base no que levantamos no cap.5, podemos concluir que o peso 

das rela9とes Sロdiais deste sistema, nessas cロnd i96es ・  と  que 

garantiu, na maior parte, a sobrevivencia do Hunsrackisch falado 

local mente. 
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Em meios urbanos, onde as redes de comunica9さo foram 

mals esparsas e menos coesas, e onde os casamentos exogamlcog 

ocorreram com mais freq凸encia, a perda da lingua trazida pelo 

imlgrante processou-se quase integramente ・  N胤o と  por acaso que 

se encontra, nas cidades, um expressivo contlngente de jovens de 

orlgem alemさ，  ou itallana, ou outra n且o-lusa, mono l!ngtles em 

portugues. Em contatos com muitos destes jovens, boa parte se 

realizando no meio universitario, tenho constatado a tendencia 

mais ou menos freqflente de lembrarem o per!odo da II9 Guerra como 

um dos responsAveis mais imediatos da perda de que foram "v!tiー  

mas". 	Trata-se, 	aqui, apenas de uma especula9ao. A sua 

investiga9さo "bem Pロderia ser tema de uma boa Disserta9aロ  de 

Mestrado". 

7.1 	- SOBRE A EVOLL1C武O HIST巴RICA E SOCIAL 

Em termos da evolu9ao hist6rica e social de Harmonia, 

encontramos limites bem preclsos que fadilitaram o trabalho ・  O 

"fundo do rio", i.e. o inicio da coloniza9ao foi demarcado, na 

se9ao 5.1. Deste ponto em diante ate os nossos dias, temos uma 

evolu9ao ascendente a favor do alemao, uma ruptura brusca marcada 

pelos acontecimentos da 119 Guerra Mundial, e um retrocesso 

paulatino do bilingflismo (cf. ainda KOCH & ALTENHOFEN, 1956) ・  em 

andamento. A rigor, sugere-se, com isso, dividir a evolu9ao de 

Harmonia em "antes e depois do periodo da 119 Guerra". Antes, as 

pessoas liam mais; antes havia ensino de alemまo; antes a 
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metodologia de ensino do portugues "tinha" de Incorporar o 

a 1 em且o, nas rela9bes com os alunos, para que estes entendessem o 

que se apresentava; antes, a rede de comunica9且o local, auto- 

suficiente, praticamente dispensava o conhecimento do portugues. 

Ap6s as medidas p'oibitivas, viria a cobran9a ・  Como atender a 

essa cobran9a, se n胤o haviam sido oferecidas as condi96es de 

desetnbo I sA- ia? 

Nao sabemos, ao certo, at色  que ponto as atitudes enume-

radas anteriロrmente t.m orige皿  nas medidas de nacionaliza9ao 

desse periodo. O mais correto e afirmar que essas medidas podem 

ter deixado uma parcela de contribui9ao, sobretudo quanto aos 

elementos ideol6gicos que se inseriu por meio delas nas rela9とes 

da comunidade. Elas v負o crescendo junto com a comunidade. 

Dos primeiros tempos da imigra9ao ate hoje ・  muita coisa 

mudou. A mata virgem cedeu lugar a acacia e A citricultura, base 

da economia do pequeno municlpio. A comunica9ao aumentou, e as 

inova96es tecnoL6gicas, no mesmo passo em que iam surgindo, eram 

tambとm introduzidas na localidade. 

Assim, a montaria do cavalo, uti lizada com mui七a natuー  

ralidade pelo imigrante, 	logo tamb'm cedeu lugar a E'pizi'klEt], 

E lem・ bret), Ekamい戸g］ ・  ［ kam jいnEtL いawdロ］・  い I ipaL ou seja・  

C'onibus). ) medida que o mundo avan9ava, o imigrante aprendia e 

apreendia o mundo. E isso ocorria em portugues, porque o novo 
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provinha do sistema maior, que vetculava o novo em portugu白s. 

natureza, 

Isso ocorre, p.e., com a denomina9武o dos elementos da 

nova sob vArios aspectos. O falar local encontra-se 

permeado de palavras que denunciam um contato inicial amistoso 

entre o imigrante e o nativo. A incorpora9さo de alguns emprとsti- 

mos do portugues ao sistema do Hunsr凸ckisch local,* numa と  poca em 

que "todo mundo era alemao e sb se falava alemao% em que as 

"oportunidades para aprender portugues praticamente inexistiam" 

"". wolは・ 国* do Bx.sili6itisoh 1.nn.?” ー  ”como se podia aprenー  

der portugues?" afirmaram alguns pais dos alunosL revela o 

desejo de aprender a lingua da nova terra. Esse desejo represen- 

ta, em 6ltima instancia, o desejo de dominar e entender o novo e 

de aproximar~se dele ・  

Uma situa9且o de contato que, pelos dados coletados, 

espelha bem essa tese e a da passagem das "tropas de bois" pela 

localidade, fato bastante freqflente nos primeiros tempos. Homens 

em vestimentas estranhas (Cbbm'baラa) "bombachas"), montados em 

cavalos, conduziam gado dos campos de Cima da Serra em dire9胤o A 

regiao de Porto Alegre e Viamao. Havia bois bonitos, de colo- 

ra96es e tamanhos variados, que sem dfivida deviam ser um cot!ri。  

aos olhos do colono, do filho do colono, da familia, enfim, 

carregada de sonhos na nova terra. 

