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Em maior ou menor grau, todos sabem da importância de ser bilíngüe no mercado de trabalho, 
tanto atualmente quanto no passado. Hoje, é claro, com a crescente importância da 
globalização, esse é um requisito cada vez mais valorizado. 
 
Mas falaremos disso mais adiante, pois antes queremos comentar sobre o que é exatamente 
ser bilíngüe na comunicação, na cultura e no conhecimento, começando pela definição óbvia, a 
de que ser bilíngüe é ter a capacidade de usar duas línguas com fluência. 
 
Assim, uma proposta escolar adequada à nossa época é formar indivíduos bilíngües, que se 
expressem tanto em português quanto em inglês com a mesma desenvoltura. Português, 
porque é sua língua materna; inglês, porque o mundo globalizado demanda uma língua 
universal. 
 
Porém, mais do que qualquer outra coisa, a educação bilíngüe é uma forma de oferecer uma 
educação significativa e imparcial e que promova a tolerância em relação a outros grupos 
lingüísticos e culturais. 
 
Como educação plena, a educação bilíngüe foca não apenas no conhecimento de outras 
línguas, mas também em ajudar os alunos a se tornarem cidadãos responsáveis num mundo 
global, ao aprenderem a atuar por meio de culturas e mundos, ou seja, além das fronteiras 
culturais nas quais a educação escolar tradicional geralmente opera. 
 
Assim, os benefícios da educação bilíngüe são vários: 
 
• Na comunicação: um bilíngüe pode se comunicar com maior número de pessoas do que um 
monolíngüe e assim poderá conhecer e se relacionar com pessoas de diferentes culturas. 
Quando expostos a novas situações de aprendizagem como visitas a museus, viagens, ver 
filmes etc. eles percebem e entendem mais do que os seus olhos vêem. 
 
Um bilíngüe lê e escreve em dois idiomas, podendo ouvir músicas e ler livros na língua 
original; e também compreende mais profundamente as diferentes idéias e maneiras de 
pensar neles descritos. 
 
• Na cultura um bilíngüe tem acesso a duas ou mais culturas, o que pode significar dois 
mundos e experiências muito diferentes. 
 
Junto com a língua vêm expressões idiomáticas, histórias folclóricas ou reais, rituais, jeitos de 
demonstrar carinho etc. 
 
Devido à compreensão de culturas diferentes, um bilíngüe desenvolve uma tolerância maior 
frente às dificuldades e diferenças, pois entende que existem diversas maneiras de pensar e 
agir. 
 
• Benefícios cognitivos pesquisas mostram que bilíngüe desenvolvem melhor suas habilidades 
nas áreas cognitivas. 
Testes de QI feitos em diversos países demonstram maior rendimento dos bilíngües, se 
comparados aos monolíngües. 
 
• Pensamento criativo os bilíngües trabalham sempre com duas ou mais palavras para cada 
objeto e idéia. Existem muitas diferenças entre o significado das palavras em duas línguas e os 
bilíngües têm esse amplo vocabulário para descreverem o que querem e como pensam. 
Exemplo: eu escolhi a expressão benefícios do bilingüismo ao invés de vantagens, pois 
vantagem pode ter uma conotação de "levar vantagem" (a chamada "lei de Gerson"). 
 
• Sensibilidade no pensar ser capaz de mudar de uma língua para a outra constantemente 
pode levar a maior sensibilidade na comunicação. 



Já que um bilíngüe está constantemente monitorando qual língua usar em cada situação, ele 
se torna mais sensível às necessidades do ouvinte em comparação a um monolíngüe. 
 
• Benefícios profissionais - chegamos finalmente ao objetivo central de nosso artigo, pois em 
um mundo altamente globalizado e com empresas cada vez mais internacionalizadas, um 
bilíngüe tem maiores opções de trabalho tanto no Brasil quanto no exterior. 
 
As corporações procuram sempre gestores e executivos bilíngües, capazes de entender • e se 
fazer entender com maior facilidade e adaptabilidade às condições locais e globais. 
 
Os líderes têm de ser pessoas capazes de se comunicar e compreender as diversas culturas e 
maneiras de pensar dos diversos povos que habitam esta aldeia global em que o mundo está 
se tornando. 
 
E, para encerrar, um bilíngüe tem também maior facilidade para aprender uma terceira ou 
quarta línguas, aumentando ainda mais sua capacidade de comunicação com outros povos e 
outras culturas. 
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