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RESUMO 

 

Nesta pesquisa tratamos do contato entre a língua Portuguesa e a língua Tikuna, uma língua 

autóctone, que é falada por uma grande população que vive na Região Amazônica e se 

distribui por três países fronteiriços: Brasil, Colômbia e Peru. Nessa região encontra-se 

localizada a cidade de Tabatinga, a qual através da política de interiorização das 

universidades, recebeu um polo da Universidade do Estado do Amazonas-UEA, denominado 

Centro de Estudos Superiores de Tabatinga-CESTB. Com as cotas para as etnias indígenas 

oferecidas pela UEA e, com a presença das Universidades Estadual (em Tabatinga-AM) e 

Federal (no município vizinho Benjamin Constant-AM), o acesso ao ensino superior é 

viabilizado aos estudantes indígenas que têm o Português como segunda língua (L2). O 

objetivo dessa pesquisa é discutir as atitudes linguísticas de universitários Tikuna, na situação 

de contato Português/Tikuna. Pretende-se verificar se tais atitudes, comportamentos e usos 

linguísticos, nos diversos domínios/âmbitos que os Tikuna interagem, apontam elementos 

favorecedores para a manutenção/substituição da sua língua indígena. Para nortear o estudo, 

foram utilizados princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística, da Psicologia Social, 

da Etnografia da Comunicação e da Sociologia da Linguagem, partindo do pressuposto de que 

língua e identidade estão intimamente relacionadas e que, consequentemente, atitudes em 

relação a uma língua refletem atitudes em relação ao grupo que a fala. Foram encontrados 

casos de monolinguismo em Português e, também, uma mudança no comportamento 

linguístico dos Tikuna. Em relação aos filhos, fatores objetivos como a necessidade 

econômica de ascensão social e fatores subjetivos, como o medo de que eles passem pelas 

mesmas dificuldades por não apresentarem certa competência na língua, têm levado os pais 

cada vez mais a usarem o Português como L2, no ambiente da casa. No entanto, os usos e a 

transmissão intergeracional aliados às atitudes manifestadas pelos participantes, de maneira 

geral favorecem a manutenção da língua Tikuna, uma vez que eles a têm como marca de sua 

identidade étnica e acreditam que, por isso, deve ser preservada.  

 

Palavras-chave: Atitudes Linguísticas. Contato Linguístico Tikuna/Português. Manutenção 

Linguística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In this research, we deal with the contact between the Portuguese language and the Tikuna 

language, an indigenous language that is spoken by a large population that lives in the 

Amazon Region and it is distributed by three border countries: Brazil, Colombia and Peru. In 

this region the city of Tabatinga is located, which through the internationalization policy of 

the universities, received a polo from the State University of Amazonas-UEA, called the 

Center for Higher Studies of Tabatinga-CESTB. With the quotas for the indigenous ethnic 

groups offered by the UEA and with the presence of the State (in Tabatinga-AM) and Federal 

Universities (in the neighboring municipality Benjamin Constant-AM), the access to higher 

education is possible to the indigenous students who have Portuguese as a second language 

(L2). The purpose of this research is to discuss the linguistic attitudes of university students 

(the Tikuna), in the Portuguese/Tikuna contact situation. It is intended to verify if such 

attitudes, behaviors and linguistic uses in the various domains/areas that the Tikunas interacts, 

point out favorable elements for the maintenance/replacement of their indigenous language. 

To guide the study, theoretical and methodological principles of Sociolinguistics, Social 

Psychology, Ethnography of Communication and Sociology of Language were used, based on 

the assumption that language and identity are closely related and that, consequently, attitudes 

towards a language reflect attitudes toward the group that speaks it. Cases of monolingualism  

were found in Portuguese and, also, a change in the language behavior of the Tikuna in 

relation to their children. Objective factors, such as the economic need for social ascension, 

and subjective factors, such as the fear that they will experience the same difficulties because 

they do not have a certain competence in the Language, have increasinly led more parents to 

use Portuguese as L2 in home environments. However, the uses and the intergenerational 

transmission, allied to the attitudes manifested by the participants, in general, favor the 

maintenance of the Tikunas language, since they have it as a mark of their ethnic identity and 

believe that for this reason it must be preserved. 

Keywords: Linguistic Attitudes. Language Contact Tikuna/Portuguese. Linguistic 

Maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O objetivo dessa pesquisa centra-se em discutir as atitudes linguísticas de 

universitários Tikuna, na situação de contato Português/Tikuna. Nessa perspectiva, 

verificamos se tais atitudes, usos e comportamentos linguísticos nos diversos 

domínios/âmbitos em que os Tikuna interagem, apontavam elementos para a 

manutenção/substituição da sua língua indígena. Quanto à língua Tikuna, conforme Soares 

(2008), esta é  autóctone, caracterizada como tonal, portadora de complexidades do ponto de 

vista linguístico (complexidades fonológicas e sintáticas).  É falada por uma grande população 

que vive na região amazônica e se estende por três países fronteiriços: Brasil, Colômbia e 

Peru.  

Nessa região encontra-se localizada a cidade de Tabatinga-AM, que através da política 

de interiorização das universidades, recebeu um campus da Universidade do Estado do 

Amazonas-UEA, denominado Centro de Estudos Superiores de Tabatinga-CESTB. Suas 

atividades foram iniciadas no ano de 2003 e há, atualmente, doze cursos em funcionamento, 

entre os quais cinco são de licenciatura e sete de bacharelado. O campus recebe cerca de 

1.5001 estudantes, distribuídos nos três turnos de funcionamento, provenientes das cidades 

circunvizinhas e das comunidades indígenas presentes na região. 

Conforme o PDI (2012-2016) da UEA, a instituição dispõe de ações afirmativas 

desenvolvidas através da sua Política de Cotas que segue as determinações dispostas na Lei nº 

2.894/2004.2 Desse modo, reserva, desde 2005, vagas a candidatos pertencentes às etnias 

indígenas existentes no Estado do Amazonas.  

 Com as cotas para as etnias indígenas oferecidas pela UEA e, com a presença das 

universidades estadual (em Tabatinga-AM) e federal (no município vizinho Benjamin 

Constant-AM), o acesso ao ensino superior é viabilizado aos indígenas através de vestibular 

feito exclusivamente em língua portuguesa, já que a Instituição não oferta o ensino bilíngue. 

Por essa razão, só é possível atender aqueles indígenas que têm o Português como segunda 

língua (L2). A maioria desses estudantes são oriundos da comunidade Tikuna de Umariaçu, 

que se divide em Umariaçu I e II, localizada no Município de Tabatinga-AM. Essa 

comunidade possui uma população de 7.396 Tikuna, segundo informações obtidas no Sistema 

da Atenção à Saúde ao Indígena-SIASI (2015). Por motivos diversos, muitos Tikuna têm 

optado viver na cidade, migrando inclusive para a capital do Estado. Segundo Baines (2001), 

                                                           
1 Esse dado aproximado foi obtido na Secretaria Acadêmica do CESTB-UEA, e estará detalhado no capítulo 2, 

tópico 2.4, os Tikuna na universidade. 
2 A Lei estadual nº 2.894/2004, do Amazonas, dispõe sobre vagas oferecidas em concurso vestibulares pela 

UEA. 
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cada vez mais os grupos indígenas vêm se organizando, reconstruindo seus territórios, seja em 

suas terras ou deslocando-se para as cidades, no qual a ida para o ambiente urbano é 

ocasionada por diversos motivos figurando desde a expulsão dos índios de suas terras, até a 

sua própria vontade de viver na cidade. (BAINES, 2001) 

 A instalação do campus foi muito importante para os habitantes dessa região, e 

principalmente para as etnias indígenas alí presentes, uma política inclusiva que proporcionou 

a possibilidade do acesso ao nível superior. Segundo Freitag (2012), “ser universitário é uma 

conquista familiar da maioria: pesa a responsabilidade de ser o primeiro universitário em uma 

família de pais que não tiveram a oportunidade de ter acesso à escolarização”. Os Tikuna, 

assim como os indígenas de outras etnias que encontram-se em menor número, passam pelo 

menos quatro horas diárias no ambiente universitário, desenvolvendo atividades, 

compartilhando valores e conhecimentos. Os Tikuna provenientes de outros municípios da 

região ficam alojados na casa do estudante3 durante todo o semestre letivo, e aí também 

estabelecem contato com os demais colegas, sejam indígenas de outras etnias ou não-

indígenas.  

 Enquanto docente de língua portuguesa no CESTB-UEA, esta pesquisadora tem 

trabalhado constantemente com alunos indígenas bilíngues que procuram cada vez mais um 

curso superior, com o objetivo de conseguir, segundo nossos participantes, uma melhoria de 

vida. Em vista disso, a motivação para esse estudo partiu principalmente desse contato em 

sala de aula e algumas experiências vivenciadas em diferentes contextos pedagógicos no 

âmbito do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, na Comunidade Tikuna de Filadélfia, 

Município de Benjamin Constant-AM, e também no Programa de Formação de Professores da 

Educação Básica-PARFOR. 

O interesse desta pesquisa centra-se nas atitudes que os Tikuna manifestam na situação 

de contato com a língua portuguesa nos diversos domínios/âmbitos em que ele interage. 

Procuramos analisar o seu comportamento linguístico, ou seja, suas escolhas pelo uso das 

línguas Tikuna ou Português a depender do ambiente comunicativo, assim como suas 

avaliações subjetivas acerca dessas línguas e de seus usos, tais como os anseios, os 

sentimentos de solidariedade e lealdade à língua e a sua identidade étnica. Por essa razão, as 

atitudes e os usos linguísticos mantidos pelo grupo estão estreitamente relacionados, sendo a 

sua compreensão fundamental para entender a dinâmica do processo do contato entre as duas 

                                                           
3 O CESTB oferece hospedagem na casa do estudante durante o semestre letivo para aqueles que não residem no 

Município. Para tanto há a necessidade de comprovação de residência em outro município, entre outras 

exigências. 
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línguas. Discutidas essas questões, buscamos verificar pelos dados analisados, se os 

resultados apontavam indícios favoráveis ou não para a manutenção dessa língua indígena. 

Com uma história marcada pela entrada violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros na 

região do Alto Solimões, foi somente nos anos 90 que os Tikuna obtiveram o reconhecimento 

oficial da maioria de suas terras. Atualmente, enfrentam o desafio de garantir a preservação de 

sua língua, de sua cultura e de sua identidade, nesse processo de contato linguístico-cultural 

com a sociedade envolvente.  

Diante desses desafios, políticas nacionais de educação foram elaboradas e estão em 

vigor, tendo como referência o princípio de preservação da identidade indígena. Dentre elas, 

destaca-se o ensino bilíngue, orientado pelo RCNEI-Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas, respaldado pela Constituição Brasileira. Além das organizações sociais e 

conselhos constituídos na região, que se engajaram com o objetivo de garantir não só a 

identidade linguístico-cultural dos Tikuna, como também a garantia de seus direitos, os quais 

destacamos alguns deles:  

1) O Conselho Geral da Tribo Tikuna (CGTT), surgiu em 1982 com a necessidade de 

uma coordenação para uma ação comum de defesa do território, implicando na criação de 

novos papéis que remetiam à representação de interesses do grupo junto às agências de Estado 

e da Sociedade Civil. A organização da luta política se concretizou de modo extensivo a um 

processo anterior de fortalecimento da identidade étnica, que se apoiou em uma presença mais 

atuantes da FUNAI na década de 70 e na permanência de aspectos centrais de sua cultura. Os 

indígenas passaram a reforçar a denominação “Tikuna”, por oposição ao chamamento de 

caboclo, recuperando a designação “Magüta” que se refere diretamente ao seu mito de criação 

(ERTHAL, 2006, apud SILVA, 2009); 

2) A Organização Geral dos Professores Tikuna Bilíngues (OGPTB)4, é composta por 

professores Tikuna que ensinam na língua nativa e em Português. A OGTPB é responsável 

por cursos de reciclagem para seus professores, pela confecção da cartilha “popera i 

ugütaeruü magütagawa”5, que é utilizada na alfabetização em Tikuna e por outros importantes 

projetos da área da educação (ALMEIDA, F., 1993, apud SILVA,2009); 

3) O Centro Magüta, um centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões, 

fundado em 1986, subordinado ao CGTT. Iniciou um processo de captação de peças e 

organização de documentos e livros, para compor o acervo do Museu Magüta. Hoje possui 

                                                           
4 No capítulo 2, apresentamos mais detalhadamente as atuações da OGPTB, com informações mais atualizadas 

de suas ações e conquistas alcançadas.  
5 Em português significa “livro ou cartilha de leitura em língua tikuna.” 
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uma Biblioteca especializada em história e cultura dos índios da Amazônia (ERTHAL, 2006, 

apud SILVA, 2009). 

Diante do perfil diferenciado desse grupo, foi que decidimos nos dedicar à análise das 

questões aqui delineadas, uma vez que investigações dessa natureza podem fornecer indícios 

para a análise do comportamento linguístico dos falantes, revelando os elementos que atuam 

nas relações sociais entre os diferentes grupos e nos diferentes domínios. Além do mais, 

analisar o contato entre línguas, na região onde os Tikuna habitam, é bastante propício pelo 

contato que ali se estabeleceu com outros grupos étnicos, além dos hispano-falantes e da 

sociedade envolvente, nesse caso, detentora da língua Portuguesa.  

O contato diário com a sociedade envolvente e, consequentemente, com a língua 

Portuguesa, pode ser observado não somente pela introdução das novas tecnologias (TV a 

cabo, computador, celular, internet, etc) na comunidade Tikuna, como também pela crescente 

necessidade de comunicar-se em Português, seja para receber atendimento médico na UPA, 

atendimento nos bancos, cartório, casas lotéricas, nos órgãos públicos: como Prefeitura, INSS, 

SESAI, seja para conseguir um emprego fora da comunidade. E principalmente, na 

Universidade, em se tratando daqueles que ingressam num curso superior, como é o caso dos 

participantes dessa pesquisa. Diante dessas necessidades a relação com o “branco” tem cada 

vez mais motivado o uso do Português nas diversas interações sociais desse povo. 

Do ponto de vista sociolinguístico, autores como Gómez Molina (1996), Moreno 

Fernández (1998) e Blanco Canales (2004) destacam a importância dos estudos das atitudes 

linguísticas porque elas: a) atuam de forma muito ativa nas mudanças de código ou 

alternância de línguas; b) constituem fator decisivo, junto à consciência linguística, na 

explicação da competência dos falantes; c) permitem ao pesquisador se aproximar do 

conhecimento das reações subjetivas diante da língua e/ou línguas que os falantes usam; e d) 

influem na aquisição de segundas línguas (GÓMEZ MOLINA, 1996; MORENO 

FERNÁNDEZ, 1998; BLANCO CANALES, 2004). 

 Para Fishman (1972), os usos linguísticos variam de acordo com os contextos sociais 

em que transpiram. Nessa perspectiva, Aguillera (2008) diz que não se pode pensar, portanto, 

na língua desvinculada de seu contexto social, principalmente na sua condição de aspecto 

constituidor da identidade de determinado grupo étnico. 

 Tendo em vista esses conceitos, tomamos por base o aporte teórico-metodológico da 

Sociolinguística e do Contato Linguístico, por meio de autores como Weinreich (1970 

[1953]), Fishman 1967; 1972), Appel e Muysken (1996), Hamel (1988), da Psicologia Social, 

da Sociologia da Linguagem e da Etnografia da Comunicação, para analisarmos os aspectos 
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socioculturais envolvidos no contato entre línguas, uma vez que partimos do pressuposto de 

que língua e identidade étnica estão intimamente relacionadas. 

 Pelo cenário até aqui delineado, algumas indagações emergiram como instigadoras da 

pesquisa, a saber: qual o comportamento linguístico adotado pelos participantes nos diferentes 

domínios/âmbitos sociais de uso das línguas Tikuna e Português? Que fatores influenciam nas 

escolhas de uso desta ou daquela língua? Que atitudes os participantes da pesquisa 

manisfestam em relação aos seus usos linguísticos e quais as suas avaliações e sentimentos 

em relação à sua língua indígena? Essas atitudes e comportamentos linguísticos apontam 

indícios favoráveis para a manutenção da língua Tikuna?  

Para alcançarmos esses objetivos, foi realizada uma pesquisa de campo, em que foram 

selecionados trinta e três (33) universitários Tikuna, dividindo-os de acordo com os principais 

grupos de fatores sociais: gênero (feminino e masculino) e faixa etária. 

Esse trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos distribuídos da seguinte forma: 

o capítulo 1, de base introdutória, destina-se à apresentação geral da pesquisa. O capítulo 2, 

panorama sócio-histórico: o cenário Tikuna, tem o objetivo de situar a pesquisa em seus 

diversos aspectos, para tanto fazemos uma breve descrição da região onde os Tikuna habitam, 

em seguida apresentamos uma descrição sócio-histórica dos Tikuna, para um melhor 

entendimento da organização social desse povo. Na sequência abordamos o perfil da educação 

escolar indígena na região, destacando as ações de uma das principais organizações fundada 

pelos Tikuna, a OGPTB. O tópico seguinte, os Tikuna na Universidade, trata de apresentar o 

perfil da Instituição onde os participantes da pesquisa então inseridos e, encerrando esse 

capítulo, descrevemos um breve panorama do contato linguístico. O capítulo 3 aborda o 

referencial teórico que direcionou esse trabalho, fazemos uma breve explanação da teoria 

sociolinguística, em seguida são discutidos temas gerais relacionados ao contato linguístico, 

como o bilinguismo e o conflito linguístico, abrangendo também o contexto de minoria 

étnica. Na sequência, tratamos das atitudes linguísticas e a relação língua e identidade étnica. 

O capítulo 4 descreve os procedimentos metodológicos adotados e que serviram de base para 

nossa análise. No capítulo 5 apresentamos a descrição e análise dos dados obtidos na pesquisa 

de campo. E para finalizar, no capítulo 6, tecemos as nossas considerações finais, expondo 

algumas reflexões sobre os resultados obtidos nesse trabalho. 

1.1 Objetivo Geral 

Discutir as atitudes linguísticas de universitários Tikuna, na situação de contato 

Português/Tikuna e verificar se as atitudes, usos e comportamentos linguísticos nos diversos 
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domínios/âmbitos em que os Tikuna interagem, apontam elementos para a manutenção da sua 

língua. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Mostrar o panorama geográfico-sociocultural em que os Tikuna estão inseridos; 

 Identificar a situação sociolinguística dos Tikuna; 

 Verificar as funções sociais desempenhadas pelas línguas Tikuna e Portuguesa; 

 Analisar o comportamento linguístico manifestado pelos Tikuna nos diversos 

contextos sociais de uso das duas línguas; 

 Verificar o valor social que os falantes Tikuna atribuem à sua língua indígena; 

 Identificar se as atitudes manifestadas pelos participantes apontam indícios para a 

manutenção ou não da sua língua indígena, levando em consideração o contato entre 

as línguas; 

1.3 Hipóteses 

Acreditamos que os Tikuna, com toda sua história de lutas marcadas pela entrada 

violenta de seringueiros, pescadores e madeireiros na região em que ele habita e mesmo com 

a necessidade de se inserir na sociedade envolvente por diversos motivos, sejam eles sociais, 

econômicos ou políticos, vêm resistindo às assimetrias existentes, no que diz respeito à 

preservação de sua língua, manifestando por ela um forte sentimento de solidariedade e 

lealdade, que pode ser traduzido na relação língua e identidade étnica.  

O contato linguístico-cultural com a sociedade envolvente, detentora da língua 

Portuguesa, poderá fornecer indícios importantes de como encontra-se a atual situação da 

língua Tikuna nesse cenário, seus usos, sua função social, entre outros.  

2. PANORAMA SÓCIO-HISTÓRICO: O CENÁRIO TIKUNA 

 Por se tratar de uma região que se caracteriza pela diversidade étnica e linguística de 

sua população, este capítulo dedica-se a apresentar a descrição do cenário geográfico em que 

os Tikuna habitam, a fim de situarmos nossa pesquisa. Tal explanação é fundamental para o 

conhecimento da região e da comunidade de onde se originam os participantes envolvidos 

nesse trabalho. Após situá-los nesse contexto, apresentamos uma descrição sócio-histórica dos 

Tikuna, para um melhor entendimento da história e cultura desse povo. Faz-se necessário 

mencionar, que neste capítulo, o procedimento etnográfico também está presente, uma vez 

que esta pesquisadora reside na cidade e conhece a região. Além disso, aliadas às informações 

colhidas nos livros, na mídia ou nos escritos etnográficos já existentes, sempre que julgou-se 

necessário, a descrição foi complementada sob o olhar de quem vive no lugar.  