*V. STAUB (1983) e FAUSEL (1959) que, em seu Die deutschbrasiliaー  
nische Sprachmischung, re6ne uma sとrie desses emprとstmos ・  
classificando-os conforme a necessidade e forma de uso. 
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Ora, sabe一se do quanto representava a junta de bolS 

para o seu dono. Ela era simbolo do trabalho e da capacidade e, 

ao que tudo indica, sempre possuia, como ali&s ainda acontece ・  

nomes do portugues: Leao ！』」1旦 Brasine, Gafch unn Minerロ・ Queimado  

unn Alegre, e assim por diante ・  

Esses homens que passavam como centauros pelos caminhos 

da comunidade, conduzindo t且o belos animais, certamente devem ter 

causado boa impress且o no recとm-chegado imigrante. O desejo de 

i ndag＆一 los sobre a vesti皿enta, os costumes ・  os bois ・  。  dese加  

enfim de se comunicar, de se aproximar e, atと  mesmo, identificar- 

se com os curiosos passantes devia ser um fato evidente ・  Neste 

sentido, chamam a aten9ao os coment&rios em algumas das f am!lias 

pesquisadas dizendo que aqueles que gostavam de animais ("der 

wo Spas. hott do dron") usavam, entao, bombacha. 

Outro detalhe importante ● a distin9ao feita no falar 

local teuto-brasileiro entre (ga'uf] e [ga ・ UI9] ，  。  primeir。  

termo remetendo ao sentido do "tropeiro", pilchado, que lida com 

gado, e o segundo, empregado como denomina9ao para os nascidos no 

Rio Grande do Sul. A inten9さo de marcar a diferen9a mostra que 

ela . relevante para a consciencia da localidade. 

A lista de empr●stimos do portugues no falar local 

teut。ーbrasいeiro permite, contudo, mais constata96es・古  posstve 1 

distinguir, inclusive, entre emprとstimos antigos, totalmente 
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incorporados so sistema do dlaleto ・  e emprとstimos ocaslonalS 

recentes. O pr6prio verbete (tr)p), em constru96es do tipo tan 

tr)p lajt]ー  significando "um monte de gente" ー  embora distancia-

do do sentido original de "tropa", poderia refor9ar a tese, desde 

que nさo vinculado a d・r Trupp, do ale皿散。  pad ra。・  O que deve ficar 

ressalvado e a comprova9ao de como C poss!vel buscar informa9aes 

a respeito da evolu9ao hist6rica da comunidade, baseando-se na 

analise do falar local. 

Ademais, se o teuto-brasileiro incorporou ao sistema da 

sua lingua palavras como ('niw], "rio"; (po'treja], "potreiro"; 

[ba'rら )ga), "barranco"; tkuj], "cuja"; Ega'm.l], "gamela"; 

(grapja・ Pura], "grapiapunha"; 小kL "angico"; (pi'taりga] ・  

"p1 tanga; 	C' prGりga I], 	"porongo"; 	[verga'm, tL "bergamota"; 

(gabx'ro:va], 	"guabiroba"; tt'!'b'uvB3, "timbativa"; (go' j):va], 

"goiaba"; [kもn'sil], "can2iI',(kBn'sil], "canzii ou usa constantemente t6picos 

frasais como En5), 1sT], tn6斎  sej], [poj 'zE), Ebarbari'dadl], a 

interpreta9ao C que esse comportamento e a manifesta9ao de tal 

desejo de Integra9ao. Nさo se trata, aqui, de cods-iwitching 

volunt&rio, mas, antes, de incorpora9ao ao sistema do falar local 

(v. WEINREICH, 	1974). 	(tr3p] ou (trCp3 (plural) remontam a uma 

situa9さo real que era uma atra9ao a parte,no passad。・ A sltua9含。  

descrita acima dlflcllmente se repete, mas o termo sobreviveu, o 

que denota o papel que desempenhava tal fato, naquele momento. 

AICm disso, esses empr● stimos mais antigos sさo h・rdsdoi como, de 

resto, todo o vocabul nio especifico do HunsreckisCh・  das gera- 
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96es anterlores, de falantes, lnclus lye, quase monoほngfles em 

alem且o. 

Enflm, bastaria uma compara9ao suclnta entre o estado 

inicial, a partir do Hunsr凸ck, e o estado final, atual, em 

Harmonla, para comprovar mudan9as nao sO no falar ・  mas no 

comportamento geral dos membros da comunldade ・  A aquisi9且o de 

novos h&bitos, em complementa9胤o aos costumes herdados dos 

antepassados, sao um exemplo de como as culturas podem 

enriquecer-Se, em ・ imbio‘・  umas com as outras ・  

A pesquisa nas familias permltiu investlgar este 

aspecto mals de perto. Como novos h&bitos adquiridos ・  foram 

mencionados o chimarrao, tomado por (quase) totalidade da 

popula9ao local; a utiliza9且o do cavalo, antigamente; o gosto 

pelo churrasco; a torcida pela sele9ao brasileira de futebol, 

mesmo em confronto com a sele9ao alema, dentre outros aspectos. 

Como heran9as germanicas mantidas, citou-se, p・ e ・ ・  os doces de 

Natal e P&scoa, a Schmier, o pao e a cuca ((Pkhuxa)) assados no 

forno de pedra, a cria9ao do皿とstica de ani皿ais para carnear ・  o 

Kerb, que tradicionalmente e festejado nas par6quias da regiao. 