2.1 Descrição geográfica da localidade da Pesquisa 
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Segundo dados do SIT, a região do Alto Solimões, inclui nove municípios do Estado 

do Amazonas: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, 

Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí e Fonte Boa, com uma área de 214.217,80 

Km² e uma população estimada em 211.071 habitantes.  

A região encontra-se localizada numa área bem propícia aos estudos sociolinguísticos, 

pois além da fronteira com países hispânicos, há a presença também de muitas línguas 

minoritárias, como veremos mais adiante. 

Figura 1 – Mapa da Região do Alto Solimões 

 
   Fonte: SIT, disponível em: http://sit.mda.gov.br 

 

 A região é marcada pela presença de 38 terras indígenas, pertencentes a vários povos, 

entre eles: Tikuna, Kokama, Marubo, Korubo, Matsés/Mayoruna, Kanamari, Matis, Kulina, 

Kambeba, Kulina (Madjá). Há também inúmeras comunidades ribeirinhas (pescadores, 

agricultores, seringueiros, extratores e coletores de modo geral). Suas cidades são de pequeno 

porte e abrigam populações migrantes da zona rural, da fronteira colombiana e peruana; além 

de pessoas de outras regiões: profissionais militares, religiosos, etc.  

Segundo o ISA, a região do Alto Solimões é conhecida desde o século XVI pelas 

viagens de militares, religiosos, cientistas e aventureiros e descrita de várias maneiras, cujas 

imagens criadas por essa literatura variam de acordo com os interesses, mentalidades e 

espírito das épocas. Neste itinerário de autores encontramos: Diogo Nunes -1538; Carvajal – 

1542; Acuña – 1637; Samuel Fritz – 1686-1725; La Condamine 1735-45; e muitos outros 

cientistas e naturalistas do século XIX (Spix &Martius; Alfred Russel Wallace; Paul Marcoy; 

Walter Henry Bates); entre outros. No século XX, entre os mais conhecidos estão os estudos 

de Curt Nimuendajú, Roberto Cardoso de Oliveira e João Pacheco de Oliveira. Vale ressaltar 

também as pesquisas desenvolvidas na Colômbia e no Peru, como os trabalhos de Jean Pierre 

Chaumeil, Jean Pierre Goulard, Dimitri Karadimas, Roberto Pineda Camacho e Calos G. 

Zárate Botía. 

http://sit.mda.gov.br/
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 O povo Tikuna do Alto Solimões está atualmente dividido, segundo o SIT, em mais de 

120 comunidades, que são distribuídas desde a calha do Rio Solimões até o alto dos igarapés 

e estão próximos aos nove diferentes municípios que compõem o Alto Solimões. Dentre eles, 

encontra-se Tabatinga, um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, região 

norte do país. 

Foto 1 – Fronteira terrestre Brasil-Colômbia 

 
  Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

O município fica localizado na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, 

no meio da maior floresta tropical do planeta, a selva amazônica. A fronteira com a Colômbia 

é terrestre, onde o único marco limítrofe é uma haste com as duas bandeiras (do Brasil e da 

Colômbia), o que faz com que a população local transite livremente entre os dois países como 

se as duas cidades (Tabatinga-Brasil e Letícia-Colômbia) fossem uma só, como podemos 

observar na foto acima. 

Já a fronteira com o Peru é fluvial, precisamos atravessar o rio Solimões até a Ilha de 

Santa Rosa-Peru. O fluxo de pessoas que vêm e vão entre as fronteiras é intenso e constante. 

Por se tratar de área fronteiriça, a cidade recebe constantemente novos moradores que aí se 

estabelecem, por motivos diversos. Dentre eles destacamos o deslocamento de militares das 

três forças armadas do Brasil: Exército, Marinha e Aeronáutica, que aí chegam com suas 

famílias para cumprir a sua missão, geralmente, passam um mínimo de dois anos na cidade. 

Devido a esse constante fluxo, a cidade vizinha de Letícia vem movimentando sua economia, 

por possibilitar a venda de produtos importados com custo abaixo do valor de mercado do 

Brasil, dentre eles perfumes, relógios, óculos, tênis, entre outros. Há também bastante 

frequência de brasileiros nos supermercados de Letícia e vice-versa, pois pela moeda 

brasileira ter sua cotação em relação ao dólar, acaba o peso colombiano valendo mais que a 

moeda brasileira, e com isso muitos colombianos também vão às compras nos supermercados 

no lado brasileiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Município
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tríplice_fronteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colômbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
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Em Tabatinga-Brasil, principalmente no entorno do Mercado Municipal, que fica nas 

proximidades do rio Solimões, os peruanos também movimentam seus comércios, vendendo 

produtos de origem peruana, que chegam do lado brasileiro por um dos principais meios de 

transporte fluvial nessa travessia, comumente chamado de “rabetão ou rabeta”6, há também 

“deslizador ou balieira”,7 outra opção mais rápida de se chegar ao destino. Alguns 

comerciantes peruanos possuem alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura da cidade, 

outros não, o que gera um grande incômodo aos comerciantes locais que pagam impostos de 

suas mercadorias e concorrem com os preços mais baixos dos produtos ofertados pelos 

peruanos, os quais supostamente chegam ao Brasil sem passar pelas vias legais.8 A 

perspectiva de montar um negócio e melhorar de vida, tem levado muitos peruanos a 

migrarem para o Brasil, o fato é que a cidade possui uma população multiétnica, onde aí 

vivem brasileiros, colombianos, peruanos e indígenas de várias etnias, constituindo-se num 

campo vasto de pesquisa em estudos de variação e contato linguístico.  

A foto a seguir mostra a fronteira fluvial entre Brasil (Tabatinga) e Peru (Ilha de Santa 

Rosa). É comum brasileiros e colombianos se deslocarem até a Ilha de Santa Rosa-Peru, 

principalmente para a degustação de sua excelente culinária, como o “ceviche”, “o arroz 

chaufa”, o “chicharrón”9, entre outros. 

Foto 2 – Fronteira fluvial Brasil-Peru 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

                                                           
6 É um motor de popa com uma ou mais hélices, destinada a possibilitar o deslocamento de canoa ou bote, ou 

também em alguns navios, em determinado meio aquático, seja em lago, rio, mar, oceano. Consultado em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_de_popa 

7 Embarcação movida por hélice aérea, desliza velozmente sobre a água. Consultado em: 
https://www.dicio.com.br/deslizante/ 

8 A etnografia possibilita conhecer essa realidade. É muito comum preferirmos comprar os produtos oferecidos 

pelos peruanos, porque além de apresentarem qualidade, o custo é menor do que se compra nos supermercados 

da cidade. Destacamos produtos como tomate, cebola, alho, frutas, entre outros. 
9 Pratos da gastronomia peruana. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_de_popa
https://www.dicio.com.br/deslizante/
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É nesse cenário geográfico que encontra-se o grupo étnico Tikuna, destacando-se por 

ser o de maior representatividade e população na região. Por fim, situada a região e o contexto 

fronteiriço em que os Tikuna encontram-se, passamos à descrição sócio-histórica desse povo.  

2.2 Uma viagem na história: O povo Magüta  

 Situamo-nos no universo Tikuna e para uma melhor compreensão do contexto a ser 

abordado será necessária uma viagem panorâmica para que possamos conhecer um pouco 

mais da história desse povo.  

 Segundo Sousa (2013), os índios Tikuna autodenominavam-se a nação magüta que 

significa “povo pescado com vara” por Yo’i, herói mitológico do povo Tikuna. A designação 

“Tikuna” se originou do idioma Tupi e significa “nariz preto”, em referência ao costume 

Tikuna de pintar o rosto com tinta de jenipapo para indicar a pertença a determinados clãs. 

Esta denominação é registrada desde o século XVII por missionários e soldados. 

Os Tikuna, em sua origem, sempre foram índios de terra firme, ocupando um extenso 

território no alto dos igarapés que deságuam no Rio Solimões, mas com o passar dos anos 

foram se deslocando cada vez mais, e a partir do final do século XVIII foram em direção ao 

grande Rio Solimões. Esse processo teve início com o desaparecimento gradativo de seus 

inimigos rivais, os Omágua (também chamados de Kambeba) tribo guerreira que dominava as 

margens do Rio Solimões. Os Tikuna, que fugiam com as agressões desse povo, refugiavam-

se no alto dos igarapés e afluentes da margem esquerda do Rio Solimões, faziam o mesmo 

com a chegada dos espanhóis, em especial Francisco Orellana e suas expedições. 

(NIMUENDAJÚ, 1977) 

 Os primeiros contatos com os brancos, segundo Nimuendajú (1977), datam do final do 

século XVII, quando jesuítas espanhóis, vindos do Peru e liderados pelo Padre Samuel Fritz, 

criaram diversos aldeamentos missionários às margens do rio Solimões. Essa foi a origem das 

futuras vilas e cidades da região, como São Paulo de Olivença, Amaturá, Fonte Boa e Tefé. 

Tais missões foram dirigidas principalmente para os Omágua, que dominavam as margens e 

as ilhas do Solimões, impressionando fortemente os viajantes e cronistas coloniais pelo seu 

volume demográfico, potencial militar e pujança econômica. Os registros da época falam em 

muitos outros povos (como os Miranha ou os Içá, Xumana, Passe, Júri, entre outros, dados 

como extintos já na primeira metade do século XIX pelos naturalistas viajantes), que foram 

aldeados juntamente com os Omágua e os Tikuna, dando lugar a uma população ribeirinha 

mestiça. 

 De acordo com o ISA, desde a instalação da missão jesuíta espanhola até a 

consolidação da posse desta região por Portugal, no século XVIII (com a construção de uma 
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fortaleza em Tabatinga), os espanhóis e os portugueses vinham disputando a hegemonia no 

Alto Solimões. Os temidos Omágua, de tradição guerreira, quase foram exterminados neste 

processo, seja por contraírem doenças ou por sua participação na querela entre os dois Estados 

coloniais. Com o tempo, os europeus não quiseram ou não conseguiram povoar a região antes 

habitada pelos Omágua, e os Tikuna passam a ocupar esse espaço, descendo dos altos 

igarapés, onde conseguiram se esquivar do contato mais intenso. 

 Nas duas últimas décadas do século XIX, a Amazônia se tornou palco de uma intensa 

exploração do trabalho seringueiro. O Alto Solimões, apesar de não contar com seringais tão 

produtivos quanto os do Acre, por exemplo, também não ficou de fora da corrida pelo “ouro 

branco”, como era chamada a borracha. 

 Ainda segundo o ISA, através da instituição do sistema de barracão, o “patrão” tinha 

exclusividade no comércio com índios, já que seu armazém era o intermediário comercial 

obrigatório. A legitimidade dessa empresa era dada por títulos de propriedade conseguidos 

por poucas famílias, vindas em sua maioria do Nordeste, que incidiam sobre a terra dos 

Tikuna, os quais passavam a dever obediência aos recém-chegados. Os patrões instalaram-se 

na boca dos principais igarapés, controlando assim os moradores dali. Para reforçar esse 

controle, o patrão ainda nomeava um tuxaua que exerceria a liderança entre os índios, 

cuidando dos seus interesses. Esta liderança nem sempre se baseava em relações tradicionais, 

mas na subserviência do tuxaua aos patrões seringalistas. 

 A habitação tradicional, a maloca, em que viviam juntos membros de um mesmo clã, 

foi ainda encontrada por Curt Nimuendajú quando de sua primeira viagem ao Alto Solimões. 

Nesse momento, contudo, ela já estava em vias de desaparecimento, devido à atuação dos 

“patrões da borracha” no sentido de forçar fragmentação das malocas para atender aos 

objetivos da empresa seringalista. É que a dispersão dos índios ao longo dos igarapés atendia 

melhor aos interesses da exploração da borracha (ISA, acessado em 2015)   

Fotos 3 e 4 – Maloca e artesanato Tikuna 

 
Foto 3 – A maloca e os tikuna   Foto 4 – Artesanato tikuna 

Fonte: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/1344 
 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/1344
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 Nos anos 1910, segundo Nimuendajú (1977), uma nova agência de contato se faz 

presente no Alto Solimões. Nessa época, capuchinhos vindos da província da Úmbria, na 

Itália, instalam a Prefeitura Apostólica do alto Solimões. A presença do Serviço de Proteção 

aos Índios (SPI) nessa situação de domínio dos seringalistas era meramente formal, ou seja, 

restrita a relatórios de um delegado desta repartição a partir de 1917. É somente em 1942 que 

este órgão da administração federal vai criar um posto na região (NIMUENDAJÚ, 1977). 

 Segundo o ISA, a atuação da Igreja Católica - por meio da província apostólica do alto 

Solimões, inaugurada pelos capuchinhos em 1910 - gerou uma infraestrutura de saúde e 

educação pouco desprezível, visto que Belém do Solimões é hoje uma das maiores aldeias 

Tikuna. Durante a década de 1960, também missionários batistas americanos chegam ao alto 

Solimões com o objetivo de catequizar os índios. Em uma época em que os “patrões” ainda 

dispunham de autoridade, principalmente por serem considerados os donos da terra onde 

moravam os Tikuna, utilizaram como uma das estratégias de mobilização da população 

indígena da região a compra de terras, que disponibilizaram para os que quisessem viver 

junto, compartilhando os ensinamentos de sua religião. Desta forma, surgiram ainda outros 

aglomerados que hoje constituem algumas das aldeias Tikuna de maior expressão 

populacional, como Umariaçu, Campo Alegre e Betânia. 

 De acordo com Nimuendajú (1977), o número dos que passaram a viver em aldeias, no 

entanto, só vai sofrer alterações realmente significativas a partir do aparecimento do 

movimento messiânico da Irmandade da Santa Cruz. Em um contexto de progressiva perda de 

autoridade sobre os índios, já no princípio da década de 1970, os antigos “patrões” deram 

apoio à penetração das ideias de um homem chamado José Francisco da Cruz, segundo relatos 

dos próprios Tikuna. 

 Com alguma correspondência com a tradição Tikuna, já que esta admitia a 

possibilidade de punição divina em momentos de intensa desagregação sociocultural, e com o 

apoio das principais lideranças políticas da região, as ideias de José da Cruz, que dizendo-se 

dotado de visão celestial divina, passou a colocar cruzes nos aldeamentos, prometendo que 

salvaria aqueles que ali se reunissem e cumprissem os mandamentos da cruzada apostólica. 

Essas ideias vingaram com extrema facilidade e o movimento religioso por ele fundado se 

tornou hegemônico em pouco tempo. Converteu, deste modo, índios e não-índios por todo o 

Alto Solimões, e assim as posições de liderança na hierarquia da Irmandade foram sendo 

rapidamente conquistadas pelos antigos “patrões”. Estes conseguiram contornar a crise de 

autoridade pela qual passavam, ao instituir uma nova legitimidade moral/religiosa para o 

controle que exerciam. (NIMUENDAJÚ, 1977) 
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 Segundo Oliveira (2012), o fato de estarem em região de fronteira determinou um 

grande círculo de trocas por um longo período, o que envolvia não somente trocas comerciais 

com grupos indígenas da Colômbia e do Peru, mas principalmente, de produtos de grande 

valor simbólico e de conhecimentos ligados ao xamanismo, prática muito valorizada na 

cultura indígena. 

 Além da região fronteiriça com o Brasil, Colômbia e Peru, ainda de acordo com 

Oliveira (2012), o território Tikuna caracteriza-se por uma população multiétnica, pois 

mantêm contato com outros grupos indígenas, como os Yagua, Cocama, Huitoto, Cambeba, 

Kulina e com os “brancos” e “mestiços” que formam a população da tríplice fronteira, na 

Região do Alto Solimões. 

 Com uma história marcada pela entrada violenta de seringueiros, pescadores e 

madeireiros na região do Alto Solimões, foi somente nos anos 90 que os Tikuna obtiveram o 

reconhecimento oficial da maioria de suas terras. Atualmente, enfrentam o desafio de garantir 

a preservação de sua língua, de sua cultura e de sua identidade, nesse processo de contato 

linguístico-cultural com a sociedade envolvente.  

 É nesse panorama de fronteiras políticas, diversidade étnica e assimetrias de diversas 

ordens que os Tikuna reafirmam o sentido de sua identidade linguístico-cultural.  

Ressaltamos que nesse trabalho não abordamos profundamente a história dos Tikuna, 

pois toda a complexidade não pode ser esgotada em um capítulo, além de que esse tópico 

objetivou apenas situar o leitor no universo Tikuna. 

2.2.1 Os Tikuna e a sua organização social 

Segundo Sousa (2013), a sociedade Tikuna está organizada em metades exogâmicas, 

uma pessoa podendo se casar somente com membro da outra metade, não nominada, sendo 

composta cada qual por clãs. Os clãs são definidos de modo patrilinear, estando reconhecidos 

por um nome comum a todos, kï´a, que os índios traduziram por “nação”. O conjunto de clãs 

ou nações é identificado nesse caso por meio de aves, formando uma metade, enquanto a 

outra metade é identificada pelo nome de plantas. A categoria de membro de um clã atribui ao 

indivíduo uma posição social, sem a qual não seria reconhecido como Tikuna. Cada clã 

Tikuna é formado por outras unidades, os subclãs. Cada pessoa pertence ao mesmo tempo e 

necessariamente a várias unidades sociais (metade exogâmica, clã e subclã), uma vez que 

estes estão inseridos uns nos outros.  

Em outras palavras, segundo categoria nativa, apresentada em depoimento de Pedro 

Inácio, as metades seriam sintetizadas pela oposição pena/pele (casca). Na literatura 

especializada, encontram-se elaborações antropológicas sobre as metades em termos de 
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oposições binárias, tais como “pena” e “não pena” (Nimuendajú, 1952, 1959 e Oliveira Filho, 

1988) e ave e planta (Cardoso de Oliveira, 1972) e ar/terra (Camacho, 1995). Enquanto o par 

“pena” e “não pena” é construído a partir de uma abstração lógica, os dois pares subsequentes 

são construídos a partir de princípios de substituição. O termo plantas incluiria animais e 

plantas, o termo ar é uma metáfora para pena, enquanto que o termo terra é uma metáfora que 

aglutina animais e plantas (FAULHABER, 1999) 

A divisão em metades é pensada enquanto uma “maneira do indivíduo Ticuna pensar 

sua posição na ordem social” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1970, apud FAULHABER, 1999) 

Diante dessa divisão social, os Tikuna não podem casar com alguém do mesmo clã, 

em outras palavras na sociedade Tikuna não são permitidos casamentos endogâmicos, 

segundo suas concepções, aqueles que o praticarem terão como castigo os filhos nascerem 

deficientes. Para os Tikuna, essa tradição é sagrada.10 

Essa pesquisadora, dentro das concepções da organização social dos Tikuna, foi 

batizada com o nome tikuna de Mepaweena, que significa “bico bonito”, pertencente à nação 

Mutum. Além disso, ganhamos também um desenho bem representativo da Nação a que o 

nome corresponde. Como veremos abaixo:  

Figura 2 – A Nação Mutum 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

A pintura com o jenipapo protege a vida das pessoas contra doenças e outros males. A 

história conta que antigamente o povo de Yo’i estavam todos misturados. Ninguém tinha o 

nome e ninguém podia se casar. Então, Yo’i preparou um caldo de jacarerana e deu um pouco 

                                                           
10 A crença do castigo divino, consta na história contada pelo Prof. Tikuna Damião, o texto original encontra-se 

nos anexos desse trabalho. 
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para cada pessoa, provando do caldo a pessoa descobria a sua nação. Depois disso as pessoas 

começaram a se casar.11 

2.2.2 O rito Festa da Moça Nova 

Os ritos de passagem podem ser encontrados na maioria das sociedades indígenas, 

variando significativamente de grupo para grupo. Em relação aos Tikuna, Hüttner (2007 apud 

SOUSA, 2013), comenta que podemos conhecer os Ticuna caminhando em suas comunidades 

à beira dos rios, em alguma esquina da metrópole de Manaus, mas, não os conheceremos sem 

o ritual.  

O principal rito de passagem característico da cultura Tikuna é a Festa da Moça Nova 

(Vuórekê djê-ê). Segundo Sousa (2013), este rito inicia-se da seguinte forma: após a sua 

primeira menstruação, a moça nova é confinada dentro de uma pequena maloca para receber 

os ensinamentos da tribo, relembrando aspectos passados e aprendendo os costumes, com a 

finalidade da construção familiar, da vida trabalhista, para repassar a seus entes. No final da 

cerimônia ela é escalpelada inteiramente12 pelas anciãs de sua tribo, denotando símbolo de 

sacrifico, fé, resistência e dor, e quando finalmente encerra o ritual, acontece a comemoração. 