Outros aspectos poderiam ser citados: por exemplo, a 

aprendizagem da lingua portuguesa. O uso diムrio do portugues 

equivaleria, nesta visさo, a um novo hAbito adquirido, seja em 

rela9ao de simbiose, em acr邑scimo ao alemao, seja como substitu- 
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tivo, em detrimento do mesmo alemao (languag. shift). 

Diferentemente, no entanto, de h&bitos alimenticios, a 

aprendizagem do portugues se depara, como ja relatei, com a 

manuten9ao do aに皿員o, herdado dos pais e av6s ・  lsea ficou ev 士denー  

ciado, quando expus os dominios de uso de ambas as linguae ・  Neste 

sentido, os relatos atestam o seguinte: 

a) fatores pr6-aprendizagem do portugu自s multas vezes coincldlram 

com fatores contraーmanuten9且o do alem且o; 

b) fatores pr6-manuten9且o do ale皿ao 皿uitas vezes operaram comロ  

fatores contra-aprendizagem do portugues ・  

A evolu9さo hlst6rica de Harmonia mostra que a lingua ' 

revestida de um status particular, diferente. Enquanto, num des-

file comemorativo ao Dia do Colono, em julho deste ano de 1990, 

na rua 25 de Julho, a principal da vila de Harmonia, mostra 

grupos de crian9as pilchadas de gaf.icho e mo9as loiraS prendadas, 

sequer fazendo uma 皿en9且o maior A cultura "ale皿a" ou "teutロー  

bras ileira", exceto se considerarmos um cartaz indicando um conー  

v白nlo com a Memanha para a citricultura, apresentando ademais um 

colono em dificuldades alegorizadas com vestimentas, instrumen- 

toe e produtos da terra, apesar de tudo isso, no que se refere A 

ado9ao do portugues, ainda permanece vivido o falar local teuto 

na comunidade. 
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A realidade, hoje, ● bastante desfavorAvel & manuten9且o 

do biling3lsmo. Mas o que e×p】 lca, ent且o, a sua manuten9且o a 

despeito dos fatores de (a)? Ao imigrante, sempre foi cobrada a 

ass imi la9ao, e nunca entenderam os seus defensores por que raz胤o 

havia "essa lnslstencia, essa teimロsia em falar alem且o". E mais: 

"por que n旦o aprendiam, de uma vez por todas, o portugues?" 

7.2 	- IDENTIDADE, ASSIMILACAO E NACIONALiDADE 

Um dos aspectos que se trazia a roda, entao, era o da 

identidade, ou melhor, do sentimento pan-germanista tido como 

tlpico. Que papel teria a identidade por desempenhar nesse 

processo de aprendizagem do portugu自s? Os relatos comprovam o que 

j& expus anteriormente: "alemao ' um conceito cultural, e nさo 

politico". 

Inquiridos se torciam pela sele9aロ  brasileira ou aにma, 

numa partida de futebol, 95x dos informantes responderam que 

torciam pela sele9且o brasileira. E enfatizavam: 

MAE: Porque n直o adianta ele零  は  na Al●皿鳳nha gaー  
har, . nbs estando aqui no Brasil.Wenn di・  
Taiteche ach g.wlnne unn m.a 'inn 	taitich・  
Wenn di awa dat gewinne, nOs n嵐o temo nada 
com isso. 	Plea mu se to unser Land... ー  
"(...) Mesmo que os alem且es ganhem, e nOs 
somos alem es. 	Mas se eles ganham l&, (... ). 
NOs preqisamos (pensar) no nosso pals・・・ ” 
(familia 42) 

PAI:Mui' ma awa aithelfe to di Brasil. Mia 
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wohn.... mia 'inn jo h【ir in Brasil ．  一  ”Mas 
se precisa ajudar para o Brasil ・  Porque n6s 
moramos. .. n6s estamos no BraslI!" (tam! l ia 
27) 

PAI: Olha, dIec. Das do ii so en Ding.. Ich menn・  
ao derekt so, CI●o, ni. Eu vou ter que torcer 
por a nossa terra, nC. Vou ter qu. torcer 
C...) pelo brasileiro, n'. Porque ioh kann 
net geg. uns gehn, no. N6s somo brasileiro, 
nO. Richtig geholt sima taitsch, gemn. Das 
is awa 霧chen ooh. 芭  bonito. ー（...)"Isto ・  
uma coisa dessas. Eu acho o seguinte, Clとo, 
nと． 	(..,)Porque eu nao Posso ir contra n6s, 
n.. (...) Tomado corretamente, n6s somos 
alem且es, nと. Mas isso tamb●m 白  bani to ・  （・・・） '' 
(familia 17) 

"Identidade cultural" e "identidade poittica" constan- 

temente se revesam, na consciencia dos membros da comunidade. A 

primeira (alemao) surge quando o t6pico das rela9どes interpesー  

soais diz respeito a institui9さes da cultura, como と  a lingua. A 

segunda (brasileiro) vem a tona quando o t6pica diz respeito a 

institui96es da nacionalidade, como administra9まo, economia e 

rela9己es exteriores. 