De acordo com Silva (2014), a ritualidade do ato objetiva a apresentação da menina 

moça à sociedade com a finalidade de encontrar um pretendente para que constitua família. 

Para tanto, o pai investe no trabalho intenso de estocagem de carne de caça e pescado a fim de 

que sejam moqueadas para a cerimônia, a qual será brindada com pajuaru, caiçuma. 

Após este acontecimento a moça nova banha-se no rio com um vestido branco, na qual 

vai simbolizar a pureza da nova mulher da tribo. Ainda, segundo a autora, a cerimônia traz no 

simbolismo questões muito próprias da cultura. Estas apropriações não encontrarão todas as 

explicações possíveis nas concepções ocidentalizadas, pois há inúmeras informações e 

códigos que se fundamentam nas formas de conceber a vida, o mundo, a natureza, as pessoas 

que só os grupos étnicos poderiam compreender. Atualmente muitos pesquisadores são 

fascinados ao tentar pesquisar esses mistérios de purificação. 

Neste rito, a comunidade está envolvida reafirmando a sua coletividade e confirmando 

a sua tradição. A festa é vivenciada como uma forma de comunicação com os imortais, que 

vivem em lugares inacessíveis. Trata-se de um momento no qual as tradições são transmitidas 

e perpetuadas sob a forma de cantigas, danças e atos rituais partilhados por todos (SILVA, 

2014)   

                                                           
11 Esse texto é de autoria do participante da pesquisa que nos presenteou o desenho. Para fins de cumprir o 

estabelecido não citamos seu nome. 
12   Os cabelos da moça nova são arrancados da cabeça, deixando-a sem nenhum fio. 
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No rito, segundo Hüttner (2007 apud SOUSA, 2013), a comunidade e a moça nova se 

encontram de maneira livre e consciente. O rito expressa a revitalização da vida através do 

encontro do novo com o mundo, o que é representado pela separação inicial da moça nova 

com a comunidade e o posterior encontro entre ambos.  

Diferente do que muitas pessoas pensam, a cultura se transforma e se adapta aos 

desafios que o ambiente lhe traz. A cultura Tikuna não permaneceu incólume em relação às 

mudanças. Como elemento da cultura, os ritos se inserem nesta dinâmica de transformação e 

adaptação. Segundo Paladino (2006 apud SOUSA, 2013), os Tikuna têm tido dificuldades 

para conciliar este rito com a escola. Por causa das obrigações escolares, muitos pais não têm 

permitido um período de isolamento muito grande após a menarca. Lembremos que no 

referido rito a jovem ficava de um a seis meses em isolamento. Por causa da escola, muitos 

pais não têm permitido um isolamento maior do que uma semana ou deslocado o rito para o 

período das férias ou para após a formatura escolar.  

Diante do exposto, podemos verificar que a modernidade possibilita um desafio para a 

continuidade cultural indígena, neste caso para a identidade coletiva Tikuna caracterizada 

muito fortemente pelos seus ritos. Essa é uma questão importante que pode ser olhada 

também pelo lado linguístico, porque a continuidade da língua está ligada a uma forma de 

vida e de sociabilidade. 

2.3 A Educação Escolar Indígena no Alto Solimões 

Segundo Sousa (2013), a história da educação escolar entre os povos indígenas do 

Brasil comumente tem sido dividida em quatro fases. A primeira situa-se no período do Brasil 

Colônia, quando a escolarização dos índios esteve exclusivamente a cargo dos missionários 

católicos, sobretudo, os jesuítas. A segunda fase é distinguida pela criação do Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI) em 1910 e se estende até a política de ensino da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), a partir de 1967, e a articulação com o Summer Institute of Linguistics 

(SLI), entre outras missões religiosas.  

A terceira fase, em fins da década de 1960 e início dos anos de 1970, é marcada pelo 

surgimento de organizações indigenistas não governamentais e a formação do movimento 

indígena. A quarta fase origina-se da iniciativa dos próprios povos indígenas, em meados de 

1980, quando eles decidem estabelecer e autogerir o desenvolvimento da sua educação 

formal.  

Para o contexto que queremos enfatizar nesse trabalho, delimitaremos apenas a quarta 

fase que diz respeito ao desenvolvimento da educação escolar entre os povos indígenas.  
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Segundo Paladino (2006 apud SOUSA, 2013), é só a partir da década de 70, que o 

povo Tikuna começou a se articular para assumir os rumos da própria educação escolar em 

função da negligência dos órgãos responsáveis (FUNAI e prefeituras locais), paralelamente à 

luta pelo reconhecimento do seu território junto ao Estado. Esse movimento inicial dos 

Tikuna contou com o apoio da organização não governamental Centro Magüta, através de 

uma proposta pedagógica contextualizada à situação desse povo.  

Nessa perspectiva, de acordo com Sousa (2013), a proposta inicial dessa organização 

consistiu em construir uma educação que “valorize a cultura”, e deste modo, uma escola 

Tikuna, distinta da escola dos demais brasileiros. Em 1980, ocorreu a primeira assembleia de 

lideranças Tikuna, seguindo-se outras que resultaram, em 1984, na criação do Conselho Geral 

da Tribo Tikuna (CGTT) e posteriormente, em 1986, a Organização Geral dos Professores 

Tikuna Bilíngues (OGPTB).    

Correlacionando os interesses da presente pesquisa, interessa-nos destacar as ações da 

OGPTB na região, uma organização que representa as conquistas do povo Tikuna no que diz 

respeito à educação escolar, e consequentemente à preservação da identidade linguístico-

cultural do povo Tikuna. 

2.3.1 A Organização Geral dos Professores Tikuna Bilíngues-OGPTB 

 A OGPTB foi fundada em 1986, sua sede fica localizada na aldeia de Filadélfia, 

município de Benjamin Constant-AM. É uma associação civil, sem fins lucrativos, que há 

muitos anos vem lutando pela melhoria da educação escolar indígena na região do Alto 

Solimões, desenvolvendo programas e projetos voltados especialmente para a formação de 

professores e projetos especiais voltados para a manutenção e valorização da língua Tikuna, 

da arte e da cultura, a promoção da saúde, a defesa do meio ambiente e dos direitos 

assegurados aos povos indígenas. 

 Segundo a OGPTB, em 1991, por meio do Decreto N. 26 (04/02/91), o governo 

brasileiro transfere para o Ministério da Educação a responsabilidade de coordenar as ações 

referentes à educação escolar indígena, até então de responsabilidade da Fundação Nacional 

do Índio. No mesmo ano, a Portaria Interministerial N. 559 (16/04/91) detalha e define os 

princípios básicos do referido Decreto. 

 As iniciativas da OGPTB seguem as determinações da Constituição Federal de 1988 e 

os principais documentos posteriormente elaborados pelo Ministério da Educação: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (20/12/1996), Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas (1998), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena 

– aprovadas em 14/09/1999 pelo Parecer 14/99 e normatizadas na Resolução No. 03/99 
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(CEB/CNE) –, Plano Nacional de Educação (Lei 10.172 de 09/01/2001), Referenciais para 

Formação de Professores Indígenas (2002), entre outros. (OGPTB, 2005) 

 Esses documentos representam um marco importante na história da educação escolar 

Indígena no País, na medida em que definem os compromissos do Estado quanto à 

implementação de novas políticas que atendam às demandas dos professores e suas 

comunidades, respeitem seus processos de lutas e conquistas, assegurem um ensino 

intercultural, bilíngue e de qualidade – com currículos e materiais didáticos específicos – e, 

principalmente, garantam aos professores indígenas a plena autonomia na condução de suas 

escolas. Para a consecução de tais objetivos, uma das questões consideradas como mais 

relevantes é a da formação inicial dos professores indígenas. 

 No âmbito do Estado do Amazonas, foi promulgada em 31 de maio de 2004 a Lei N. 

2.894 que trata dos compromissos do Governo do Estado com a formação superior da 

população indígena, através da Universidade do Estado do Amazonas, e menciona em seu 

Art. 4º. (III) a necessidade de “oferecer cursos de graduação específicos para a população 

indígena, estabelecendo o necessário diálogo intercultural e privilegiando as regiões de 

maior concentração desses povos”. 

 Atendendo ao que dispõe o artigo acima citado, atualmente a UEA já promoveu alguns 

cursos de graduação específicos para os indígenas da região, tais como Licenciatura 

Intercultural, que formou mais de duzentos professores, na sua maioria Tikuna, em diversas 

áreas do conhecimento, como veremos logo adiante. Está em andamento no CESTB um curso 

bacharelado em Agroecologia, especificamente para indígenas Tikuna, com 40 alunos 

matriculados.13 

2.3.2 O Projeto de Educação Escolar Indígena da OGPTB 

Segundo Cardoso de Oliveira (2006), a partir da década de 70 houve uma 

transformação de ordem não apenas política como também moral, no que se refere às lutas e 

reivindicações dos povos indígenas, organizadas por movimentos indígenas. A partir de então, 

houve um processo de valorização de uma identidade étnica do “ser índio”, de aumento da 

autoestima desses povos, de forma que “os índios e suas lideranças passaram a demandar um 

respeito às suas formas de ser, sua identidade e suas culturas tradicionais, algo absolutamente 

inexistente até então”. 

As lutas por direitos de cunho mais subjetivos como o direito a políticas voltadas às 

especificidades culturais dos povos indígenas tiveram início somente na década de 90. 

Segundo Oliveira (2009), tais avanços passaram a ocorrer devido, sobretudo, a uma mudança 

                                                           
13 Dados obtidos na Secretaria Acadêmica do CESTB. 
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no posicionamento do Estado a respeito das populações indígenas, que teve como pressuposto 

a Constituição Federal de 1988, na qual se assegurou garantias constitucionais aos povos 

indígenas referentes não somente ao direito sobre suas terras, como também à preservação e 

prática de suas respectivas línguas e culturas. 

 Nessa perspectiva, o Projeto de Educação Tikuna tem como sua principal política a 

construção de uma escola diferenciada, voltada para a valorização da língua e da cultura, a 

promoção da saúde, a defesa da terra, do meio ambiente e da cidadania. Ele tem como 

finalidade proporcionar aos professores indígenas condições de planejar e gerenciar sua 

educação formal, entendendo a escola como espaço de criação, reflexão, informação e ação 

política, de compromisso com a realidade, de respeito aos valores e interesses das 

comunidades, aos seus desígnios de autodeterminação e de melhoria das condições de vida. 

 O projeto vem reunindo, segundo Sousa (2013), além dos cursos de formação de 

professores, diferentes programas voltados para a produção de livros e outros materiais 

didáticos, a organização de propostas curriculares para as escolas, o acompanhamento 

pedagógico, além de outros que focalizam temas mais específicos, como educação ambiental, 

arte e cultura, educação para a saúde, direitos indígenas e cidadania. 

 Esse projeto teve como inciativa um curso de formação que visava habilitar os 

professores Tikuna, até então na condição de professores “leigos”, já que segundo a OGPTB, 

cerca de 90% deles não possuíam o ensino fundamental completo, mas exerciam as atividades 

docentes. 

 Diante desse cenário, visando à formação desses professores já em exercício docente, 

foi pensado um projeto para atender a essa demanda e contemplar os professores Tikuna nos 

níveis fundamental e médio. Os cursos foram autorizados pelo Conselho Estadual de 

Educação/AM pela Resolução 51/97 e pela Resolução 140/2000 (OGPTB, 2005).  

 Segundo a OGPTB, no ano de 1997, 212 professores concluíram o Ensino 

Fundamental. Destes, 204 completaram Ensino Médio (com habilitação para o magistério) 

entre 2001 e 2002.  

Alcançada essa primeira conquista mais contundente no cenário educacional Tikuna, 

as ações foram se desenvolvendo. Foram promovidos também, segundo a OGPTB, cursos de 

formação continuada e de aperfeiçoamento em educação escolar indígena para professores 

que atuam no ensino Fundamental e Médio, incluindo-se professores Tikuna e de outras 

etnias, como Cocama e Caixana.  
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Essas ações constituíram-se como fundamentais para que se pensasse na necessidade 

de um curso superior para os professores indígenas. Por essa razão, as discussões que já 

haviam sido iniciadas nos cursos de formação já mencionados, tomaram novos rumos. 

 A OGPTB passou a promover então, encontros que tinham como meta a educação 

superior indígena. De acordo com a citada Organização, o primeiro foi em fevereiro de 2002, 

durante a Assembleia Geral da OGPTB, com 270 participantes; o segundo em agosto de 2003, 

com 104 participantes, com apoio do MEC e da FUNAI; o terceiro em novembro de 2004, 

com 53 participantes, apoiado pela FUNAI; e o quarto em dezembro de 2005, com 83 

participantes, com apoio do FIDA. 

 Os citados encontros possibilitaram que a proposta do curso superior fosse 

amplamente debatida por professores e lideranças indígenas de diversas aldeias e municípios.

 Segundo a OGPTB, um dos princípios do projeto foi garantir a discussão contínua dos 

objetivos, conteúdos e componentes curriculares, de forma que pudessem estar em 

permanente sintonia com as necessidades e expectativas dos professores indígenas e suas 

comunidades quanto à educação que desejavam para suas escolas. 

 O projeto do curso superior foi elaborado pela Organização Geral dos Professores 

Tikuna Bilíngues (OGPTB) sob a orientação de sua equipe pedagógica e em abril de 2004 foi 

apresentado à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sendo aprovado por essa 

instituição em agosto de 2005, estabelecendo-se uma parceria entre OGPTB e UEA.  

De acordo com a OGPTB, o projeto do curso também foi selecionado pelo Programa 

de Apoio à Implantação e Desenvolvimento de Cursos de Licenciatura para Formação de 

Professores Indígenas (Prolind) da SESU/SECAD/MEC. 

O curso foi realizado no Centro de Formação de Professores Tikuna-Torü Nguepataü, 

na aldeia de Filadélfia, Município de Benjamin Constant-AM, em dez etapas, durante as férias 

escolares, segundo dados obtidos na UEA. 

A primeira etapa do curso teve apoio do Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola/Programa Regional de Apoio aos Povos Indígenas da Bacia do Amazonas, do 

Prolind/SECAD/MEC e da FUNAI e foi iniciada em julho de 2006. O curso destinou-se a 230 

professores Tikuna, dispondo de 20 vagas para professores kocama, kaixana e kambeba e 

contou com o corpo docente da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e de diversas 

universidades do Brasil contratados pelo programa.14  

Segundo a UEA, o curso foi dividido em três áreas, que compreenderam seis 

habilitações. Na área de Estudos de Linguagem, as habilitações foram Licenciatura em Língua 

                                                           
14 Portal de notícias da UEA, disponível em: http://www2.uea.edu.br/ 

http://www2.uea.edu.br/
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Indígena, Língua Portuguesa, Espanhol e Literatura; na área de Ciências da Natureza e 

Matemática, as habilitações foram Licenciatura Plena em Biologia e Química, Licenciatura 

Plena em Física e Matemática; na área de Ciências Humanas, as habilitações foram de 

Licenciatura Plena em História e Geografia e Licenciatura Plena em Antropologia, Sociologia 

e Filosofia. 

De acordo com a UEA, dos 250 alunos do Curso de Licenciatura Indígena formaram-

se 204 no ano de 2011. O Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões 

é, portanto, o resultado de uma trajetória de quase 20 anos de resistência e conquistas da 

OGPTB, cujas ações vêm construindo uma nova história da educação escolar indígena na 

região. 

Segundo Sousa (2013), a “nova” escola indígena tem se caracterizado pela 

interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguismo, a especificidade, a diferenciação e a 

participação comunitária. A interculturalidade procura reafirmar a diversidade cultural no 

processo educativo. Assim sendo, a escola precisa trabalhar com os valores, saberes e práticas 

da respectiva comunidade e possibilitar o acesso aos conhecimentos e tecnologias da 

sociedade nacional, para que deste modo ocorra interação e participação cidadã na sociedade 

nacional. 

Nessa perspectiva, as escolas indígenas se estabelecem como espaços interculturais, 

onde são efetivados e construídos conhecimentos, além de discussões acerca dos 

relacionamentos interétnicos, a fim de se problematizar a relação entre sociedade, cultura e 

escola. A escola indígena se distingue por ser comunitária, no sentido de que é a partir dela 

que a comunidade promove suas ações. 

Os depoimentos apresentados a seguir, retirados do Projeto Curso de Licenciatura para 

professores indígenas do Alto Solimões (2005), revelam o que os professores pensam sobre 

sua experiência nos cursos e na escola. São reflexões e práticas que expressam sua capacidade 

de construção de um saber próprio que marca a identidade do professor indígena Tikuna e 

também da escola onde ele atua.  

 Para me alfabetizar não foi fácil. Eu não falava a língua portuguesa e só iniciei a 

fazer rabiscos quando cheguei na sala de aula. Não entendia as explicações do professor, 

mas com meu esforço e com a insistência, consegui me alfabetizar. Eu não tinha liberdade 

para falar. Se eu falasse, ficava logo de castigo. Hoje a alfabetização não é mais como 

antigamente. As crianças têm bastante liberdade: falam, brincam, contam histórias, fazem 

perguntas e não recebem mais castigos como antes. (Prof. Valdino Moçambite Martins) 

 

 Nesse curso eu consegui mais experiência, mais conhecimento sobre a vida de um 

professor. A OGPTB foi importante para ajudar os professores a terem essa experiência. Se 

não existisse a nossa organização, nós não teríamos onde buscar a melhoria da educação e 

da comunidade. Desde o início eu trabalhei com a nossa língua, e a comunidade sempre 
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apoiou esse trabalho. Na comunidade, meu trabalho é feito junto com o capitão, pois assim 

tem mais orientação para o povo. Tem também mais respeito com as outras pessoas da 

comunidade. Daqui pra frente eu quero aprender mais, assim como nós queremos mais 

estudo para o povo tikuna nas aldeias. Assim podemos enfrentar os nossos problemas. (Prof. 

Evandro Basílio João) 
 

 Com relação aos direitos indígenas, foi muito importante para saber como reclamar 

os direitos do cidadão indígena no Brasil. Se não acontecesse esse curso nada teria mudado 

aqui no Alto Solimões. Para o meu trabalho em sala de aula, o Curso foi uma segurança. A 

OGPTB foi importante para a melhoria da educação do povo tikuna. Isso é uma mudança 

para o futuro de nossas crianças. (Prof. Teli André Félix) 

 

 Eu penso no futuro dos meus alunos. Se eles forem para uma universidade não podem 

esquecer a sua origem, nem a língua, nem a cultura. Isso é o que eu desejo para meus filhos, 

meus alunos e para o povo tikuna. (Profa. Maria Terezinha Fernandes Ataíde) 

 

 Através da OGPTB, os alunos das comunidades tikunas deram um passo para 

conseguir alcançar o nível médio, que anteriormente não alcançavam. Então essa foi uma 

transformação feita pela escola tikuna. A escola diferenciada ajuda a não esquecer a cultura. 

Não podemos esquecer o nosso jeito de ser Tikuna. Por isso temos que ter uma educação 

própria. (Prof. Diócino Sampaio Félix) 

 

 Os depoimentos refletem bem os anseios dos Tikuna no que diz respeito às suas lutas e 

conquistas e à preservação de sua língua e cultura, bem como a busca pela melhoria de vida. 

Nesse direcionamento, a atuação da OGPTB tem contribuído para uma maior autonomia dos 

professores e comunidades na condução do processo educacional em suas escolas e no 

entendimento da escola como espaço de produção de saberes, de reflexão e ação política, de 

proteção do território e defesa dos direitos sociais, de promoção da saúde, de valorização da 

língua materna e do patrimônio cultural. 

 Não resta dúvida de que os avanços observados no processo de educação formal dos 

Tikuna foram construídos a partir dos cursos e demais programas desenvolvidos pela 

OGPTB, não apenas no que se refere à oferta de uma formação adequada aos anseios dos 

professores, mas de todo um trabalho voltado para questões que afetam o cotidiano dos alunos 

e de suas famílias, ensejando que a escola passasse a ter uma função mais eficaz e integrada à 

vida das aldeias. Assim, construiu-se ao longo do tempo uma história muito particular da 

educação formal, em que a escola passou a ter novos papéis e significados, sendo entendida 

hoje como parte das demais instituições Tikuna. Não esquecendo que, através dessas 

conquistas os Tikuna bilíngues hoje, frequentam uma universidade.  

Para fins de mostrarmos um pouco sobre a política educacional da Instituição em que 

os participantes dessa pesquisa estudam, apresentamos uma breve descrição de seu 

funcionamento. 

2.4 Os Tikuna na Universidade: O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga 



36 

 

 

O CESTB da UEA, é a Instituição Escolar onde os participantes da pesquisa estão 

vinculados, foi nesse ambiente que eles foram consultados e selecionados para participarem 

do presente trabalho, tendo em vista aí eles manterem relações de contato com os não-

indígenas e, portanto com a língua Portuguesa. 

 Segundo o PDI (2002-2016), a UEA foi instituída através do decreto nº 21.666, de 1º 

de fevereiro de 2001, autorizada pela Lei nº 2.637, de 12 de janeiro de 2001, como uma 

instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, com autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, com atuação inicial nas áreas Ciências 

Sociais, de Tecnologia, Educação, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Direito, 

Administração Pública e Artes, integrando a administração indireta do poder executivo, 

vinculado diretamente ao Governo do Estado Amazonas, sob supervisão da Secretaria de 

Estado de Ciência e Tecnologia, dispondo de uma estrutura organizacional com base na 

gestão em órgãos colegiados de deliberação coletiva, dirigida por um Reitor, com o auxílio de 

um Vice-Reitor, de Pró-Reitores, de órgãos de assistência e assessoramento e de órgão 

suplementares, nomeados por ato do Poder Executivo.  

A sede da Universidade fica localizada na capital do estado, onde ficam instalados os 

principais órgãos e serviços de administração e apoio às unidades acadêmicas e núcleos, 

localizados, tanto na capital como no interior do Estado do Amazonas.  

A UEA tem como missão, segundo o PDI (2002-2016), promover a educação 

sustentada pela indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, para desenvolver o 

conhecimento científico, particularmente sobre a Amazônia, através de cursos de nível 

superior, [...] para o fortalecimento das políticas governamentais de desenvolvimento 

sustentável do Estado do Amazonas e da Região Amazônica. 

O cenário amazônico, cuja complexidade é portentosa e desafiadora, tem na UEA um 

novo centro gerador de ideias e de ação para o desenvolvimento da Amazônia, sobretudo o 

desenvolvimento e a valorização do povo amazônico. Os cursos da UEA foram idealizados 

com o compromisso de atender a complexa realidade do Amazonas, direcionando suas 

atenções para as necessidades do povo da região (PDI, 2002-2016) 

Diante dessas perspectivas da Instituição, é que se idealizou a necessidade de 

implantação de núcleos e unidades acadêmicas no interior do Estado. Assim, no Município de 

Tabatinga-AM foi instalada uma unidade da UEA denominada Centro de Estudos Superiores 

de Tabatinga-CESTB. Suas atividades foram iniciadas no ano de 2003 e há, atualmente, doze 

(12) cursos em funcionamento, entre os quais cinco (05) são de licenciatura e sete (07) de 

bacharelado. O Campus recebe cerca de 1.500 estudantes diariamente, distribuídos nos três 
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turnos de funcionamento, em sua maioria esses estudantes são da cidade de Tabatinga, mas 

agrega também alunos das cidades circunvizinhas, além dos indígenas das comunidades 

localizadas na região. Atualmente o panorama quantitativo do Centro apresenta-se distribuído 

assim: 

Quadro 1 – Quantitativo de alunos ativos e matriculados no CESTB 

Curso: Licenciatura Alunos Ativos Alunos 

Matriculados 

Total de 

Ativos 

Total de 

Matriculados 

Ciências Biológicas 281 236  

 

 

 

1.297 

 

 

 

 

1075 

Geografia 258 218 

Letras 238 197 

Matemática 251 181 

Pedagogia 269 243 

Curso: Bacharelado Alunos Ativos Alunos 

Matriculados 

Total de 

Ativos 

Total de 

Matriculados 

Educação Física 20 20  

 

 

 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

237 

Saúde Coletiva 23 23 

Direito 43 43 

Logística 38 38 

Agrimensura 31 31 

Agroecologia 40 40 

Gestão Comercial 42 42 

Total Geral  1534 1312 

Fonte: Secretaria Acadêmica do CESTB (2017) 

Observa-se no quadro acima, que o CESTB recebe um fluxo constante de alunos. 

Esses estudantes são provenientes de várias localidades da região, entre eles estão os Tikuna. 

Não foi possível detalhar no quadro 1 acima, o número de alunos indígenas presentes nesse 

quantitativo, pois até o desenrolar desse trabalho, a Secretaria do CESTB não dispunha desses 

dados. Por essa razão, para selecionarmos os trinta e três (33) participantes dessa pesquisa, 

nos baseamos em dados anteriores, que quantificava sessenta e nove (69) alunos indígenas 

ativos nos diferentes cursos, em que quarenta e nove (49) eram Tikuna. 

A Universidade foi um passo extremamente importante para o Amazonas. Ela nasceu 

como uma maneira de permitir, também, ao estudante do interior, a possibilidade de acesso ao 
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conhecimento superior, bem como, oportunizar este mesmo acesso às etnias indígenas 

presentes na região. Diante desse pressuposto, a UEA, através da sua política de cotas, 

disponibiliza o acesso às etnias presentes na região, que segue as determinações dispostas na 

Lei nº 2.894/2004 e reserva desde 2005, vagas a candidatos pertencentes às etnias indígenas 

existentes no Estado do Amazonas.  

Tomando por base a sua política institucional, de acordo com a UEA, foram atendidos 

na aldeia de Filadélfia, no município de Benjamin Constant, 250 professores das etnias 

Tikuna, Kambeba e kocama – todos do Alto Solimões - que foram beneficiados com curso de 

Licenciatura especialmente formatado para atender a essa clientela, em parceria com a 

Organização Geral dos Professores Tikuna Bilíngues (OGPTB) e com o Ministério da 

Educação (MEC), por meio do Programa de Formação Superior em Licenciaturas Indígenas-

Prolind.  

É nesse contexto educacional que estão inseridos os participantes da pesquisa, por essa 

razão o acesso à educação superior também é uma ponte para o contato linguístico que ali 

estabelecem em suas relações e interações comunicativas, como veremos a seguir. 

2.5 Um olhar etnográfico: breve panorama do contato linguístico 

 Faz-se necessário descrever os possíveis contextos linguísticos de interação que os 

Tikuna exercem nessa região e assim, melhor entender a situação de contato entre as duas 

línguas. 

 No caso da língua Tikuna, essa constitui-se num campo fértil para desenvolver 

pesquisas a respeito da variação intralinguística, devido à extensão total da área em que a 

língua é intensivamente falada. Ainda no âmbito dos usos linguísticos e associados ao tema da 

variação, estão os temas dos universais linguísticos e do contato entre línguas. 

Os universais linguísticos dizem respeito à própria capacidade humana da linguagem, 

na medida em que está em jogo o que é constante em todas as línguas naturais, a variação e a 

mudançca. E o contato linguístico traz à tona a relação entre línguas e grupos indígenas e, 

ainda, questões como “língua nacional” versus línguas indígenas e línguas maternas em 

convivência com línguas francas ou gerais (línguas de maior prestígio – político ou 

econômico – aprendidas como L2, não sendo necessariamente a língua materna dos falantes 

que entram em contato). Sob esse último aspecto, segundo o ISA, a área do Alto Solimões é 

altamente propícia a atividades de pesquisa, pois vivem próximos a essa área, falantes de 

outras etnias (como, por exemplo, falantes de línguas Pano) que, praticando intensivamente 

suas línguas maternas e, além disso, o próprio Português, circulam por espaços (cidades) que 

também são pontos de movimentação dos falantes de Tikuna.  
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A extensão da área Tikuna, somada à proximidade e à circulação de outros 

falantes/outras línguas tornam, portanto, possível concretizar atividades de pesquisa. Podemos 

verificar na figura abaixo as línguas indígenas presentes na região. 

Figura 3 – Línguas Indígenas Brasileiras 

 
Fonte: ISA (Instituto Socioambiental) 

 

 De acordo com Soares (2008), a língua Tikuna, é uma língua tonal, considerada como 

isolada e portadora de complexidades do ponto de vista linguístico (complexidades 

fonológicas e sintáticas), é falada por uma grande população que vive na região amazônica e 

se distribui por três países: Brasil, Peru e Colômbia. 

 Tïcuna ou Tïkuna é uma língua falada por aproximadamente 40.000 pessoas no 

Brasil, Peru e na Colômbia.15  

 Por ser uma língua tonal, a distinção entre duas palavras pode residir no tom, pois 

caracterizam as palavras por sílabas de tom mais alto e de tom mais baixo. Segundo o ISA, o 

Tikuna é também denominado Magta, Maguta, Tucuna/Tukuna e Tukna. 

 Morfologicamente a língua Tikuna é língua analítica, ou seja, a maior parte dos seus 

morfemas são livres, os quais se consideram "palavras" com significado próprio. No entanto, 

as palavras em Tikuna geralmente têm mais de uma sílaba, diferente de outras línguas 

isolante.16 

 Segundo Soares (2000), tipologicamente, o Tikuna é uma língua nominativo-

acusativa. Apresenta flexibilidade na ordem dos constituintes maiores de uma sentença, sendo 

que a chamada ordem Sujeito Objeto Verbo (SOV) – analisada como derivada ou não – é, em 

si, suficiente para a explicitação de funções sintáticas. A língua apresenta tópico sentencial 

                                                           
15 Wikipédia. Disponível em: (https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_ticuna)  

16 Consta no texto do ISA o termo língua isolada, no entanto optamos por usar a qualificação isolante como 

tipologia morfológica da língua Tikuna. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colômbia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Analítica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_ticuna
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morfologicamente marcado e ocupante direto da periferia esquerda da sentença. Esse fato 

convive com uma assimetria entre sujeito e objeto, na qual é o objeto que sobressai, já que sua 

situação sintática se apresenta como muito mais elaborada do que aquela do sujeito: uma 

lacuna estrutural é admitida para sujeitos, mas não para objetos; a construção conhecida como 

redobro do clítico é uma possibilidade sintática associada a diferentes posições ocupadas 

pelos argumentos interpretados como objetos (e jamais por aqueles interpretáveis como 

sujeitos) (SOARES, 2000). 

 Segundo o ISA, nas aldeias que se encontram do lado brasileiro, o uso intensivo da 

língua Tikuna não chega a ser ameaçado pela convivência com falantes de outras línguas 

indígenas no interior da própria área Tikuna, pois nas aldeias, esses outros falantes são 

minoritários e acabam por se submeter à realidade Tikuna. Exemplificam essa situação os 

Kaixana (ou Caixana), os Kokama (ou Cocama) e os Kanamari - os dois primeiros presentes 

em várias aldeias Tikuna e os últimos com presença reportada em um número muito pequeno 

dessas aldeias.  

A comunidade de Umariaçu, subdivide-se em duas terras indígenas denominadas de 

Eware I (Umariaçu I) e Eware II (Umariaçu II), situadas no Município de Tabatinga, 

aproximadamente a 1500 km de Manaus, capital do Estado do Amazonas. Essa Comunidade 

possui uma população de 7.396 Tikuna, segundo informações obtidas na SESAI, através do 

SIASI. É uma das comunidades indígenas de maior representatividade do povo Tikuna na 

região fronteiriça. 

O meio de acesso até a Comunidade de Umariaçu pode ser feito via terrestre ou 

fluvial, por terra o transporte público oferece serviço de moto-táxi ou Kombi17. De quem 

procede de Letícia-Colômbia, além desses dois serviços que também são usados na cidade, há 

também o tuc-tuc18. Para quem tem transporte próprio o mais comum é a motocicleta, pela 

facilidade de locomoção. Já por via fluvial, o acesso é mais utilizado pelos próprios Tikuna, já 

que utilizam suas embarcações para a pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Transporte coletivo 
18 É um triciclo motorizado com cabine para transporte de passageiros ou mercadorias 
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Figura 4 – Comunidade Indígena de Umariaçu 

 
   Fonte: ISA 

 

 A língua Tikuna, segundo nossas observações etnográficas é, de modo geral, falada 

por crianças, jovens e adultos, no interior da comunidade. Isso foi possível de identificar em 

nossas idas e vindas à Comunidade, quando fomos a passeio de motocicleta ou mesmo 

quando da ida para comprar produtos como peixe, farinha, macaxeira, entre outros. A foto 

abaixo registra um dia comum na comunidade, crianças brincando e falando na sua língua 

nativa.  

Foto 5 – Registro de um dia comum: a língua Tikuna em uso 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 Até o ano de 2002 a comunidade não possuía escola que ofertasse o Ensino Médio, 

então os Tikuna que queriam prosseguir com seus estudos eram obrigados a frequentar as 

escolas da cidade, neste caso a Escola Estadual Duque de Caxias, por estar localizada mais 

próxima à aldeia Tikuna de Umariaçu, e também única escola a ofertar o ensino médio, até 

então. Essa pesquisadora atuou nessa escola de 1995 a 2000, como professora de língua 

Portuguesa no Magistério, que depois passou à nomenclatura de Ensino Médio. Nesse 

ambiente de sala de aula, onde o contato era diário, podemos dizer que o preconceito diante 
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da forma de falar do Tikuna, era percebido. Esses estudantes, por apresentarem traços 

linguísticos característicos de falantes de L2, por vezes eram motivos de “chacota”, diante 

dessas atitudes, esses estudantes acabavam isolados e calados num canto da sala.  

Os conflitos evidenciados nessa relação de contato interétnico, não param por aí, faz-

se necessário fazer alusão também, a um termo que vem sendo muito usado na região, por 

refletir o modo de falar português tikuna, denominado “tikunês”19, que compõe o repertório 

de “piadas” de um humorista da cidade. 

Assim, o surgimento do que seria uma consciência étnica indígena e sua luta política 

ainda não aniquilou todo o preconceito, etnocentrismo e demais conflitos que marcam uma 

relação de contato interétnico. Segundo Cardoso de Oliveira (2006), esse modelo etnocêntrico 

do contato entre índios e não-índios não está totalmente desaparecido, pelo contrário, nas 

palavras do autor, ele é “dotado de fôlego suficiente para poder ainda ser observado em plena 

atividade em certos rincões do país”.  

 Entretanto, apesar dos conflitos existentes, atualmente, o cenário educacional teve um 

avanço na Comunidade, com a oferta do ensino bilíngue e da Educação Básica em todos os 

seus níveis, que se divide assim: as escolas municipais ofertam dos níveis iniciais ao Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos-EJA e a Escola Estadual Almirante Tamandaré, 

oferta o ensino Fundamental e Médio, este último implantado na escola em março de 200320. 

Diante disso, os Tikuna já não têm mais a necessidade de frequentar as escolas da cidade, a 

não ser se assim desejarem ou para ingressar num curso superior, como é o caso dos 

participantes da pesquisa. Em conversas com alguns deles, soubemos de dois casos em que os 

filhos estudam nas escolas da cidade, dentre os diversos fatores, eles destacaram a segurança. 

Segundo eles, as escolas na cidade possuem vigia21, garantindo a entrega da criança somente 

aos pais ou a algum responsável, enquanto que na comunidade a escola se encontrava, até 

aquele momento, sem um funcionário que exercesse essa função.   

 Outra forma de contato interétnico era o comércio de trocas, principalmente por 

roupas, mas essa atitude dos Tikuna mudou, atualmente já não é tão comum. Hoje, os Tikuna 

comercializam seus produtos numa feira provisória, localizada no centro da cidade de 

Tabatinga, inaugurada no início de 2013. O projeto foi de iniciativa da Prefeitura Municipal 

com o objetivo de retirá-los das ruas, pois até então, os Tikuna vendiam seus produtos 

espalhados nos calçadões das ruas da cidade. Entretanto, mesmo com esse espaço destinado a 

                                                           
19 O termo tikunês é conceituado aqui nesse trabalho de forma empírica, pois não há estudo científico para esse 

fenômeno. Esperamos que possa servir de incentivo para futuras investigações. 
20 Dados obtidos na Secretaria da Escola Estadual Indígena Almirante Tamandaré, na Comunidade de Umariaçú. 
21 Vigia é um funcionário que além de exercer a função de vigiar a escola, também têm a função de salvaguardar 

as crianças que nela estudam. 
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eles, ao andarmos pelas ruas da cidade, principalmente na Avenida da Amizade22, ainda é 

possível observá-los vendendo seus produtos nos calçadões. 

Nesse tipo de comércio, o contato linguístico não se dá apenas com a língua 

Portuguesa, mas também com o Espanhol, pela disposição geográfica da região. A população 

da cidade vizinha de Letícia-Colômbia, também chega em Tabatinga-Brasil para comprar os 

produtos comercializados pelos Tikuna.  

Foto 6 – Feira provisória dos Tikuna 

.   
Fonte: Hervé Thery (2014) 

 

 Diante dessa dinâmica do contato, num ambiente que exala a diversidade, ainda é 

possível ouvir o uso da língua Tikuna sempre que seus falantes, transitando pelas ruas ou 

órgãos públicos da cidade, se dirigem a outros Tikuna. Por serem bilíngues, a maioria hoje, 

não necessita de outros para os auxiliarem no contato linguístico, eles frequentam bancos, 

cartórios, comércios, hospitais e alguns estudam ou já estudaram na cidade.  

Outra forma de contato acontece na própria comunidade, pois é comum os moradores 

da cidade de Tabatinga e entorno irem com certa frequência até a comunidade de Umariaçu, 

principalmente para comprar peixes frescos, entre outros produtos como farinha, banana, 

macaxeira e frutas diversas. Além dos que vão a trabalho, como serviços de saúde, pesquisas 

acadêmicas e os professores não-indígenas, que ainda ministram aulas na Comunidade, apesar 

deste número ter se reduzido bastante com a qualificação dos professores indígenas, através 

do Programa PROLIND-MEC, UEA e OGPTB, além dos muitos que já se formaram nos 

cursos regulares de Licenciatura, nas diversas áreas, no CESTB/UEA.  

Por essa razão, esse espaço de educação superior, constitui-se também em um 

ambiente muito propício ao contato linguístico, onde as interações comunicativas dos Tikuna 

bilíngues, se dão predominantemente em Português, por se tratar de um ambiente formal, em 

                                                           
22 A Avenida da Amizade é a via principal da cidade de Tabatinga e a via que cruza a fronteira com a Colômbia, 

que desse lado recebe o nome de Avenida Internacional. 
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que a língua Portuguesa é a língua de educação formal e, portanto a língua hegemônica, já que 

a universidade não oferta ensino bilíngue. 

 Entretanto, sempre que os Tikuna se encontram reunidos, mesmo nesse ambiente, 

ainda é possível ouvi-los interagindo em sua língua, com os colegas não-indígenas usam o 

Português, entre eles, o Tikuna. Mas, há aqueles que preferem se comunicar somente na 

língua Portuguesa, nesse ambiente, mesmo quando da interação com outro Tikuna. Essa 

dinâmica foi observada constantemente por essa pesquisadora, inclusive nas salas de aula. O 

fato é que os dados de nosso trabalho é que vão mostrar como está se processando essa 

dinâmica e quais são os fatores que influenciam essa atitude. Essa discussão será exposta no 

capítulo destinado à descrição e análise dos dados. 

Devido à forte intensificação das relações de contato dos Tikuna com a população 

urbana, motivada por fatores de diversas ordens, essa etnia se apropria cada vez mais do 

Português como L2. Diante do contexto até aqui apresentado, justificam-se os propósitos 

dessa pesquisa que serão discutidos mais adiante. A seguir, apresentamos os pressupostos 

teóricos que direcionaram a análise dos dados. 

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Quando se fala de “atitudes linguísticas”, entram em jogo questões de avaliações 

linguísticas, sociais e políticas, o que abrange posições delicadas e amplamente discutíveis 

sobre língua, poder e pessoas. Entretanto, Bisinoto (2007) vê o lado positivo desse panorama 

e afirma que o pesquisador pode trabalhar sem as “amarras da ortodoxia científica” e propor 

seu próprio caminho.  

Apesar dos riscos, decidimos por uma interface entre várias disciplinas, assim neste 

capítulo, apresentamos o Referencial Teórico que embasou nossa análise distribuídos em 

tópicos, uma vez que fazemos um entrelaçamento dos conceitos-chave pertinentes ao estudo 

em questão. Acreditamos que a discussão dos dados deva partir de uma explanação prévia 

da(s) teoria(s) que fundamenta (m) sua análise, para que nos possibilite (m) reflexões e 

análises mais completas sobre o fenômeno investigado.  

Portanto, neste capítulo, são discutidos temas gerais relacionados ao contato 

linguístico, como o bilinguismo e o conflito linguístico, abrangendo o contexto de minoria 

étnica, além das atitudes linguísticas e a relação língua e identidade étnica. Apresentamos 

inicialmente uma breve explanação sobre a teoria sociolinguística e a relação entre linguagem 

e sociedade. 