Assim, ao contrArio da partida de futebol internacio- 

nal, que envolve nacionalidade, em pergunta posterior sobre como 

se sentiam ~ se mais alemさes ou mais brasileiras ~ o t6pico 

(sentimento) remetendo a um aspecto da cultura, as respostas 

foram expressas da seguinte forma: 

MAE: Ich menne doch meh taitsch. ー  "Eu acho que 
n6s somos mesmo . mais alemass." (tam Ilia l5) 

MAE:Ja! Mia sinn 皿o derekt taitsch．  ー  ”Sim!N6s 
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somos sem dtivlda alem且es." (tam!1la 42) 

MAE: Ja, ich finne mioh esh tait.oh so. ー  "Bom, 
eu me acho assim mais alemao." (tam!lia 47) 

A dupla identidade repercute, obviamente, no uso de 

alemao e portugu白s. De um lado ， と  cobrada a assimila9ao:deve~se 

falar portugu白s como todos os brasilei ros ・  ”Afinal, estamos no 

Brasil." Esse ponto de vista, pode-se dizer, sempre esteve pre-

sente no (in)consciente coletivo (V. artigos de RECH, 20 jun. 

1989; TREZZI, 25 jun. 1989). 古  verdade que afeta muito pouco as 

rela9凸es locais da vizinhan9a e da familia (da classe agricola). 

Ele aparece nas rela96es com o sistema da cultura maior de que a 

escola と  um dos porta-vozes e coordena muitas a96es do comporta-

mento lingf3!stico, nas rela9さes com o "outro", representado pelo 

luso e pelo sistema maior brasileiro・  

Tenho observado o comportamento de falantes billngfles 

em alemさo e portugues, quando embarcam em 6 nibus intermunlciー  

pais, onde a maioria procede de fora da comunidade e, portanto, 

と  desconhecida. Nao obstante a comunica9ao se processar entre 

,eles, 	torna-se mais freq凸ente a alternancia de c6digo, se nao 

ocorre a total op9ao pelo portugues. Assim, mesmo que os demais 

passageiros nao participem da comunica9且o, vigora a regra de que 

nさo se deve ser tao fechado e querer falar somente alemao. 

Nos levantamentos feitos em Harmonia, coletaram-se 

v&rios depoimentos que refor9am a tese exposta acima. Uma 
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situa9ao que bem sintetiza esta dlS CUE S議o pode ser apreciada na 

segulnモe fala: 

PAI: Do sinn vial Bx.silibner an dar Fabrik hi., 
ne..1 warm do'r. Taitsoh huck. unn v.z.hl. 
Taitsob, n'... do sinn'ra ganz vial, wo w.nig 
Br.silibnisoh kenne sprache. Hi● in Harmoni・  
noch, nC. Karma sich schlacht defendera noch. 
M&chtig schlecht, n'. Dann tun di. itch bet- 
samma unn sprecha Taitsch. Vestsht mich. Dann 
ko皿皿t'an Br．奮ii i6ner... dann tut dar Br.aiー  
li6ner,, dar ftngt on, r.smung.jat ait'd. 
TaL tsch’・  りSi. soilt・  Br・・ llibnisoh spr・oh・，  
“● ware doch ln Brasifli● ・  Tudo barn! Das 
itjmmt. Das is wohr, ni. Do honn'ich da 
latsoht amo g.antwott... o senhor n&o leva 
nada por mal.Eu sou da orl‘●風  do al●mio,nL 
Haja o sanhor C brasil.iro. Mais se o senhor 
' um 1●‘itimo brasil● ira? Eu nio soul●Elt I ma 
brasil.ira. Sou 皿aio alamio I 国． ia bra奮iー  
luizo. la奮  o senhor nbo poda falar 鳳ai d・  
mim. Eu entendo o senhor, mas e senhor nba me 
entenda, n‘．  ー  ”Hi muitos braslleiros na 
Cooperativa aqui, nC... se um grupinho esti 
sentado a conversar em alemao, n色... hi bas-
tante gente que sabe falar pouco portugues. 
Aqui em Harmonia ainda, nと．  Podem mal se 
defender ainda. Muito mal, nと．  A! eles se 
refinem e falam alemao. Me entende. Ai vem um 
brasileiro, ele come9a resmungando com os 
alemaes. E diz que eles deveriam falar por- 
tuguGs, afinal eles estao no Brasil. Tudo 
bem! Confere. Isto e verdade, nと. Nisso, eu 
respondi hi um tempo atris assim... o senhor 
nao leva nada por mal." (prossegue em porー  
tugu自s, tam!lia lつ）  

Ao realizar a pesquisa nas familias, eu era um do 

grupo. Logo, as rela96es n且o ocorriam mals inter~grupo, mas 

intra-grupo, e a alternancia de cbdigo, ou code-switching, passa- 

va a desempenhar um outro papel. A regra da nacionalidade se 

anulava, uma vez que tamb'm eu falava alemまo, como os membros do 
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grupo, provando, em outras palavras, que desconsiderava a "nece S一  

e idade de falar portugues pロr estar no Brasil” ・  Agora, as reー  

la9Oes eram governadas pelas regras do grupo famillar a que eu・  

momentaneamente, pertencia. A prova de que era aceito e avaliado 

como tal e dada pela espontaneldade e naturalidade da fala gravaー  

da. 

Para compreender o papel do c.d ""toh'ni nas rela9凸es 

intra~grupais, f。 i necess&ri。  lnves tlgar os la9os nas redes de 

comunica9ao locais. Vimos, prlmel ramente・  que a cada uma das 

varlantes faladas na comunidade assocla-se um certo nimero de 

valores sociais e que a escolha llng3i etlca reflete a escolha dos 

valores que a avalia9且。  do papel Soclal do lnter 1 ocutor possa 

assinalar como mais adequados. Este sentido aproxima-se do cod’ー  

switching situacional observado por GUMPERZ (1976). 

Contudo, e×iste um certo grupo de pessoas, geramente 

"mais finas" e "mais 加yenい・, que alternam 。  c6digo com tal 

regularidade, que chegam a ser identificados com este modo de 

falar. Nestes casos, o cods-switching nao poderia ser chamado de 

"situacional", uma vez que praticamente "s6 falam desta maneira". 

A pergunta que se formula, entまo ，  白  ”por que o fazem tao regular ー  

mente?" A conclus胤o e slmples: para dar conta dos valores Posltlー  

vos do uso de ambos os c6digos envolvidos. Falando alemao, a 

pessoa demonstra respeito, Intimidade, simpatia, comunicabillー  

dade. Usando, ao mesmo tempo, frases em portugu自S ・  essa mesma 



pessoa prova que "sabe" portugues e que tem alguma instru9胤o. 

Essa correla9まo de valores ficou bem clara, ao investi-

garmos as redes de comunica9ao dos alunos da 5B serie. O alem且o 

e a lingua da familia; o portugues e a lingua da escola e da 

admini stra9ao ・  Os valores que se associam a ambos os c6digos 

coincidem com a fun9ao em cada um desses dominios, e o modo como 

t自m sido considerados pelos membros da comunidade bilXng凸e levaー  

nos a uma interpreta9ao diferente de muito que j& foi dito a 

respeito. Decididamente, fica a conclusao, a partir da an&llse 

das redes de comunica9さo, de que a rela9ao entre ロs dois c6digos 

nao e meramente uma rela9ao de prestigio ou estigmatiza9ao. 

7.3 	- APRENDIZAGEM E ENSINO DO PORTUGUES 

Ao final de um estudo como este, deve ser uma conclus誉o 

normal para professores, pals e educadores, em geral, que a 

compreensao de como se estrutura uma comunidade bil!ngf1e deve ser 

o ponto de partida primordial para qualquer planejamento educaー  

ciロnal no sentido da melhoria nao s6 do ensino de portugu白s, como 

da escolariza9ao em seu todo, em um sistema sロcial bilingUe. Deve 

ficar claro, alem disso, que a escola serve a um prop6sito maior 

que simplesmente "depositar" (v. FREIRE, 1987) contet.idos nas 

cabe9as dos alunos, qual seja promover a reflexさo sobre a reali-

dade a que atende. Em outras palavras, a escola n員o apenas ensina 

222 
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portugues; male do que lB50, ela ajuda na auto-descoberta pelo 

aluno dos dotes cuはurais que o acompanham no seu desenvolVlmento 

e que desempenham um papel fundamental na sua socializa9まo e 

escolar iza9武o. 

Ao final deste estudo, fica a li9ao de que o 

comportamento Ilng3!stico em uma comunldade bil!ng凸e como 

Harmonia nao ocorre ao acaso, no vAcuo. Felo contr色rio, governamー  

no os valores sociais que pudemロe apurar detalhadamente ・  A escoー  

la, tal como a famIlia, sao os dois domInios por excelencia aos 

guais se associa皿  esses valores ・  Eles se inserem num contexto 

maior representado pela comunidade bil 【ng凸e ・  

A aprendizagem dロ  portugues, conforme 恒  se aludiu, 

constantemente tem sido relacionado, como concorrente, o uso do 

alem武o. Apresentar a quest胤o desta forma, nomeando o falar local 

teuto~bras Ileiro 	comロ  fonte prirtclpal das dificuldades 	de 

aprendizagem, podemos afirmar agora, em nada coopera para a 

melhoria do ensino de portugues. Ironicamente, parece ter 

contribu!do para a manuten9ao do alem且o, na medida em que sempre 

se atropelou o processo, exigindo dos participantes mais do que 

tinham a oferecer. Quanto a isso, os dados sugerem, ao contrArio, 

que se considere esse falar local nao como problema, mas como um 

si sterna ling凸istico com vocabulAr lo, pronfincia e sintaxe diferenー  

tes. Os dados sugerem, aliAs, que se considere, 	i.e., n胤o se 

ignore o dialeto familiar do aluno. 
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Na verdade, o ensino de portugues em uma comunldade 

bi l ingZe como Harmonia nao pode orientar-se por uma uma metodolロー  

gla de ensino de primeira lingua. Para muitas crian9as, vimos, o 

portugues ' a segunda lingua. A melhor maneira de testar essa 

hip6tese ' desenvolvendo uma experiencia did&tica em que se 

assuma o dialeto teuto do aluno, observando-o de frente, sem 

preconceitos, como ponto de partida a partir do qual o aluno 

desenvolve o dominlo sistem&tico e ordenado do portugues, a sua 

segunda lingua. A verdade e que a escola, atrelada ao Estado, 

parece ter visto o seu papel de ensinar a lingua nacional como 

uma obriga9ao mais "clvica" do que lntegrativa e, s6 recentemenー  

te, vem reconhecendo o pluralismo と  tnico e lingQfstico como uma 

forma benと fica de crescimento da sociedade como um todo. 