3.1 Linguagem e Sociedade  
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O estudo pioneiro de Labov (1972[2008]) estabelece correlações entre usos 

linguísticos e variáveis sociais, que nos possibilita reflexões acerca da língua em seu contexto 

social. Desse modo, podemos considerar que, se a sociedade estratifica seus sujeitos segundo 

sua raça, etnia, idade, sexo, opinião política, ideologia, religião, origem geográfica e social, 

enfim, a qualquer distinção que seja, a língua refletirá essa divisão.  

 Segundo Pessoa (2007), língua e sociedade são duas realidades que se inter-

relacionam de tal modo que é impossível conceber-se a existência de uma sem a outra. É no 

seio da sociedade, com suas particularidades e afinidades, que as falas fluem, que a interação 

ocorre. Assim, torna-se imprescindível que, nos estudos linguísticos, haja também o 

conhecimento da organização da sociedade que veicula essa língua. 

Além desse conhecimento, Trudgill (2000) considera que a função da linguagem vai 

além de simples comunicação; é por meio dela que o homem estabelece relacionamentos, 

sedimenta suas descobertas e registra os fatos históricos.  

Essas funções, segundo Trudgill (2000) podem ser resumidas em dois aspectos gerais 

que exemplificam a inter-relação linguagem e sociedade. O primeiro aspecto diz respeito à 

função da linguagem em estabelecer relações sociais e o segundo, ao papel desempenhado 

pela linguagem como ferramenta ou veículo pelo qual as informações são transmitidas. Dessa 

forma, a língua pode ser um fator importante na identificação de um grupo e, uma vez que a 

sociedade se reflete por meio dela, a mudança social pode produzir uma correspondente 

mudança na língua. (TRUDGILL, 2000) 

Para Romaine (1995) a língua exerce um papel crucial enquanto agente de transmissão 

de uma cultura, contudo, a língua não é simplesmente um reflexo de uma realidade externa; 

ao classificar as coisas, impor uma estrutura sobre o mundo social, a língua nos ajuda a 

construir um modelo do mesmo.  

Assim, como reconhecimento dessa relação entre língua e sociedade, segundo 

Romaine (1995), o que se constitui numa sensível marca identitária, vem crescendo e se 

solidificando numa disciplina da Linguística: a Sociolinguística, que entende a linguagem 

como um fenômeno social. 

Como um dos campos mais férteis de pesquisa da ciência linguística, a 

Sociolinguística deve sua legitimação e seu status à convicção de que os fatores sociais 

influenciam a língua, e eles constituem assuntos legítimos de investigação linguística. Dessa 

forma a Sociolinguística é uma disciplina que combina os aspectos linguísticos e sociológicos 

centrando-se em maior ou menor grau em cada um deles, possibilitando nessa perspectiva, um 

amplo leque de possibilidades de pesquisas, com foco na sociedade ou na língua. 
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Os estudos de Labov, através das suas pesquisas de campo em comunidades negras 

dos EUA, constataram a possibilidade de fazer um estudo linguístico eminentemente social, 

afirmando ser, inclusive, redundante o termo “sociolinguística”. Além disso, o autor 

comprova a heterogeneidade ordenada da língua, ao contrário das correntes linguísticas 

descritivas, que afirmam ser a língua homogênea e, portanto, abstrata. (LABOV, 2008) 

É através da análise sistemática da comunidade de fala linguística, entendida como um 

grupo de falantes que têm em comum um conjunto de atitudes sociais para com a língua, que 

é possível entender o desenvolvimento de uma mudança linguística, mudança essa que só é 

capaz de ser percebida a partir da observação da vida social da comunidade em que ela ocorre. 

Dessa forma, Labov (2008) determina como objeto de estudo da sociolinguística a estrutura e 

evolução da linguagem no âmbito do contexto social.  

Os estudos sociolinguísticos têm como principais áreas de interesse a variação e a 

mudança, o multilinguismo, o contato entre línguas, entre outras. Para esses estudos, são 

importantes as diferentes faixa-etárias, os níveis de escolaridade, o gênero e as diferenças 

socioeconômicas que podem atuar no comportamento linguístico de seus usuários.  

Para Labov (2008), os dados linguísticos obtidos fornecem também um volume 

considerável de informações acerca de diversas variáveis, o que pode permitir, inclusive, 

estudos de medição de outras formas de comportamento social além do linguístico, como 

aspirações à ascensão social, mobilidade e segurança social, mudanças de estratificação e 

segregação social, entre outros. 

Appel & Muysken (1996) em seu texto “Bilinguismo y contacto de lenguas”, quando 

discutem sobre língua e identidade, levantam as seguintes proposições: 1) a língua não é só 

um instrumento de comunicação de mensagens, o que é especialmente notório em 

comunidades plurilíngues em que vários grupos têm sua própria língua; 2) o grupo se 

distingue por meio de sua língua, e as normas e valores culturais do grupo se transmitem por 

meio dela; os sentimentos grupais se enfatizam mediante o uso da língua própria do grupo, e 

os membros que não pertencem a ele ficam excluídos de suas transações; 3) as línguas 

transmitem significados e conotações sociais (APPEL & MUYSKEN, 1996) 

O objeto de estudo da linguística não é apenas a língua ou as línguas, mas a 

comunidade social sob seu aspecto linguístico. Segundo Calvet (2007), não há possibilidade 

de distinguir entre sociolinguística e linguística, e ainda menos entre sociolinguística e 

sociologia da linguagem. Realmente é necessário conceber a abordagem dos fatos da língua 

como um vasto continuum, que vai do analógico ao digital, das relações sociais à minudência 
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dos fatos linguísticos, como se estivéssemos aplicando uma técnica de zoom. (CALVET, 

2007) 

De acordo com Trudgill (2000, apud CALAZANS, 2014), a Sociolinguística entende 

que a língua não é um código estático, usado sempre da mesma maneira: “that language is a 

very variable phenomenom, and that this variability may have as much to do with society as 

with language” 23(TRUDGILL, 2000, p. 21). Assim, definindo a linguagem como um 

fenômeno variável cuja variação está ligada à sociedade, os estudos sociolinguísticos vêm 

contribuindo, ao longo dos anos, para a compreensão das implicações políticas, educacionais 

e socioculturais, não somente em se tratando das línguas majoritárias e suas variedades, mas 

também das minorias étnicas e linguísticas, tais como os grupos indígenas, no nosso caso 

específico, os Tikuna. 

Weinreich (1970 [1953]) afirma que o estudo das relações sociais pode desenvolver 

um trabalho mais completo sobre o comportamento bilíngue e o desenvolvimento do 

bilinguismo. Nesse sentido, acreditamos que uma pesquisa sobre contato linguístico de cunho 

social seja necessária para se conhecer a comunidade e o contexto de uso das línguas Tikuna e 

Portuguesa.  

Consideramos nesse trabalho, o contato linguístico sob o ponto de vista do contexto 

social, por essa razão no próximo tópico, vamos destacar alguns dos principais conceitos nos 

estudos da área do Contato Linguístico.  

3. 2 Línguas em Contato 

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

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

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

o mundo e com o conhecimento. 

 Ao introduzir uma nova perspectiva à Sociolinguística, Weinreich (1970 [1953]), em 

sua obra “Language in Contact” traz o foco para as questões relacionadas ao contato entre 

línguas numa dada comunidade de fala, ou melhor, para os fenômenos linguísticos e culturais 

resultantes desse contato. Nessa perspectiva, propõe, dentro de uma perspectiva linguística, 

analisar o contato linguístico, a partir de diferentes tipos de bilinguismo, a ver: o bilinguismo 

coordenado, onde o falante bilíngue mantém os sinais linguísticos separados, portanto há 

domínio de dois sistemas linguísticos; o composto, parte do princípio de que o falante 

distingue os sistemas sonoros, mas não os significados e também pode haver o emprego da 

                                                           
23 A linguagem é um fenômeno muito variável, e esta variabilidade pode estar relacionada tanto com a sociedade 

quanto com a linguagem.  

 



48 

 

 

estrutura de uma língua no uso da outra; e o subordinado, em que a segunda língua é sempre 

usada com base na estrutura da primeira. 

 Segundo Weinreich (1970 [1953]); Mufwene (2008); Couto (2009), as línguas não 

entram diretamente em contato. São os povos, ou os indivíduos falantes de línguas que entram 

em contato. Sendo assim, o contato é social e se processa, como tudo, na mente das pessoas. 

Uriel Weinreich ([1953] 1970), a partir de sua obra analisou os contatos de línguas na 

Suíça, destacando seus resultados por meio da amostra dos “inúmeros tipos de interferência 

que se dão em cada caso específico”. Thomason e Kaufman (1988, apud COUTO, 2009) 

também têm seu trabalho considerado como um marco importante nos estudos de contato de 

línguas. 

Para Weinreich (1970 [1953]), alguns fatores que fazem com que uma língua seja 

dominante em um sistema bilíngue são a utilidade da língua, seu papel no avanço social e seu 

valor literário-cultural. Desse modo, é provável que a relação entre as línguas seja a mesma 

para a maioria dos bilíngues em um ambiente não diferenciado. Alguns outros fatores também 

devem ser analisados, tais como a idade em que as línguas são aprendidas, o uso da escrita e o 

desenvolvimento emocional do indivíduo com as línguas. (WEINREICH, 1970 [1953]). 

 De acordo com Ogliari (2003) os estudos sobre contato entre línguas, no plano 

sistemático, envolvem temas relacionados com“pidgin-pidginização”, “crioulo-crioulização”, 

substrato, superestrato e adstrato, empréstimo, code-switching, convergência, transferência, 

interferência, diglossia, diglossia e bilinguismo, dialetos bilíngues em contato, variação e 

variabilidade, entre outros temas decorrentes.  

De acordo com Couto (2009), no nível social, que foi o pressuposto para nossa análise, 

temos os fatores que influenciam na manutenção ou na substituição de uma língua, dentre eles 

destacamos: a) quantidade de pessoas: quanto maior o número de pessoas que constituem o 

grupo que se desloca, maior a chance de manutenção e imposição de sua língua; b) o tempo 

de permanência no novo território; c) a intensidade do contato; d) o poder econômico, político 

e militar de ambos os lados; e) a atitude de resistência cultural, que, se for tomada pelo povo 

minoritário, pode levá-lo a, no mínimo, demorar em ser assimilado pela sociedade envolvente; 

e, por último, f) a (des)semelhança tipológica entre as línguas em contato, quanto mais 

parecidas as línguas, mais chances elas têm de serem assimiladas e vice-versa.  

O contato entre línguas é, na verdade, um contato entre falantes, o que implica uma 

relação que não pode ser neutra, mas marcada por atitudes, sentimentos e juízos de valor por 

parte dos falantes, seja em relação a eles mesmos e à própria fala, seja em relação ao outro e à 

sua fala. Alguns autores, como Hamel (1988) entendem essa situação como “línguas em 
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conflito”. Conceito introduzido pelos sociolinguistas catalães em sua luta contra o espanhol e 

a política linguística franquista, cuja proposta era eliminar o catalão como ponto de 

cristalização da resistência contra o regime. 

Mello (2011) complementa, na compreensão da condição de línguas em conflito, em 

vez de meramente línguas em contato, que essa “disputa” não se dá apenas entre línguas 

diferentes, mas também entre variedades da mesma língua como, por exemplo, entre a 

variedade de prestígio da língua portuguesa e a variedade popular com marcas da língua de 

herança. (MELLO, 2011) 

É certo que as situações de contato linguístico, nas palavras de Franceschini (2011), 

nem sempre ocorrem de forma harmoniosa: muitas vezes, há coexistência antagônica de duas 

ou mais línguas em dado espaço geossocial, não raro ocorrendo a eliminação da língua 

dominada. Nessa perspectiva, é provável que não exista contato sem conflito, dado que há 

sempre uma relação assimétrica de poder, em maior ou menor grau, entre os grupos 

envolvidos. (FRANCESCHINI, 2011) 

Neste trabalho, usamos o conceito de língua hegemônica relacionado à língua da 

sociedade envolvente24. 

O conceito de línguas em contato/conflito nos remete aos de bilinguismo (individual e 

social), uma vez que o lugar dos contatos linguísticos pode ser o indivíduo (bilíngue, ou em 

situação de aquisição) ou a comunidade. Desse modo, são esses os conceitos que passamos a 

abordar no próximo tópico. 

3.2.1 Bilinguismo e Conflito Linguístico 

O conceito de bilinguismo é complexo e pode envolver várias dimensões ao se 

definirem. Essa noção tornou-se cada vez mais ampla e difícil de conceituar, a partir do século 

XX. Na visão popular, ser bilíngue é o mesmo que ser capaz de falar duas línguas 

perfeitamente; esta é também a definição empregada por Bloomfield, um dos primeiros 

pesquisadores a abordar o bilinguismo, definindo o termo como “o controle nativo de duas 

línguas” (BLOOMFIELD, 1933, apud HARMERS e BLANC, 2000). Entretanto, esse 

conceito demonstrou ser muito limitado, já que dá a entender que só é bilíngue quem possui 

dupla proficiência, com competência mais ou menos equilibrada nas duas línguas, ou seja, o 

bilíngue seria um duplo monolíngue, um ambilíngue.  

 Desse modo, as primeiras abordagens sociais ao assunto do bilinguismo e contato 

linguístico aconteceram na década de 50, com a obra de Uriel Weinreich: Languages in 

Contact (1953). Weinreich (1970 [1953]), juntamente com autores como Haugen (1956) e 

                                                           
24 A sociedade envolvente trata-se da sociedade brasileira, uma vez que a localidade pesquisada situa-se em 

região fronteiriça. 
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Lambert (1967), introduziram às discussões sobre contato e bilinguismo fatores de ordem 

sociológica, tais como a realidade econômica, social e cultural da comunidade bilíngue, algo 

inédito na área para aquele período.  

Segundo Mello (1999), até então os estudos limitavam-se aos “psicologismos” da 

época, como testes de inteligência e medição de grau de bilinguismo em comparação com 

monolíngues, como formas de diagnosticar e explicar o rendimento escolar de crianças 

bilíngues em comparação com as monolíngues.  

Por essa razão, para Weinreich (1970 [1953]), um estudo detalhado da situação de 

contato linguístico deve levar em consideração não somente fatores internos, mas também 

externos às estruturas linguísticas, tais como o tamanho e distribuição da comunidade 

bilíngue; o uso das línguas de acordo com os interlocutores, o tópico do diálogo, os domínios 

sociais (educação, política, mídia e literatura) e as atitudes dos falantes para com as línguas e 

seus falantes. O autor argumenta, então, que um real entendimento acerca da situação de 

contato linguístico só é possível por meio de uma investigação in loco, realizada junto à 

comunidade bilíngue em questão. 

Outra contribuição importante em relação à caracterização do bilinguismo vem de 

Mackey (2000), que se refere ao conceito como uma noção relativa, envolvendo quatro 

variáveis, a saber: 1) grau (até que ponto o bilíngue conhece as línguas que usa?); 2) função 

(para que fins ele as usa?); 3) alternância (até que ponto ele alterna entre as línguas, e como e 

em que condições ele o faz?); e 4) interferência (até que ponto ele funde as línguas ou 

consegue mantê-las bem separadas?).  

Posteriormente, nos estudos de Savedra (1994) cria-se o conceito de bilingualidade, 

que representa os diferentes estágios de bilinguismo, pelo quais os indivíduos, portadores da 

condição de bilíngue, passam na sua trajetória de vida. Os estágios são vistos como processos 

situacionalmente fluídos e definem, de forma dinâmica a bicompetência linguística, 

comunicativa e cultural nas diferentes épocas e situações de vida. A autora defende que para 

estudar a produção discursiva de um indivíduo bilíngue devemos identificar seu estágio de 

bilingualidade no momento da enunciação. 

 Ainda, conforme a autora, a coexistência de duas línguas em diferentes espaços sociais 

deve ser analisada segundo a condição particular dos indivíduos que se tornam bilíngues, 

caracterizada pelo contexto e idade de aquisição; pela variação de uso das línguas - função 

tópica - e, ainda, pela manutenção ou abandono das línguas em decorrência de fatores sociais 

e comportamentais, tais como família, grupo social, escolaridade e ocupações profissionais. 
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 Em face disso, o bilinguismo individual precisa ser entendido de forma dinâmica, de 

modo que fatores como os apresentados por Mackey (2000), atualizam-se a cada manifestação 

da bilingualidade. 

A partir dessas importantes contribuições para os estudos relacionados ao bilinguismo, 

foram surgindo outros pesquisadores que centraram seus estudos de bilinguismo na 

perspectiva do uso da língua. Dentre eles, destacamos as contribuições de Grosjean (2002), 

demonstrando que as ideias de que bilíngues tenham um conhecimento perfeito e equitativo 

de suas línguas é um mito. Ou seja, o domínio que muitos falantes têm de duas ou mais 

línguas pode variar quanto às habilidades (entender, falar, ler e escrever). Para esse autor, o 

bilinguismo pode ser definido, grosso modo, como o uso regular ou alternado que um mesmo 

falante faz de duas ou mais línguas em seu cotidiano. 

Nessa perspectiva, focalizando o uso, a gama de falantes que possam ser considerados 

bilíngues cresce consideravelmente, num continuum que abarca desde o trabalhador migrante 

que fala com dificuldade a língua do país anfitrião e que não lê nem escreve nessa língua até o 

intérprete profissional que é completamente fluente em ambas as línguas (GROSJEAN, 

2002). 

Segundo Grosjean (2002), os motivos que levam indivíduos ou ainda comunidades 

inteiras a se tornarem bilíngues são vários, tais como os movimentos migratórios, por razões 

políticas, sociais ou econômicas, os processos de colonização, os casamentos interétnicos, 

federalismo político e nacionalismo e fatores culturais e educacionais.  

O autor acrescenta ainda, que o bilinguismo está presente em praticamente todos os 

países do mundo, em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias; além do mais, 

estima-se que metade da população mundial é bilíngue. (GROSJEAN, 2002).  

Portanto, conforme Grosjean (2002), bilinguismo é um processo que não se limita 

apenas à aquisição de mais uma língua com domínio e estrutura iguais aos da L1; para ele, 

bilíngue não é aquele que possui competência semelhante e perfeita nas línguas, mas sim 

quem utiliza constantemente duas (ou mais) línguas (ou dialetos) com diferentes pessoas em 

diversas situações do cotidiano e de acordo com seu propósito. 

 Baseando-nos nesses conceitos, podemos dizer que o bilinguismo é o fenômeno 

natural decorrente do contato entre línguas e pode ser estudado sob dois enfoques: 

bilinguismo individual ou social. Nessa perspectiva, essa pesquisa trata do bilinguismo em 

seu aspecto social. 

O bilinguismo social ou societal, trata-se de um fenômeno que, além de afetar o 

indivíduo, afeta a sociedade, ou as comunidades de falantes. Conforme Hamel (1988) o 
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bilinguismo social é “a coexistência ou copresença de duas línguas nos mesmos espaços 

socioculturais” (HAMEL, 1988, tradução nossa).25 Nessa perspectiva, entende-se que, uma 

comunidade bilíngue é aquela em que se falam duas línguas, ou em que seus membros, ou 

parte deles, são bilíngues.  

Para Couto (2009), independentemente da situação, sempre que temos um bilinguismo 

societário haverá uma língua dominante, em geral, a do povo dominante, e as demais línguas 

terão um status subordinado, frequentemente de língua minoritária.  

Não podemos ignorar, em relação ao Brasil, os contextos bilíngues de minorias, uma 

vez que no mapa brasileiro, pode-se localizar, segundo Cavalcanti (1999): 1) comunidades 

indígenas em quase todo o território, principalmente na região norte e centro-oeste; 2) 

comunidades imigrantes (alemãs, italianas, japonesas, polonesas, ucranianas, entre outras) na 

região Sudeste e Sul, que mantêm ou não sua língua de origem; 3) comunidades de brasileiros 

descendentes de imigrantes e de brasileiros não-descendentes de imigrantes em regiões de 

fronteira, em sua grande maioria, com países hispano-falantes. 

O desenvolvimento do bilinguismo social nos seus diferentes tipos, mostra-se bastante 

complexo, dado o enredamento social e político que envolve os grupos. Entretanto, é através 

dos usos e funções sociais das línguas envolvidas que podemos recolher amostras sobre o que 

está acontecendo com as línguas e os povos. Por isso, em nossa análise, evidenciamos os usos 

e as funções sociais das línguas Tikuna e Portuguesa. 

Por essa razão faz-se necessário comentar aqui a noção de domínio de uso (domain of 

use), introduzida por Fishman (1972), para ajudar a entender a mobilidade linguística, já que o 

encolhimento dos domínios de uso de uma língua colabora para o processo de difusão de 

outra língua. O autor usou o termo para designar as situações linguísticas ou os 

ambientes/domínios de utilização de uma língua, como o lar, o trabalho, a escola, a igreja, 

entre outras. 

De acordo com Fishman (1972), os fatores determinantes dos domínios podem incluir 

o tema em discussão (religião, família, trabalho, escola etc.), as relações guiadas pelos papéis 

dos participantes (pais e filhos, patrão e empregado, aluno e professor) e o local de interação 

(igreja, lar, local de trabalho, universidade, etc.). Diferentes níveis de foco também provaram 

ser salientes em diferentes comunidades: por exemplo, societal-institucional (família, escola, 

igreja, governo) versus social-psicológico (íntimo, informal, formal, intergrupo). Esses níveis 

tendem a coincidir (por exemplo, família com íntimo, igreja com formal etc.)  

                                                           
25 [...]l la coexistência ou copresencia de dos lenguas en los mismos espacios socioculturales. (HAMEL, 1988) 
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Nessa perspectiva, em situações de mudança linguística, contextos de usos 

tradicionalmente pertencentes à língua minorizada se tornam cada vez mais reduzidos, na 

medida em que esta vai sendo substituída pela língua majoritária, que passa a ocupar cada vez 

mais funções dentro da comunidade linguística. Em geral, o processo de mudança linguística 

leva um período de três gerações para acontecer, na medida em que a língua de prestígio (H) 

passa a ser a língua aprendida pelas crianças e usada na maioria dos espaços sociais, tanto de 

maior quanto de menor prestígio. (FISHMAN, 1972) 

Romaine (2009), por sua vez, considera que, muitas vezes, esse processo leva menos 

de três gerações para acontecer, como foi o caso de muitas línguas indígenas e de imigração. 

Em ambos os casos, os indivíduos se sentem pressionados a aprender a língua do grupo de 

maior prestígio e acabam, por diversas razões, não ensinando a língua de origem (L) para seus 

filhos. Casos estes, encontrados em nossos dados, como será possível observar no capítulo 

referente à análise.  

Pesquisadores como Hamel (1988) e Melià (1988) têm discutido os conflitos que 

caracterizam a realidade bilíngue dos povos indígenas situados na América Central e na 

América Latina. Nessa perspectiva, Hamel (1998) critica “a visão idílica de harmonia e 

estabilidade que tradicionalmente se havia imposto ao termo de diglossia na sociolinguística 

funcionalista norte-americana” (HAMEL, 1988, p. 52, tradução nossa)26, uma vez que o autor 

entende o conceito de contato entre línguas como conflito linguístico.  

Melià (1988), por sua vez, complementa dizendo que, embora o contato entre 

sociedades possa acontecer na base de uma “reciprocidade perfeita”, em um “perfeito 

bilinguismo coordenado”, historicamente, essa reciprocidade equilibrada dificilmente 

acontece, sobretudo, em sociedades em que o contato se dá através de um regime colonial, 

marcado pela dominação do imperialismo cultural e pelo etnocentrismo.  

Segundo a análise que faz do contato do espanhol com as línguas minorizadas do 

México, Hamel (1988) conclui que, o conflito linguístico pode, muitas vezes, permear uma 

comunidade “de maneira velada, mesmo nos espaços onde aparentemente não existe um 

conflito visível” (HAMEL, 1988, p. 55, tradução nossa).27 

Na concepção do autor, por trás dos conflitos linguísticos subjazem relações de 

disputa de poder entre grupos dominantes e grupos dominados, os quais lutam ou por sua 

                                                           
26 [...] la visión idílica de armonía y estabilidad que tradicionalmente se le había acuñado al término de diglosia 

en la sociolingüística funcionalista norte-americana. 
 
27 [...] de manera velada, aun en los espacios donde aparentemente no existe un conflicto visible. 
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hegemonia e dominação, no caso da classe dominante, ou pela legitimação e transformação 

social, no caso do grupo dominado (HAMEL, 1988).  

Dentro do contexto de línguas em contato aqui apresentado, vimos que elas não estão 

totalmente isentas de conflito, mesmo que esse embate não se dê de forma tão acirrada. Os 

conflitos existem e podem se dar devido a diversos fatores, como o valor designado a uma e 

outra língua ou variedade e às distinções em relação ao lugar que cada uma delas deve ocupar 

na vida social. Afinal, os falantes não se tornam bilíngues ou plurilíngues por acaso, mas 

porque estão inseridos em um contexto social no qual duas ou mais línguas são faladas e, por 

isso, sentem necessidade de dominá-las, especialmente a língua majoritária, como é o caso 

dos Tikuna e de muitos outros grupos étnicos. 

A seguir, considerando as avaliações e posturas que o bilíngue pode manter acerca das 

línguas e seus falantes, passamos à descrição dos estudos sobre atitudes linguísticas. 

3.3 Atitudes linguísticas 

O psicólogo social Wallace Lambert, nos anos 60, por meio de sua pesquisa sobre 

bilinguismo realizada no Canadá, apresentou importantes contribuições para o estudo das 

atitudes no campo linguístico, conforme aponta Calvet (2007). Até então, o conceito de 

atitude dizia respeito aos comportamentos humanos e suas motivações, sem que isso estivesse 

diretamente ligado à linguagem. 

A partir das contribuições de Lambert, o conceito de atitude passou a ser objeto de 

interesse dos linguistas e a ser visto como envolvendo a esfera da língua, fundamentando-se 

nos julgamentos, sejam eles positivos ou negativos, que o indivíduo faz de sua própria fala e 

da fala dos demais. Nas palavras de Pinto; Fraga (2011), “no primeiro caso, o falante 

‘valorizará sua prática linguística, ou tentará, ao invés disso, modificá-la a um modelo 

prestigioso’; já no segundo, ‘as pessoas serão julgadas de acordo com o seu modo de falar”. É 

diante desse contexto que passamos a conhecer o termo como atitude linguística.  

Nesse sentido, a Sociolinguística ao considerar o estudo das atitudes linguísticas, passa 

a relacionar as noções de língua, cultura e sociedade para explicar os fenômenos linguísticos, 

uma vez que, Pinto; Fraga (2011) pressupõem que em dada sociedade, ou mesmo entre 

sociedades, existem variedades de língua e de estilo que acabam por coexistir de forma 

contrastante e, muitas vezes, competitiva. 

Para nossa análise levamos em consideração as atitudes linguísticas relacionando-as 

aos conceitos de língua e identidade étnica, por essa razão é o que será abordado no próximo 

tópico. 

3.3.1 Atitudes linguísticas: a relação entre língua e identidade étnica 
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As atitudes linguísticas desempenham um papel importante na vida dos usuários de 

uma língua, bem como na própria variedade linguística, sobretudo porque elas são, na 

verdade, atitudes sociais (APPEL; MUYSKEN, 1996; FASOLD, 1996). Nessa perspectiva, 

segundo Baker; Jones (1998), toda a vida de uma língua é influenciada pelas atitudes de seus 

falantes. 

Para Appel e Muysken (1996), Fasold (1996) e Grosjean (2002), a língua não é apenas 

um instrumento de comunicação de mensagens; ela transmite significados e conotações 

sociais. Segundo os autores, uma comunidade se distingue de outra por meio de sua língua. 

As normas e valores culturais do grupo, bem como seus sentimentos, são transmitidos por ela. 

Os que não pertencem ao grupo são excluídos, já que não têm acesso a essas informações. Por 

essa razão, Grosjean (2002) acredita que as atitudes em relação aos indivíduos são 

transferidas para a língua de que eles são usuários.  

Desse modo, para o autor, a atitude linguística consiste em uma postura, um 

comportamento positivo ou negativo frente a uma língua ou uma variedade linguística 

particular; uma reação favorável ou desfavorável face ao modo de falar do outro. As atitudes 

positivas são vistas como solidariedade, e as negativas, como estigmatização. Ainda para o 

autor, uma língua é acompanhada por atitudes e valores mantidos por seus usuários e também 

por pessoas que não conhecem a língua. (GROSJEAN, 2002).  

As atitudes linguísticas são expressas tanto pelos falantes quanto pelos não falantes da 

língua. E esses dois lados mantêm uma postura para com eles mesmos e para com os 

outsiders. Acredita-se que as atitudes sejam determinadas a partir das diferentes posições 

sociais do grupo linguístico, isto é, as atitudes surgem a partir da razão pela qual se fala, seja 

ela social, subjetiva ou afetiva (APPEL; MUYSKEN, 1996).  

Em vista disso, para Myers-Scoton (2006), em comunidades bilíngues o estudo das 

funções e padrões de usos linguísticos está, geralmente associado a investigações sobre as 

atitudes que os grupos mantêm acerca das línguas e dos falantes envolvidos na situação de 

contato. Isso se deve ao fato de que as escolhas linguísticas dos participantes são também 

definidas de acordo com a forma como os indivíduos avaliam subjetivamente as línguas e os 

seus falantes, o que, por sua vez, é determinado pelo conjunto de valores e ideologias 

construídos social e historicamente. 

Para Hamel (1988), em seus estudos envolvendo grupos étnicos minorizados, em que a 

relação de contato é marcada por assimetrias políticas e econômicas, uma das questões que se 

colocam é até que ponto as percepções e atitudes do grupo para com as línguas e os seus 

falantes influenciam no comportamento linguístico dos indivíduos e de que forma isso 
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compromete o futuro da língua do grupo minorizado, na medida em que pode resultar tanto na 

manutenção como no deslocamento e mudança linguística. 

 Uma das primeiras percepções que se pode fazer para entender se um indivíduo 

pertence ou não a um grupo é analisar sua fala. Independentemente da língua falada ou da 

nacionalidade, esse símbolo, que é a língua, irá nos fazer pertencer a uma comunidade de fala 

específica. Ao ouvir a língua de um grupo, o ouvinte reage de forma a atribuir valores a ela e 

aos seus falantes. De fato, a forma de falar de uma pessoa ou de um grupo vai interferir nas 

avaliações que são feitas sobre esse grupo por outras pessoas. Conforme López Morales 

(2004), certos fenômenos linguísticos estão intimamente relacionados com grupos específicos 

de falantes, se um deles é considerado prestigiado pela comunidade, sua forma de falar 

também será, como seus costumes, suas roupas, seus gostos, etc.  

 Muitos autores, além de López Morales (2004), também confirmam a existência de 

uma estreita ligação entre as avaliações que são feitas da fala e aquelas feitas do seu grupo de 

falantes. Para Grosjean (2002), as atitudes para uma língua – se é bonita, eficiente, rica e 

assim por diante – são muitas vezes confundidas com atitudes em relação aos usuários dessa 

língua. Confirma-se, assim, que a fala está, se não totalmente, parcialmente relacionada às 

avaliações sociais que são feitas daquele grupo, sejam positivas, sejam negativas.  

 É importante ressaltar, entretanto, que mesmo dentro de uma única comunidade de 

fala, apesar do compartilhamento de um conjunto de normas comuns em relação à linguagem, 

as pessoas não falam da mesma forma. Ou seja, existem variações de formas linguísticas até 

dentro de uma única comunidade de fala (LABOV, 2008).  

 Ao considerar a língua como símbolo mais visível de uma comunidade de fala é 

fundamental que se considere também o contexto social, histórico e político das pessoas 

pertencentes a tal comunidade. Ou seja, além dos fatores linguísticos que marcam, definem e 

fazem um grupo ser reconhecido, certamente existem fatores sociais e políticos que são 

igualmente relevantes em como esse grupo se vê e é visto por outros grupos. Nesse sentido, 

Botassini (2011) afirma que especialmente a fala é carregada de valor social, o que 

frequentemente nos leva a julgar as pessoas como pertencentes a um grupo específico, 

baseando-nos exclusivamente em sua fala.   

 Bisinoto (2007), ao levar em consideração, sobretudo, o contexto social, usa o 

conceito de “atitude sociolinguística”. Para a autora, os fenômenos sociais afetam não 

somente o comportamento linguístico dos indivíduos, mas também o comportamento político 

das pessoas. Nas suas palavras, “a atitude linguística e a social complementam-se, ou melhor, 

fundem-se nas ações e reações dos indivíduos” (BISINOTO, 2007, grifo da autora). Ela 
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continua dizendo que as atitudes relativas à linguagem podem ser conscientes ou não, 

subjetivas ou objetivas e têm a propriedade de fundar e governar tanto as relações de poder 

quanto o prestígio ou o desprestígio das formas linguísticas, estabelecendo seletividades, 

evidenciando preconceitos.  

Frosi et al. (2010), iniciam a discussão sobre atitudes linguísticas simplesmente 

definindo a palavra “atitude” – sem o adjetivo “linguístico”. Para elas, é a postura que um 

indivíduo assume frente a algo. As autoras afirmam ainda que a atitude pode ser favorável ou 

desfavorável em relação a um objeto real ou simbólico. Suas pesquisas envolvendo o tema no 

Rio Grande do Sul, mais especificamente na Região de Colonização Italiana (RCI) de Caxias 

do Sul e arredores, são fundamentadas em Grosjean (2002), para quem as atitudes em relação 

aos indivíduos são transferidas para a língua e para seus usuários. Tudo isso acaba por gerar 

consequências para a manutenção da língua e para a identidade dos indivíduos.  

 As autoras criam uma noção de “atitude” levando em consideração esse panorama, 

afirmando que atitude linguística consiste em uma postura, ou comportamento positivo ou 

negativo frente a uma língua ou a uma variedade linguística particular, uma reação favorável 

ou desfavorável face ao modo de falar do outro. Ainda para as autoras, as atitudes 

desempenham um papel importante na vida dos falantes de uma língua e apresentam efeitos 

psicológicos grandes. 

 Outra importante definição do conceito vem de Moreno Fernández (1998), para o qual 

a atitude linguística é uma manifestação da atitude social dos indivíduos que pode se focar e 

se referir tanto à língua quanto ao seu uso em sociedade. Ou seja, na visão do autor, as 

atitudes linguísticas têm a ver com a própria língua ou com o meio onde ela é falada. Para 

Moreno Fernández (1998), assim como para Grosjean (2002) e Bisinoto (2007), a sociedade 

desenvolve um papel fundamental na formação e manifestação das atitudes linguísticas.  

 Moreno Fernández (1998) acrescenta, para essa discussão sobre atitude, a ideia 

fundamental de “identidade” dos grupos que usam a língua, afirmando que as atitudes 

linguísticas se manifestam exatamente na relação entre língua e identidade. “Identidade”, para 

ele, pode ser definida objetivamente ou subjetivamente. No primeiro caso, “identidade” 

caracteriza-se pelas instituições que a compõem (escolas, igrejas, local de trabalho) e pelos 

padrões culturais que nos personalizam (tradições, hábitos). Já a “identidade subjetiva” pode 

ser definida como sentimento compartilhado pela comunidade e seus membros e a ideia de 

diferenciação em relação aos outros. 

 Aguilera (2008) apoia a noção subjetiva de Moreno Fernández (1998) e diz que a 

atitude linguística que o falante manifesta traz consigo a noção de “identidade”. Para a autora, 
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“identidade” pode ser definida como “a característica ou o conjunto de características que 

permitem diferenciar um grupo do outro, uma etnia da outra, um povo de outro”. Ou seja, 

“identidade” é conceituada a partir da percepção do Outro, é através da percepção da 

diferença que me enxergo como Eu, é aquilo que me diferencia do outro grupo que me 

identifica. Nesse sentido, podemos dizer que existe uma relação forte entre identidade e 

língua. O mesmo acontece com a percepção da sua própria língua, isto é, a partir da 

observação de outra língua você percebe as peculiaridades da sua.  

 Nessa perspectiva, situações de língua em contato, oportunizam essa observação. As 

pessoas percebem conscientemente as peculiaridades da sua língua através da outra e é nesse 

momento que a língua se torna símbolo do grupo, identificando o falante como pertencente ao 

grupo que a fala.  

 Os autores que pesquisam o conceito de “identidade” estão cientes de que ela não está 

pronta e acabada; muito pelo contrário, a identidade está em constante estado de mudança, 

reformulação e reconstrução, e isso não tem momento certo para acontecer. 

 Conforme Rajagopalan (2003), as identidades são adequadas e adaptadas a qualquer 

momento de acordo com as circunstâncias no decorrer da vida. Segundo o autor, a única 

forma de definir uma identidade é em oposição a outras identidades em jogo. Percebe-se que a 

definição de Rajagopalan encaminha-se com a de Aguilera (2008) e a de Moreno Fenández 

(1998) no sentido de se identificar através da percepção do Outro, de perceber o que é 

compartilhado ou não com outras pessoas ou outros grupos para poder se perceber e se 

identificar.  

 Moreno Fernández (1998), ao levar em consideração identidade, sociedade e aspectos 

linguísticos, afirma que atitudes linguísticas são de fato “atitudes psicossociais” ao 

acrescentar o psicológico ao conceito. A característica psicológica de definição de atitude 

enfatiza o quanto a identidade está vinculada à atitude linguística de uma pessoa. 

Independentemente do conceito que se use para definir “identidade”, é certo que os aspectos 

linguísticos nos identificam e nos diferenciam dentro da sociedade.  

 Conforme destaca Moreno Fernández (1998), outras funções podem ser verificadas 

nas atitudes, elas também influenciam decisivamente nos processos de variação e mudança 

linguística que se produzem nas comunidades de fala. Uma atitude favorável ou positiva pode 

fazer com que a mudança linguística se realize mais rapidamente, que em certos contextos 

predomine o uso de uma língua em detrimento de outra, que o ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira seja mais eficaz, que certas variáveis linguísticas se confinem a contextos 

menos formais e outras predominem nos estilos mais monitorados. Uma atitude desfavorável 
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ou negativa pode levar ao abandono de uma língua ou impedir a difusão de uma variável ou 

de uma mudança linguística. Em suas palavras, 

 [...] as atitudes influenciam decisivamente nos processos de 

variação e mudança linguística que ocorrem nas comunidades de 

fala. Uma atitude favorável ou positiva pode fazer com que uma 

mudança linguística ocorra mais rapidamente, e que em certos 

contextos predomine o uso de uma língua em detrimento de 

outra. [...] Uma atitude desfavorável ou negativa pode levar ao 

abandono e esquecimento de uma língua ou impedir a 

propagação de uma variante ou uma mudança linguística 

(MORENO FERNÁNDEZ, 1998, tradução nossa).28 

 

 López Morales (2004), por sua vez, também elenca as variadas consequências da 

manifestação das atitudes linguísticas positivas ou negativas em relação a uma língua. Para 

ele, atitudes linguísticas podem levar mais rapidamente, ou não, às mudanças linguísticas; 

interferem na decisão de aprender ou não querer aprender uma determinada língua 

estrangeira; e podem ser também fomento para a discriminação linguística. Ele alerta que, de 

todas as consequências citadas, a mais grave é a discriminação linguística.  

 A partir das palavras de Moreno Fernández pressupõe-se que a atitude é uma conduta, 

uma reação ou resposta a um estímulo, isto é, a uma língua, uma situação ou característica 

sociolinguística determinada. Ou seja, ao ouvir um indivíduo falar, já se identifica a sua 

origem e sua posição social, que por razões socioeconômicas, étnicas e socioculturais acabam 

atribuindo mais ou menos prestigio a uma língua em detrimento a outra.  

 As atitudes, segundo Moreno Fernandez (1998), implicam diretamente a presença de 

três elementos ou componentes que devem ser bem diferenciados: o cognitivo (um saber ou 

crença); o afetivo (uma atitude) e o conativo (tido como uma conduta). Portanto, toda 

observação depende de nossa atitude (afetivo), de nossa crença (cognitivo) e ação (conativo). 

 Para Aguilera (2008) a atitude linguística de um indivíduo é o resultado da soma de 

suas crenças, conhecimentos, afetos e tendências a comportar-se de uma forma determinada 

diante de uma língua ou de uma situação sociolinguística.  

 Enquanto Moreno Fernandez (1998) define que “a atitude é uma conduta, uma reação 

ou resposta a um estímulo, isto é, a uma língua, uma situação ou características 

sociolinguísticas determinadas”, López Morales (2004), embora o autor seja adepto da linha 

mentalista, identifica na atitude apenas o componente conativo, separando o conceito de 

crença do de atitude e os situando em níveis diferentes: as crenças dão lugar a atitudes 

                                                           
28 [...] las actitudes influyen decisivamente en los procesos de variación y cambio lingüístico que se producen en 

las comunidades de habla. Una actitud favorable o positiva puede hacer que un cambio lingüístico se cumpla 

más rápidamente, que en ciertos contextos predomine el uso de una lengua en detrimento de otra. [...] Una 

actitud desfavorable o negativa puede llevar al abandono y el olvido de una lengua o impedir la difusión de una 

variante o un cambio lingüístico. (MORENO FERNANDEZ,1998, p. 179) 
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diferentes; estas, por sua vez, ajudam a conformar as crenças, juntamente com os elementos 

cognoscitivos e afetivos, considerando que as crenças podem estar ou não motivadas 

empiricamente. 