N裁o se trata de ver o problema do a nguio da manuten9ao 

do bilingIismo. A questao ● ensinar o portugu自s em adi9胤o a 

1 ingua llほnor i tar ia, e nao em substitui9さo. A lingua minoritArla 

deve ser vista como um recurso dld&tico a disposi9ao do profesー  

sor, n且o como um problema. Muito menos deve ser ignorada, mas 

encarada contrastivamente com o portugues, seja no lとxico, na 

prontnc ia, na sintaxe, seja no seu valor social, como lingua 

familiar e de comunica9ao em situa96es informais. Ora, j& que se 

ar gumenta ser o falar teuto-brasileiro local a causa de muitos 

problemas de aprendizagem do portugu白s, salientando-se ai os 

casos de interfer白ncia lingt!stica, と  um contra-senso fechar os 

olhos ao dialeto familiar do aluno, justamente no ponto onde 
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residiriam a causa e a soluロao dos problemas apontados. 

Esta proposta educacional de enslno do portugu"s como 

uma segunda lingua nao surge absolutamente do vacuo. DAMKE (1988) 

e PIATTOSO (1978; 1983) ja defendem propostas parecidas, esta 

tiltima sendo a favor da alfabetiza9ao inicial em alemao (1983, 

p.22-31), por ser esta sua lingua materna, para s6 depois seguir 

com a alfabetiza9aロ  em portugues. Ora, ficaram evidentes as 

dificuldades de compreensao inicial do portugues por parte da 

crian9a, ao ingressar na escola. Tamb'm nao ha dtividas quanto ao 

papel do alemao na rede de comunica9ao do dominlo da ・  familia, de 

modos que se torna inconcebivel uma escolariza9さo distanciada 

dessa realidade. A conclusao 色  clara: 1) antes de ingressar na 

escola, muitas crian9as falam quase exciusivamente o Hunsrtckisch 

local; 	2) ao ingressar na escola, ela 色  submetida a uma dupla 

tarefa de, ao mesmo tempo, se alfabetizar e aprender uma segunda 

lingua; 3) nota-se, em virtude disso, um atropelamento das 

fun9aes de alfabetiza9さo e aprendizagem do portugu白s. Alfabetizar 

a crian9a inicialmente em alemao representaria, neste caso, de 

fato uma forma de reduzir o peso que paira sobre a crian9a ・  

Colocado desta forma, o problema assemelha-se a uma 

situa9武o de bidialetalismo "portugues padr胤o e nさo-padr且o" encon- 

trada sobretudo na periferia dos grandes centros urbanos ・  Em uma 

pesquisa socioling凸istica no Rio de Janeiro, VOTRE (1950, p.21) 

chama a aten9ao de que 白  o "primeiro processo de remo9まo: nまo de 
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uma casa para outra, mas de seu conte×to de vida para um conte×to 

de outra vida e de outra cultura, para um de simbolos estranhos e 

desconfortaveis, porque nao tamil lares. Por isso mesmo,a crian9a 

n胤o'esta 日m casa' na escola: passa algumas horas de seu dia num 

mundo emprestado. . ." Evidentemente, a situa9さo econ6mica penosa e 

o sentimento de estar "fora do lugar" n且o se tx'ansp6eni para uma 

comunidade rural como Harmonia, onde o nivel de vida e bastante 

bom e as crian9as, sobretudo nas series iniciais, afirmaram ter 

grande prazer em ir a escola, "fazer os temas", "brincar com os 

amigos". Mas a diferen9a entre o dialeto nao-padrao aprendido em 

familia e o dialeto que se ensina na escola e ainda mais 

flagrante. No caso das crian9as de periferias urbanas, VOTRE 

(op.cit., p.22) observa que "a crian9a deve alfabetizar-se numa 

lingua que nao conhece, ou menos que nao dロm I na, e ao mesmo tempo 

adquirir os tra9os superficiais de uma nova cultura ・ ” 

Como solu9ao para a alfabetiza9ao, o mesmo autor, esー  

tudando o lとxico dessas crian9as, conclui que se inicie com 

aquelas palavras que ela usa com maior freqt'ncia no seu dia-a- 

d5a, reduz indo~se assim o peso dessa dupla tarefa ・  Est& al uma 

boa sugestまo para a alfabetiza9ao de crianFas de minorias 

とtnicas, onde a "dupla tarefa", ja apontada anteriormente, e 

mais que evidente. Isto nao e dificil de operacionalizar ・  Basta 

ver o nfimero expressivo de palavras do portugues emprestadas no 

falar teuto. Estas palavras devem se constituir no ponto de 

partida do processo alfabet i zador. Elas representa皿  c cロnh日ci do ・  
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Mals e mais se refor9am os argumentos a favor de um 

enslno de portugu's que parta de um di&logo com o dialeto e a 

cultura do aluno. Esse dialogo pode variar conforme o aspecto 

considerado seja a leltura, escrita, fala, sodial iza9且o, ou mesmo 

desenvolvimento psiquico e visao de mundo. Sobre isso, KATO 

(1987, p.123) d& a seguinte "receita": 