 Lambert e Lambert (1966) definem a atitude como uma maneira organizada e coerente 

de pensar, sentir e reagir em relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais 

genericamente, a qualquer acontecimento ocorrido em nosso meio circundante. Ainda 

segundo esses psicólogos, seus componentes essenciais são os pensamentos e as crenças, os 

sentimentos (ou emoções) e as tendências para reagir. Dizemos que uma atitude está formada 

quando esses componentes se encontram de tal modo interrelacionados que os sentimentos e 

tendências reativas específicas ficam coerentemente associados com uma maneira particular 

de pensar em certas pessoas ou acontecimentos.  

 Bem (1973), acrescenta o componente social nesse conceito, para o autor, as crenças e 

atitudes humanas se fundamentam em quatro atividades do homem – pensar, sentir, 

comportar-se e interagir –, que correspondem aos quatro fundamentos psicológicos das 

crenças e atitudes – cognitivos, emocionais, comportamentais e sociais. Dessa forma, verifica-

se que não há consenso entre os pesquisadores quanto à estrutura componencial da atitude, 

especialmente porque a cada concepção de atitude corresponde uma abordagem diferente. 

Entretanto duas perspectivas sobressaem: a mentalista, que concebe a atitude como uma 

entidade complexa, compreendendo os elementos cognitivo ou cognoscitivo, afetivo e 

conativo, e a behaviorista ou comportamentalista, que vê na atitude um elemento único, 

geralmente afetivo ou de valoração (GÓMEZ MOLINA, 1996; MORENO FERNÁNDEZ, 

1998; BLANCO CANALES, 2004). 

 A tendência da maioria das definições, seja de base mentalista, seja de base 

comportamentalista, é concordar que uma atitude é uma disponibilidade, um estado mental de 

prontidão, uma tendência para agir ou reagir de certo modo quando o sujeito é confrontado 

com certos estímulos.  

As atitudes linguísticas representam, assim, um componente fundamental da 

identidade linguística do falante e oferecem uma chave de leitura e compreensão do próprio 

comportamento linguístico. No âmbito das atitudes de forma geral, as atitudes linguísticas 

constituem uma categoria particular, uma vez que seu objeto não são as línguas, mas os 

grupos que a falam. 

 Usar língua(s) faz parte da vida humana. É por meio dela que os usuários moldam, 

constituem e sustentam a vida social e a identidade social e individual. É natural, portanto, 
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que toda pessoa, sendo falante de uma ou de diversas línguas em dado ambiente social, tenha 

visões, opiniões e atitudes sobre sua(s) própria(s) língua(s) e sobre a língua dos outros.  

 Para Lambert e Lambert (1966), existem três princípios que regem as crenças e suas 

consequentes atitudes sociais, são eles: (I) associação – princípio pelo qual se evita o contato 

com pessoas ou coisas que nos desagradem e nos aproximamos daqueles que nos trazem 

coisas agradáveis; (II) transferência, pois transferimos nossas expectativas para determinados 

fins; e (III) satisfação de necessidade, quando procuramos nos aproximar de pessoas que 

associamos a coisas agradáveis. (LAMBERT; LAMBERT, 1966) 

 Com os princípios propostos pelo pesquisador é possível perceber que os falantes de 

uma comunidade procuram se aproximar de coisas ou pessoas com as quais se identificam e 

pelas quais sentem empatia. Podemos afirmar, assim, que o falante possui crenças valorativas 

em relação ao mundo e, consequentemente, sua conduta será condizente com esse saber ou 

crença, uma vez que são estímulos reforçados pelo meio. 

 Segundo Orsi (2010), o modo em que uma atitude se desenvolve está imerso no 

contexto social, portanto pré existe na sociedade um sistema de crenças, valores, costumes e 

normas compartilhadas. Assim, se adquirem durante o processo de socialização, por meio do 

qual o indivíduo as internaliza. 

 Aguilera (2008), por sua vez, também afirma que a língua não está desvinculada de 

seu contexto social, principalmente na sua condição de aspecto constituidor da identidade de 

determinado grupo étnico. Segundo essa autora, decorre daí que, na maioria das vezes, ao 

caracterizar um grupo ao qual não pertence, a tendência é o usuário fazê-lo de forma 

subjetiva, procurando preservar o sentimento de comunidade partilhado e classificando o 

outro como diferente. 

 A consciência linguística a respeito da diversidade linguística da comunidade, do 

contato entre culturas, línguas e diferentes falares, é determinada pelo prestígio que as 

variantes assumem na localidade. Para Moreno Fernandez (1998), a noção de prestígio é algo 

que se tem ou se demonstra, mas também é algo que se concede. O prestígio poderia ser 

definido como um processo de concessão de estima e respeito a indivíduos ou grupos que 

reúnem certas características e que leva a imitação de condutas e crenças desses indivíduos ou 

grupos. 

 O que ocorre é que em virtude de muitos fatores linguísticos e principalmente 

extralinguísticos, línguas passam por uma classificação, onde ela é tida como a melhor ou 

pior, a mais feia ou a mais bonita, dando maior prestígio para uma língua do que à outra.  
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 As crenças e atitudes linguísticas evidenciadas em relação ao que é falado por um 

determinado grupo sociolinguístico podem refletir a relação que possuem com a língua 

utilizada por esse grupo, e também com os demais grupos com que vão interagir. São as 

diferenças linguísticas que irão se sobressair neste momento, que, por sua vez, refletem o 

poder político, social, geográfico e econômico e que se estabelecem entre as comunidades de 

diferentes falas.  

 Appel e Muysken (1996) também chamam a atenção para a importância do meio 

social na formação das atitudes. Os autores apresentam um esquema para demonstrar a 

formação das atitudes linguísticas. É interessante ressaltar que as atitudes em relação ao grupo 

precedem as atitudes em relação à língua, ou seja, aspectos culturais e sociais de uma 

comunidade são levados em consideração, antes mesmo da língua, para a formação da atitude, 

como mostra a figura abaixo: 

Figura 5 – Representação de formação de atitudes 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Appel e Muysken (1996) 

 

 De acordo com o esquema de formação de atitude acima, percebe-se que o que 

acontece no meio social, como as posições ocupadas na sociedade, por exemplo, será refletido 

nas atitudes em relação à língua que aquele grupo usa, o que, por sua vez, será refletido 

também nos membros desse grupo.  (MUTSKEN; APPEL, 1996) 

 Segundo Saville-Troike (2003), pesquisadora interessada na linguagem e nas atitudes 

linguísticas, os indivíduos raramente escolhem suas atitudes em relação a uma língua ou às 

pessoas. Para ela, as atitudes são culturalmente determinadas e fortemente influenciadas pela 

estrutura social na qual a pessoa está inserida. 

 Os valores linguísticos impostos por um determinado grupo social são de certa forma 

uma avaliação que pode gerar atitudes que levam ao preconceito e a estereótipos linguísticos, 

nessa perspectiva, Tarallo (2007), afirma que a cada situação de fala em que nos inserimos e 

da qual participamos, notamos que a língua falada, é, a um só tempo, heterogênea e 

diversificada. É a língua que vai identificar um grupo e marcar as diferenças sociais no seio de 

uma comunidade e a partir destas diferenças, formar categorias linguísticas que determinarão 

ou classificarão como marginalizados ou prestigiados cada grupo social.  

 Para Calvet (2007), a linguagem se caracteriza como um dos principais componentes 

culturais, ela delineia formas de atitudes e comportamentos que são utilizados para preencher 
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os espaços sociais e interacionais desenvolvidos durante o uso da língua. Por isso aprender 

uma língua implica também desvendar a cultura em que ela se insere.  

 Além das consequências das atitudes linguísticas relacionadas aos fatores sociais, 

psicológicos e linguísticos, de acordo com Calvet (2007), a relação entre o contato de línguas 

e as suas variedades estabelece relações de força e poder. O autor, assim como linguistas que 

trabalham com atitudes, confirma a ideia de que a língua não serve apenas para transmitir 

informação, ela também diz coisas sobre o falante, sobre o grupo. 

 Segundo Calvet (2007), isso quer dizer que, se uma língua – ou sua variedade – é mal 

vista pela sociedade, seus falantes também sofrerão com esse julgamento. Essa forma de ver a 

língua e as suas variações leva em consideração seus vínculos com a sociedade e seus 

membros. Há muitas intervenções humanas tentando ditar "regras" do uso "correto" de como 

falar/escrever para certos grupos na tentativa de “reintroduzi-los” na sociedade. 

  O autor afirma que são os usuários que decidem se vão aceitar ou não a solução 

escolhida, mas na verdade, o governo controla o sistema escolar, as mídias; e para ele a 

melhor estratégia consiste em introduzir a reforma linguística por meio da escola. (CALVET, 

2007).  

 Para o autor, estudar questões que envolvam julgamentos das línguas e das suas 

variações em sociedade, é fundamental que analisemos também o contexto social, político e 

histórico no qual aquela língua é usada. Assim, a linguística nos tem ensinado que as línguas 

não podem ser decretadas, mas que são produtos da história e da prática dos falantes, que elas 

evoluem sob a pressão de fatores históricos e sociais.  

 Saville-Troike (2003) já afirmava, na mesma linha de Calvet (2007), que a língua 

poderia ser usada para discriminar e controlar porque podemos usá-la para a classificação das 

pessoas. Ela pode ser usada para manter ou colocar as pessoas em determinado local na 

sociedade. As atitudes, por sua vez, podem ser de grande importância nesse contexto porque 

são influenciadas por estruturas sociais. Todas essas consequências das atitudes na sociedade 

e na vida do indivíduo fundamentam e justificam seu estudo, além de colocá-las em destaque 

dentro da Sociolinguística.  

 A Sociolinguística tem entre suas funções a tarefa de pesquisar a diferença entre a 

maneira como as pessoas fazem uso da(s) língua(s), bem como suas crenças a respeito de seu 

próprio comportamento linguístico e o dos demais falantes. Para a sociolinguística, a 

importância do estudo das atitudes linguísticas reside no fato de que elas, além de revelarem 

múltiplos aspectos para melhor entendimento de uma comunidade, influem decisivamente nos 

processos de variação e mudança linguística, bem como afetam a eleição de uma língua em 
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detrimento de outra e o ensino-aprendizagem de línguas nessa comunidade (MORENO 

FERNÁNDEZ, 1998; GÓMEZ MOLINA, 1996; BLANCO CANALES, 2004).  

 Visto que a língua é um produto social e cultural, a variação linguística é um 

fenômeno que envolve processos identitários, onde o indivíduo falante está localizado em um 

determinado tempo e espaço. Nessa perspectiva a sociolinguística tem como objetivo central 

relacionar a heterogeneidade linguística com a heterogeneidade social, isto é cabe à 

sociolinguística como disciplina fazer uma compreensão e interpretação dos fenômenos 

relacionados entre a língua e a sociedade (LABOV, 2008).  

 Labov (2008), em sua obra sociolinguistic patterns, citado por Bisinoto (2007), ao 

correlacionar linguagem e sociedade em seus diversos estudos sobre variação linguística, trata 

das atitudes dos falantes sob vários prismas, conferindo-lhes sempre um papel determinante 

na diferenciação social da linguagem e no curso das mudanças linguísticas. Para o autor, as 

atitudes podem se manifestar como uma tendência regular do indivíduo a adotar a norma de 

prestígio, uma autoavaliação a respeito da norma, uma reação subjetiva de sensibilidade à 

norma ou um reconhecimento explícito de um traço linguístico como um estereótipo. 

Ao longo de suas pesquisas, Labov aplica uma série de testes formais para detecção de 

atitudes linguísticas: o teste de “extração familiar”, o de “reação subjetiva”, o de “correção 

escolar”, entre outros, cada qual com a finalidade específica de revelar um comportamento 

linguístico ou uma atitude social do falante.  

Segundo o autor, a atitude linguística e a social complementam-se, ou melhor, 

fundem-se nas ações e reações dos indivíduos. As avaliações manifestas e encobertas, 

subjetivas e objetivas, mais ou menos conscientes, relativas à linguagem dos homens numa 

sociedade plural, têm a propriedade de fundar e governar tanto as relações de poder quanto do 

prestígio ou o desprestígio das formas linguísticas, estabelecendo seletividades, evidenciando 

preconceitos. Por isso, para o autor, aplica-se melhor o termo “atitudes sociolinguísticas” para 

descrever esse complexo do procedimento dos falantes (LABOV, 2008). 

Alguns pesquisadores interessados nos estudos envolvendo grupos étnicos 

minorizados, como Grosjean (2002), Hamel (1988), Myers-Scotton (2006) e Muñoz (2009), 

apontam o papel dos fatores socioeconômicos, políticos, históricos, culturais e de relações de 

poder na constituição e reprodução das atitudes linguísticas. Na concepção dos autores, em 

sociedades hierarquizadas, onde um determinado grupo possui maior prestígio não só político 

e econômico, mas também cultural, a língua ou variedade usada por esse grupo é considerada 

a língua de maior prestígio, enquanto as demais línguas ou variedades são consideradas como 

tendo pouco ou nenhum valor, tanto pelo grupo de prestígio quanto pelos demais grupos.  
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Um dos motivos por que isso acontece é justamente a construção de valores (e, 

portanto, atitudes) negativos com relação à língua minorizada, dentre eles, a crença de que 

não se tratam de línguas, mas de dialetos ou patois, e a uma série de outras conotações 

negativas que diminuem o valor da língua étnica, além também da própria auto-estima dos 

seus falantes (HAMEL, 1988).  Nesse sentido, segundo Grosjean (2002) as atitudes, 

avaliações ou conjunto de valores adotados pelos falantes podem ter profundos efeitos no 

futuro da língua étnica minorizada.  

Em contextos bi-multilíngue é possível encontrar atitudes linguísticas favoráveis a 

uma língua e contrários à utilização de outra. Isso porque comumente, em situações de 

contato, uma língua tem mais prestígio do que a(s) outra(s). E a língua de prestígio é, muitas 

vezes, considerada mais bonita, mais expressiva, mais lógica e mais capaz de expressar os 

pensamentos abstratos. Em contrapartida, a outra língua é considerada agramatical, primitiva 

e grosseira (GROSJEAN, 2002). Nessa perspectiva, segundo o autor, atitudes negativas ou 

positivas em relação a uma língua podem gerar profundos efeitos em seus usuários, visto que 

as atitudes linguísticas estão sempre entre os principais fatores que explicam quais línguas são 

aprendidas, quais são usadas e quais são as preferidas pelos bilíngues.  

Entretanto, para o autor, ainda que as atitudes negativas tenham, na maioria das vezes, 

um efeito de destruição, no sentido de que levam à substituição linguística, à perda de 

domínios, à perda de proficiência e à perda de usos, entre outras, algumas vezes, a 

estigmatização da língua pode produzir outro efeito, o de reforçar a lealdade e a solidariedade 

de seus falantes para com sua língua e seu povo (GROSJEAN, 2002).  

Nesse ponto de vista, parece haver uma estreita relação entre língua e identidade 

étnica, considerando que a língua é uma das formas de expressão da identidade de um 

indivíduo. Tal relação esbarra nos conceitos de identidade e etnicidade, que têm recebido 

variadas definições.  

 O termo ‘etnicidade’, segundo Liebkind (1999, apud CALAZANS, 2014) origina-se 

da Antropologia e da Etnologia. De maneira geral, um grupo étnico é definido com base em 

critérios objetivos, ou seja, em características biológicas, geográficas, linguísticas, culturais 

ou religiosas. Considerando isso, a autora alerta para o fato de que as culturas mudam, mas a 

continuação dos laços de grupo em si pode ser mais duradoura, de modo que os membros da 

terceira ou quarta geração, podem ser bastante diferentes de seus antepassados da primeira 

geração, embora ainda, muitas vezes, definam-se como membros de seu grupo étnico 

ancestral. 
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Nesse viés, a autora define ‘etnicidade’ com base em critérios subjetivos, já que se 

trata de uma crença subjetiva em uma ancestralidade comum:  

Membros de grupos étnicos frequentemente têm uma 

crença subjetiva em sua linhagem comum. Não importa se 

uma relação de sangue realmente exista ou não. A filiação 

étnica difere do grupo de parentesco precisamente por ser 

uma identidade presumida (LIEBKIND, 1999, p. 140, apud 

CALAZANS, 2014,  tradução nossa).29 

 

Para Fishman (1998) etnicidade não é sinônimo de cultura, por isso estabeleceu uma 

caracterização para grupo étnico, unindo elementos objetivos e subjetivos. Assim, o autor 

trata a questão a partir de três dimensões, a saber: 1) paternidade/família: dimensão em que a 

etnicidade está ligada ao sentimento de continuidade, pois, para o autor, a etnicidade "em 

parte, se experimenta, mas de modo muito relevante [...] é adquirida dos pais, do mesmo 

modo que eles a adquiriram dos seus e assim sucessivamente, remontando-nos ao passado “ad 

infinitum"; 2) o patrimônio: o legado da coletividade, perspectivas e comportamentos que nos 

definem (música, roupa etc.); e 3) a fenomenologia: que se refere ao significado que 

atribuímos à paternidade e ao legado étnico, e tem a ver com as atitudes subjetivas dos 

indivíduos diante do seu pertencimento a um grupo étnico. 

Nesse entendimento, a língua materna ou minoritária não é um aspecto indispensável 

da etnicidade; é apenas uma de suas manifestações de identidade mais óbvias e é muito 

suscetível a substituições e deterioração. Precisamente, onde os grupos minoritários tentam 

integrar-se na cultura majoritária, a função habitual da língua materna decresce, passando a 

manter uma função ritual (APPEL; MUYSKEN, 1996).  

Para Appel e Muysken (1996), tudo aquilo que diferencia um grupo do outro, constitui 

a identidade do grupo. Ainda que não haja critérios fixos, um grupo se considera grupo étnico, 

com uma identidade étnica específica, quando é suficientemente diferente de outros grupos. 

Neste caso, quando esse grupo possui uma língua própria, converte-se em um grupo 

etnolinguístico. 

Em muitas comunidades bi-multilíngues, a identidade étnica de seus membros está 

vinculada a diversos aspectos, dos quais a língua é apenas um. Há outros fatores significativos 

de identificação, tais como a religião, ícones e símbolos. Aspectos como as festas tradicionais, 

a culinária, no caso dos Tikuna, os artesanatos, a pintura, e especialmente os ritos de 

                                                           
29 Members of ethnic groups often have a subjective belief in their common descent. It does not matter whether 

or not an objective blood relationship really exists. Ethnic membership differs from the kinship group precisely 

by being a presumed identity. 
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passagem, como a Festa da Moça Nova30, contribuem, juntamente com a língua, para que se 

crie e se mantenha uma identidade étnica. 

Segundo Liebkind (1999, apud CALAZANS, 2014), quase todas as nações 

contemporâneas são multiculturais, ou seja, contêm dois ou mais grupos sociais que podem 

ser distinguidos em graus variados em termos de cultura. A língua é, com frequência, uma 

característica bastante saliente de tais diferenças culturais e pode se tornar o símbolo mais 

importante da etnicidade, mesmo que não seja ativamente usada. Embora nem todos os 

membros do grupo necessitem falar a língua étnica, ela está prontamente disponível e pode 

atuar como um símbolo de identidade étnica. 

Pesquisas em Psicologia Social, segundo a autora, têm sugerido que a língua e a 

identidade estão reciprocamente relacionadas: usar a língua influencia a formação da 

identidade de grupo, que, por sua vez, influencia os padrões de atitude e uso linguísticos. 

Para Frosi et al (2010), entender a fragmentação e os paradoxos identitários não é 

difícil, se entendermos que a identidade é resultante da história de vida do sujeito, de seu 

trabalho, sua família, sua religião, e, por que não, de sua língua. 

A construção da identidade de um indivíduo é um processo contínuo ao longo da vida 

e é profundamente marcada pelas respostas dadas pelo grupo que o circunda desde a infância. 

As atitudes em relação à língua de que ele é usuário e o grupo sociolinguístico que ele 

representa, podem determinar sua relação com essa língua, com esse grupo e também com os 

demais grupos com os quais vai interagir, arquitetando assim sua(s) identidade(s) (FROSI; 

FAGGION; DAL CORNO, 2010).  

Isto posto, devido à complexidade do termo, serão usados neste trabalho ‘etnia’ e 

‘grupo étnico’ para designar o grupo que compartilha de valores culturais fundamentais com 

os demais membros, se identificando e sendo identificados pelos outros pela sua etnia, nesse 

caso para designar os Tikuna. 