O que estou propondo, em suma, nさo e a posi9且o 
ut6pica de e×igir da crian9a, desde o inlcio, um 
comportamento, em produ9ao, de acordo com os 
canones da gramatica e das conven96es 
ortograficas; nem estou propondo a posiロao 
facilitadora de alfabetiza9さo no dialeto da 
crian9a ou a reforma da ortografia, segundo esse 
dialeto. O que proponho e que a inicia9さo a 
leitura se d自  atrav.s de textos autenticos, 
escritos na norma-padrao, e a inicia9ao A produ9胤o 
escrita preveja um periodo inicial em que haja, 
por parte da escola, uma larga tolerancia em 
rela9胤o aos desvios de ordem dialetal. A e nfase 
seria dada a flu色ncia na escrita, e nao sロbre a 
precis武o gramatical ou ortografica. Aos poucos, 
atravとs de exercicios bem elaborados e, 
ssssobretudo, atrav白s da leltura, a crian9a seria 
levada a monitorar sua escrita para atender aos 
padraes 	dessa modalidade. 	Se a P 0lItIca de 
avalia9胤o fosse norteada nesse sentido, o !rtdice 
de evasao certamente se alteraria, dando um quadro 
bem mais otimista. 

Novamente, a realidade enfocada ● a de um bidialetalismo 

portugues padrao e nao-padr胤o. Se ai o se coloca a quest胤o, 

quanto mais a proposta se torna pertinente a uma situa9ao 

de bilingmsmo societal. O que se tem notado cbm freq凸encia と  

justamente a proposta de um ensino de portugues que ignora o 

dialeto do aluno. 
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Nos dados levantados em Harmonia, observou-se, p ・ e ・ ，  um 

fato que alguns aspectos desta problem&tica. Chamou a aten9直o que 

alguns alunos tenham enunciado seus sobrenomes de origem alema 

com a pronf.incia do portugu白s. Assim, registrou-se casos como o de 

E'fnejder] em lugar de E'Jnajder), ou ('rej9ert] onde se espera-

ria C'raj9ert]. O que revela este dado? De um lado, ele apresenta 

uma estrat● gia de ensino adotada pelo professor, no sentido de se 

deter exciusivamente na ortografia da lingua portuguesa em que 

esta alfabetizando a crian9a.,、  Por outro lado, caracteriza um 

distanciamento da realidade do aluno, na medida em que este 

simplesmente imita uma s●rie t6nica, sem refletir sobre o que 

enuncia. Este fato repete outro de que os pr6prios professores 

muito se queixaram, qual seja o fato de muitos alunos lerem 

(pronunciarem o escrito)e nao saberem o que estao lendo ・  

A par deste fato, tem-se difundido entre muitos membros 

da comunFdade a opiniao de que a crian9a ja deva ser introduzida, 

desde o ber9o, na pratica do uso do portugu自s. Com  o conhecimento 

que obtivemos das rela9己es na rede de comunica9ao familiar, esta 

medida precisa ser avaliada com mais cautela. Em primeiro lugar, 

a maioria dos pais (sobretudo da classe agricola) tem um dominio 

apenas restrito do portugues, como eles pr6prios acabavam 

revelando. Assim, ao falarem portugu自s com os filhos, com muita 

probabilidade podem estar simplesmente refor9ando os problemas de 

aprendizagem do portugues, pela variante (D) ou (E) que, entさo, 

usam. 155ロ  ficou provado ser poss!yel, ao observarmos a 
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ocorr白nc ia de erros ortograficos de "troca de letras" tamb'm em 

ditados de alUflOS monoltngQsi em portugu自s ・  

Em segundo lugar, a inser9且o do portugues como c凸digo 

de comunica9ao na rede social da familla do aluno da classe 

agricola implica em mudan9as mais ou menos profundas nas rela9己es 

do grupo familiar, para o qual o falar local teuto-brasileiro (o 

HunsrUckisch) e uma marca de intimidade e identidade. 芭  a lingua 

em que "as pessoas se sentem em casa". Por isso, certa dificul-

dade de uso do portugu自s na rela9ao entre pais e filhos. 

Em terceiro lugar, essa introdu9ao ao portugues pode 

incorrer na perda do HunsrQckisch local, a nao ser que se 

especialize cada variavel envolvida de acordo com o t6pico a ser 

tratado e a situa9さo de seu uso. Tal perda, concluimos a partir 

do capitulo anterior, nao resolve totalmente os problemas de 

aprendizagem do portugu自s, i.e., os problemas de escrita, 

leitura, fala e compreensao oral do portugues. Pelo contrArio, 

tira da crian9a um recurso importante para a comunica9胤o 

interpessoal na comunidade e a integra9ao na mesma, al'm de 

priva-la do conhecimento de um sistema ling凸istico que lhe 

ajuda a ampliar o horizonte cultural e a vis胤o de mundo tao 

benと ficos para a sua formaF武o pessoal. 

Estas coloca9aes, aliadas a tudo que 」& foi discutido, 

levam-nos a sugestさo de algumas medidas de ordem cultural e 
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pedag6gica ・  Elas sugerem a pertlnencla do prlnclplo conhecldo na 

literatura especializada por "une p.r●on, 	une langu.', o qual 

defende uma especializa9ao no uso de cada lingua, conforme a 

pessoa com quem a crian9a fale Cv. KIELH凸FER & JONEKEIT, 1983). 

Transpondo esse ponto de vi.sta para a realidade da escola, seria 

provavelmente bastante benと fico - tanto para o aluno, na apren- 

dizagem, quanto para a escola, no ensino - estimular o desenvol-

vimento de uma diglossia estavel em que se especialize as 

fun9うes de cada um dos c6digos em contato, fun9凸es estas claraー  

mente descritas ao longo deste trabalho. Depois de analisar o 

conteしdo das redes de comunica9ao dos membros da comunidade, a 

conclusao que deve vigorar と  de que o reconhecimento do Huns- 

rQckisch falado localmente como lingua familiar e de amizades e a 

vis胤o do portugu自s como lingua oficial, presente nos documentos e 

livros, a lingua de comunica9胤o com o sistema maior onde a comu-

nidade se encontra inserida, ajuda consideravelmente na sociali- 

zap散o e desenvolvimento do aluno. O ensino de portugues nao pode 

se dar em detrimento de outras funFうes importantes A forma9ao do 

individuo. Neste particular, vale citar um depoimento de SLAMA- 

CAZACU (1979, p.90): 

Aprender duas linguas faladas numa comunidade 
bil!ng1e ● um meio de integra9ao sacial da crian9a 
e do individuo em geral. As premissas pslcofisioー  
l6gicas o permitem e ' melbar, naturalmente, 
come9ar esta aprendizagem o mais cedo passlye, 
criando a motiva9ao necessAria, utilizando 
procedimentos adequados (sem esfor9o excessivo por 
parte da crian9a) e cercando~a de eロndi96es 
afetivas favoraveis a s duas linguas (um trauma, na 
crian9a que entra na escola, com um meio hostila 
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uma das l!nguas aprendidas multo cedo provocar' 
nela perturba96es afetivas, da Hnguagem ー  
balbucio, etc.). 

A eecロ la pode ajudar nesse processo, criando 

experlencias Soclais em que tenha de ser usado o portugu白s ・  A 

pr6pria crian9a percebera que ha contextos para os quais ' ma I S 

adequado o emprego do portugu自s e outros para os quals o alem且o 

se presta mais. 

7.4 	- PALAVRA FINAL 

Ao final deste estudo, cabe colocar uma palavra final a 

respeito da pesqulsa. Vale observar que este estudo n且o deve I e 

nem pode ser 邑  palavra ilnal sobre a questsロ  da aprendizagem do 

pロrtugu' e em cロmunidades bilingt!es do Rio Grande do Sul ・  H& multo 

que fazer, e o campo de pesgulsa ● vasto ・  ロe resultados obtidos 

na pesqulsa em Harmonia devem ser estendidos a outras comunidades 

bi 1!ng凸es espalhadas pelo Brasil, e telta a devida compara9まo ・  

Neste particular, sou o primeiro a me interessar como o prロblema 

da aprendlzagem do portugu.s, associadロ  a situa9bes de 

billngtUsmo societal, se manifesta em outras comunidades e me 

prontifico, desde ja, a levar a experiencia da pesquisa em 

Harmロnia 	aロ 	con he cimento da outras 	pessoas, 	direta 	ロU 

indiretamente 	envolvidas cロm a quest且ロ．  At mnal, ロ  pr inc I p士ロ  

fundamental que nasce deste estudo 白  o de que qualquer medida 



232 

para melhorar o enslno de portugues nessas clrcuns t含nclas passa 

pe 】 a compreensao de como se estrutura uma comunidade bllfngne e 

de como conylvem as l!nguas nas rela9oes dl'rlas dessa mesma 

comunidade. 

Neste sentldo, a contrlbul9且ロ  maior que este estudo 

pode ter dado talvez provenha da metodologia apllcada ・  o 

paradlgma de redes de comunica9且o mostrou todo o seu poder de 

descrl9且o e eluclda9且o dos aspectos subjacentes ao problema. Alem 

disso, teve-se a preocupa9ao de desenvoLve-lo de tal forma que 

qualquer pessoa, desde o professor interessado ao observador mais 

curioso, possa tomar os instrumentos utilizados ao longo deste 

t rabalho e aplica1los a sua comunidade, 	mantendロ 	sempre 

ressalvadas a objetividade e cientificidade da pesquisa ・ que se 

pretenda realizar. A no9ao de "comunidade" mostrou-se, para isso, 

sumamente importante e ztil ・  

Numa vis且o mais ampla, h& que salientar o campo da 

pesquisa. O seu estudo muito se beneficiaria com a elabora9ao de 

urn "Atlas LingQistico das Minorias 芭  tnicas", com um levantamento 

nao eb das variedades dialetais empregadas, mas tamb'm das 

caracter!sticas de uso dessas variedades. Como ficou provado 

atravとs deste estudo, urn Atlas desses teria de considerar as 

consdi96es advindas da situa9ao de biling凸ismo, correlacionando-o 

com vari&veis socioling凸isticas como faixa et&rla, escolaridade e 

classe social, como j& vem sendo feito, em grande parte, no 
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"Atlas Diat6pico y DiastrAtico del Uruguay", coordenado por 

Hax'ald THUN e Adolfo ELIZAINC!N. Quem sabe algum dia isto nao 

ser& poss!vel? O paradigma de redes de comunica9ao poderla, a meu 

ver, dar uma boa parcela de contrlbui9且o, na constru9ao da meto- 

do log ia. 
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