 Discutir e analisar as atitudes linguísticas dos Tikuna em situação de contato, nos 

possibilitou entender de forma mais aprofundada os sentimentos, as crenças, desejos e 

comportamentos que manifestam em favor da língua indígena que desejam preservar como 

elemento de composição de sua identidade e cultura. Isso foi examinado a partir das atitudes 

linguísticas que os Tikuna manifestaram no contato com a língua Portuguesa. Em vista disso, 

as escolhas de uso, o comportamento linguístico, as crenças dos indivíduos determinaram as 

atitudes linguísticas deste grupo e estas, por sua vez, podem favorecer a manutenção de sua 

língua indígena. 

                                                           
30 O rito de passagem da Moça Nova é uma das principais festas tradicionais do povo Tikuna. Encontra-se 

detalhada no capítulo 2, item 2.2.2, pág. 28. 
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 Portanto, o aporte teórico-metodológico desta pesquisa origina-se da Sociolinguística, 

com contribuições da Psicologia Social, da Etnografia da Comunicação e da Sociologia da 

Linguagem, cuja interface nos possibilitou analisar os aspectos socioculturais do contato 

linguístico, uma vez que partimos do pressuposto de que língua e identidade étnica estão 

intimamente relacionadas e que, consequentemente, atitudes em relação a uma língua refletem 

atitudes em relação ao grupo que a fala. Finalmente, considerados esses conceitos e os 

pressupostos que direcionaram esse trabalho, apresentamos o próximo capítulo que trata da 

descrição dos procedimentos metodológicos que foram utilizados nessa pesquisa. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Neste capítulo trataremos da descrição dos procedimentos metodológicos que foram 

adotados nessa pesquisa. As nossas escolhas metodológicas serão descritas em tópicos, 

descrevendo-se como foi feita a seleção da localidade, o perfil dos participantes, o 

instrumento de coleta de dados e a perspectiva metodológica para o tratamento dos dados. 

4.1 A Localidade da Pesquisa 

 Como já descrito no capítulo 2 deste trabalho, item 2.1 e 2.5, a cidade de Tabatinga 

fica situada na região do Alto Solimões, e encontra-se localizada na tríplice fronteira entre o 

Brasil, a Colômbia e o Peru. É nesse contexto geográfico de fronteiras políticas que encontra-

se a comunidade indígena de Umariaçú. A escolha dessa localidade teve como pressuposto ser 

a comunidade indígena mais próxima da cidade e por se tratar do local onde residem os 

participantes da pesquisa. Como o objetivo era discutir as atitudes linguísticas, levando em 

consideração a situação de contato com a língua Portuguesa, tal localidade não poderia ser 

definida como a mais propícia para o estudo em questão, já que como dissemos, ela fica 

localizada muito próxima à cidade. Desta feita, depois que definimos a localidade levando em 

consideração o contexto do contato, partimos para a seleção dos participantes da pesquisa. 

4.2 O perfil dos participantes da pesquisa 

 Os participantes da pesquisa foram selecionados levando-se em consideração alguns 

fatores extralinguísticos, tais como a idade, o gênero, o lugar de origem e a etnia. Foram 

selecionados trinta e três (33) universitários Tikuna, dispostos na tabela, a seguir: 

Tabela 1 – Os participantes da pesquisa 

Fonte: elaborada pela autora 

FAIXA ETÁRIA  HOMENS  MULHERES 

De 18 a 30 anos 12 10 

De 30 anos em diante 11                       0 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tríplice_fronteira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colômbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
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Os participantes da pesquisa são especificamente os universitários da etnia Tikuna do 

CESTB-UEA. Conforme dados aproximados, o CESTB contava em média com quarenta e 

nove (49) alunos dessa etnia matriculados nos diversos cursos da Instituição no momento da 

seleção. Para a análise foram levadas em conta as dimensões diageracional (faixa-etária) e 

diassexual (gênero/sexo), com o intuito de verificar se a língua Tikuna vinha sendo 

transmitida entre as gerações desse grupo.  

Neste caso específico, não foi atribuída a escolaridade como parâmetro definidor na 

seleção dos participantes da pesquisa, uma vez que todos eram universitários. Dessa feita, a 

tabela a seguir discrimina em quais cursos os participantes dessa pesquisa encontravam-se 

matriculados no momento da seleção.  

Tabela 2 – Quantitativo dos participantes da pesquisa por curso 

Fonte: elaborada pela autora 

Depois de definida a localidade, bem como a seleção dos participantes da pesquisa e 

os fatores que seriam considerados na análise, partimos para a coleta dos dados. 

4.3 Técnicas e procedimentos adotados 

 Para alcançarmos os propósitos da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, 

de cunho etnográfico.  

Segundo Muñoz (2009), a análise das atitudes deve buscar compreender as reflexões 

feitas pelos próprios falantes, suas formas de raciocínio e avaliação acerca de determinadas 

situações sociolinguísticas. Ainda segundo o autor, discursos reflexivos sobre a realidade do 

conflito linguístico podem ser verificados tanto por meio da análise empírica dos momentos 

de interação com o grupo, como por meio de técnicas que incentivem narrativas de cunho 

pessoal, alcançando, assim, a dimensão subjetiva do conflito.  

Com relação às pesquisas sociolinguísticas voltadas ao estudo dos usos linguísticos em 

contextos de bilinguismo, Hamel & Muñoz (1986) consideram que, em situações de conflito 

linguístico, metodologias já consolidadas como a proposta de Fishman (1972) em verificar o 

comportamento linguístico por meio de métodos de aplicação de questionários e surveys, não 

devem estar desvinculadas de uma análise empírica e interpretativista do fenômneo. Segundo 

CURSOS  HOMENS  MULHERES 

Letras (Licenciatura) 9   3 

Geografia (Licenciatura) 2 0 

Agroecologia (Bacharelado) 11 7 

Educação Física (Bacharelado) 1 0 
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esses autores, a investigação etnográfica possibilita que o pesquisador compreenda a forma 

como o conflito diglóssico, assim como todos os fenômenos sociais, políticos e econômicos 

que o compõe, é materializado nas diferentes situações ou contextos de interação no cotidiano 

do grupo.  

 Dessa forma, foi elaborado um questionário que pudesse atender nossos propósitos. 

Na parte inicial do questionário foram elaboradas perguntas gerais com o objetivo de 

identificar nossos participantes, com relação a endereço, telefone, local de trabalho, dentre 

outras questões descritivas. Informações que foram devidamente asseguradas quanto ao 

anonimato dos participantes. Esse questionário foi aplicado em três etapas, a primeira 

possibilitou a identificação dos dados pessoais, a segunda e a terceira, as atitudes. 

As questões do questionário relacionadas às atitudes, foram elaboradas seguindo as 

orientações de Lambert e Lambert (1966), em que fosse possível representar os três 

componentes da atitude: o cognitivo, o afetivo e o conativo. Assim, os participantes foram 

estimulados a manifestar suas atitudes em relação à língua Tikuna, no contato desta com o 

Português, nos diversos domínios/âmbitos em que eles interagem, de forma que nos 

permitissem compreender os usos e os comportamentos do falante em relação a sua língua 

materna. 

Após a tabulação dos dados, os resultados foram transformados em gráficos para 

possibilitar sua visualização. Na sequência, procedeu-se à análise descritiva dos dados, ou 

seja, à interpretação qualitativa das respostas dos participantes, comentando pontos que 

fossem relevantes para esta pesquisa. Para complementar as discussões, foram reproduzidos 

excertos das respostas dos entrevistados.  

4.3.1 Procedimentos etnográficos 

Levando-se em conta as considerações de Muñoz (2009) e Hamel & Muñoz (1986) e o 

interesse deste trabalho na compreensão dos fenômenos das atitudes e usos linguísticos desse 

grupo, optamos em considerar também a etnografia como procedimento de pesquisa. A 

adoção de procedimentos etnográficos constituiu-se em um elemento importante no 

desenvolvimento da pesquisa, na medida em que permitiu verificar empiricamente alguns 

comportamentos linguísticos dos participantes em alguns contextos de uso. Dessa forma, os 

instrumentos utilizados foram: 

a) Entrevistas – ressaltamos que estas, não foram realizadas com todos os 

participantes, somente com aqueles em que houve a necessidade de 

complementar uma ou outra resposta contida no questionário. Portanto, elas 
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aconteceram após a aplicação do questionário e das informações constantes 

nele. 

b) A observação: esse instrumento nos possibilitou analisar empiricamente o 

contexto social em que os participantes estão inseridos, algumas interações 

comunicativas também foram possíveis de observar. Embora, o encontro com 

todos reunidos tenha se dado apenas, em seis (06) oportunidades, quando da 

assinatura do TCLE, do levantamento da ficha do participante, da aplicação do 

questionário para a coleta de dados (que foram em três etapas) e, no 

encerramento do período, onde realizamos um encontro para comemorarmos o 

aniversário de um deles. A partir daí os encontros se davam sempre que 

possível, nos intervalos das aulas, quando da nossa presença no CESTB, onde 

conversávamos com um ou outro participante. Também em algumas caronas 

dadas por essa pesquisadora até a comunidade. Os demais encontros se deram 

apenas com os entrevistados.  

c) Diário de campo: as notas foram tomadas durante a aplicação do questionário; 

também nos momentos em que nos encontrávamos casualmente dentro e fora da 

Universidade; durante as caronas; em nossas idas até a comunidade e sempre 

que conversávamos pelas redes sociais, facebook e whatsApp. 

Diante do exposto, levamos em consideração a triangulação dos diferentes métodos 

aqui apresentados para a análise dos dados. O próximo capítulo, tratará dessa questão, a fim 

de confirmar ou não as hipóteses levantadas na introdução desse trabalho. 

5. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo apresentamos a descrição e análise dos dados obtidos através dos 

instrumentos de pesquisa, já explicitados no capítulo 4, referente aos procedimentos 

metodológicos da pesquisa. 

Conforme consta na metodologia, esta análise é qualitativa, de cunho etnográfico, cujo 

objetivo era discutir as atitudes linguísticas de estudantes universitários Tikuna, na situação de 

contato Português/Tikuna. Assim, pretendeu-se verificar se as atitudes, usos e 

comportamentos linguísticos nos diversos domínios/âmbitos em que os Tikuna interagem, 

apontavam elementos para a manutenção/substituição da sua língua indígena. Para o 

levantamento dos dados da pesquisa, foram adotados procedimentos etnográficos tais como a 

observação, entrevista semiestruturada e anotações de diário de campo. Além da aplicação do 

questionário, baseado na proposta de Lambert & Lambert (1966) para medir as atitudes, de 

modo a representar os três componentes: o cognitivo, o afetivo e o conativo.  
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Segundo Moreno Fernández (1998) atitude é uma manifestação social dos indivíduos 

distinguida por centrar-se, especialmente, tanto na língua, como no uso que se faz dela em 

sociedade. Por isso, este trabalho empenhou-se em entender o real uso que a comunidade 

Tikuna faz e quer fazer da língua ou das línguas que representa(m) o mecanismo de 

comunicação/interação deste grupo étnico, assim levamos em consideração a relação língua e 

identidade étnica. 

Por sua vez, o contato linguístico foi analisado a partir do ponto de vista do contexto 

social, onde foram considerados alguns conceitos, como o bilinguismo e o conflito 

linguístico. 

Para tanto, apresentamos os fatores que direcionaram tais propósitos em tópicos. 

Primeiramente apresentamos o perfil sociolinguístico dos participantes, em seguida 

discutimos os domínios de uso da (s) língua (s); a transmissão intergeracional; o fator 

Educação e, finalmente, as atitudes linguísticas. Os tópicos apresentam-se interligados para 

melhor compreensão dos resultados e, quando achamos que seria necessário complementar 

esta ou aquela informação, lançamos mãos de excertos das respostas dos entrevistados, assim 

como das anotações de campo que contribuíram para a discussão.  

A fim de esclarecimentos, os participantes foram identificados pelas iniciais dos seus 

nomes, separadas por barras, acompanhadas do gênero (sexo) e idade, e os excertos foram 

transcritos obedecendo a sua forma ortográfica original. 

5.1 Perfil Sociolinguístico dos Participantes 

Para identificar a(s) língua (s) correntemente falada (s) pelos participantes, a pergunta 

“Que língua você fala?” foi elaborada com o intuito de conhecer a(s) línguas(s) de uso e 

identificar a situação sociolinguística do grupo. Assim, passamos à descrição dos resultados 

obtidos, ilustrados no Gráfico 1, a seguir: 

Gráfico 1 - Que língua (s) você fala? 
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Verifica-se que 85% dos participantes declararam ser bilíngues Português/Tikuna, 9% 

declararam falar também, além do Português e Tikuna, o Espanhol. Outros dois (02) 

participantes, que correspondem a 6%, disseram só falar Português, embora se 

autodenominem Tikuna, nenhum participante declarou falar só Tikuna. Esses resultados 

constantes no gráfico 1, mostram que a maioria dos participantes se consideram bilíngues 

Português/Tikuna, embora tenhamos encontrado dois (2) participantes que se autodenominam 

Tikuna, mas não falam a língua indígena. Sobre esse dado, é importante esclarecer que esses 

participantes foram convidados para a entrevista, a fim de procurarmos identificar o motivo 

de não falarem a sua língua, as razões são parecidas, basicamente os pais não transmitiram a 

língua indígena, por terem tido dificuldade na Escola “do branco” em relação à Língua 

Portuguesa (L2), além de sofrerem preconceito por serem índios, por isso optaram a ensinar 

aos filhos a língua Portuguesa e fazer dela a língua de uso.  

Esses participantes disseram ter consciência de que há a necessidade de aprender a 

língua Tikuna (é o que estão fazendo) e preservá-la, o que mostra uma estreita relação entre 

língua e identidade, pois, segundo eles, se sentem incomodados por não falarem a sua língua 

indígena. Para ilustrar, transcrevemos um breve relato de um desses participantes que é 

monolíngue em Português, onde poderemos verificar o sentimento de pertença ao grupo 

étnico, mesmo não falando a língua indígena, e também observar que o preconceito sofrido 

pelos pais foi preponderante para a não transmissão da língua materna, nesse caso. 

ESM/M24 – “Minha mãe nasceu na Comunidade de Betânia31 e meu pai em Feijoal32, 

migraram para a capital Manaus33 e depois retornaram para o Município de Santo Antônio 

do Içá34, onde eu nasci. E lá eu aprendi a falar o Português e acabei perdendo a língua 

materna. Minha mãe e meu pai, sofreram muito preconceito na Escola, então por isso eles 

queriam que os filhos vivessem uma realidade diferente e não sentissem tanta dificuldade, 

então por isso eles permaneceram morando na cidade para que a gente tivesse um contato 

maior com a Língua Portuguesa e ter um bom domínio dela para que não passássemos pelas 

mesmas dificuldades que eles. Meu pai faleceu e minha mãe continuou a criar a gente na 

cidade. Ela já não usava mais a Língua Tikuna, foi deixando de falar, até porque só falava 

com meu pai e muito pouco, comigo e meus irmãos era só no Português, mas ela sempre 

falava para que a gente não esquecesse que éramos índios e que déssemos valor à nossa 

                                                           
31 Betânia é uma Comunidade Indígena Tikuna, localizada no Município de Santo Antônio do Içá-AM e destaca-

se por ser a de maior população indígena do Município. 
32 Feijoal, comunidade indígena Tikuna, fica localizada no Município de Benjamin Constant-AM, também uma 

das mais populosas do Município. 
33 Manaus, capital do Estado do Amazonas. 
34 Santo Antônio do Içá é um Município do interior do Estado do Amazonas que fica localizado no Alto Rio 

Solimões. 
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cultura. Porque, antigamente as pessoas não valorizavam e tinham um preconceito enorme 

contra o índio, hoje é um pouco diferente, já melhorou, mas ainda existe. Eu tenho vontade de 

resgatar a minha língua, só sei falar umas cinco palavras. Meus irmãos mais velhos 

entendem a Língua Tikuna, mas não falam. Eu estou buscando retomar a minha língua, por 

isso visito meu avô na comunidade indígena onde ele mora e através do contato com meus 

parentes Tikuna estou tentando aprender a língua, que é nossa identidade, nossa cultura. 

Quando me perguntam se sou índio, pelas minhas características, eu tenho orgulho de dizer 

que sou, eu não nego, apesar de falar bem o português e quase nada da minha língua 

materna.” 

A decisão de não transmitir a língua étnica aos descendentes ocorre a partir de atitudes 

negativas para com essa língua (GROSJEAN, 2002). Entre as causas, Fishman (1998) destaca 

a associação da língua minoritária com o anti-moderno, provinciano, o que se torna um 

empecilho para a almejada mobilidade social. O fenômeno de pais ajudando seus filhos a 

serem falantes da língua de prestígio, com o intuito de assegurar o monolinguismo deles, é 

amplo, e segundo Grosjean (2002) é visto como uma vantagem social, a fim de dissociá-los 

do estigma social vivido pelos pais.  

Desse modo, o relato acima ilustra bem essa situação linguística, já que fica evidente 

que o monolinguismo em Português desse participante, partiu de uma decisão dos pais de lhe 

pouparem do estigma do preconceito e também de lhe facilitarem a almejada mobilidade 

social. 

Conforme as notas de campo, os dois monolíngues em Português aqui citados, 

encontram-se um (01) no curso de Geografia e (01) no curso de Agroecologia, ambos são 

homens, na faixa-etária dos 18 a 30 anos.  Em conversa com os dois, eles disseram que 

ouviram falar de outras famílias que decidiram sair da comunidade e não usar a língua Tikuna 

com os filhos. Parece haver mais casos de monolinguimo em Português, além dos dois 

encontrados aqui, os quais podem abrir caminhos para futuras investigações nessa 

comunidade. Já que o monolinguismo na língua Portuguesa pode constituir-se numa ameaça 

para a manutenção da língua indígena em questão. Entretanto, como a maioria dos 

participantes se declararam bilíngues Português/Tikuna, foi essa situação linguística o foco de 

nossa discussão. 

A presença do Espanhol como língua de uso foi sondada para verificar até que ponto a 

questão fronteiriça com a Colômbia e o Peru, influencia a veiculação do uso dessa língua nos 

diversos ambientes comunicativos e nas diversas interações sociais relevantes desses 

participantes, uma vez que aí eles têm contato com falantes de português, de espanhol e de 
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outras línguas indígenas. Sendo assim, nota-se que, apesar da região propiciar a veiculação de 

uma língua estrangeira, a maioria deles não sente essa necessidade pragmática do uso do 

Espanhol em suas interações sociais nos diversos ambientes comunicativos que frequentam na 

comunidade e fora dela. Pelas nossas anotações de campo, eles só usam o Espanhol quando a 

necessidade impõe, até porque quando atravessamos a fronteira, seja do lado colombiano ou 

peruano, não necessitamos obrigatoriamente falar o Espanhol. A comunicação geralmente 

ocorre cada qual usando a sua língua, para o Tikuna nesse caso, a língua de comunicação é a 

língua Portuguesa. Raramente a interação se dá na língua do país em que nos encontramos 

naquele momento e quando acontece, geralmente é no portunhol.35  

Diante desses resultados, os participantes dessa pesquisa se identificam, em sua 

maioria como bilíngues Português/Tikuna, há dois (2) casos de monolinguismo (Português) e 

três (3) se consideram plurilíngues Português/Tikuna/Espanhol.  

Por esse motivo, o bilíngue aqui foi identificado sob o viés do bilinguismo social em 

que duas línguas são usadas nos mesmos espaços socioculturais, amparando-nos no que 

conceitua Hamel (1988): bilinguismo social é a coexistência ou copresença de duas línguas 

nos mesmos espaços socioculturais (HAMEL, 1988, tradução nossa). Nessa perspectiva, 

atribuímos aos Tikuna, a condição sociolinguística de bilíngues, visto que uma comunidade 

bilíngue é aquela em que se falam duas línguas, ou em que seus membros, ou parte deles, são 

bilíngues.  

Identificadas as línguas de uso dos Tikuna e a sua situação sociolinguística, passamos 

aos dados referentes aos usos linguísticos nos diversos domínios/âmbitos em que os Tikuna 

interagem.  

5.2 Domínios de uso das línguas Tikuna e Portuguesa 

 Autores como Weinreich (1970 [1953]) e Fishman (1972) distinguiram, cada um, um 

número diferenciado de domínios/âmbitos de uso da língua, nessa perspectiva as funções das 

línguas em uma comunidade bilíngue, podem ser analisadas e classificadas de diferentes 

modos. Sendo assim, a divisão em domínios específicos, segundo os autores, é que caracteriza 

a diglossia, um importante fator a se considerar na análise da manutenção de uma língua 

minoritária.  

                                                           
35 Entende-se por portunhol, nessa região, à tentativa de se comunicar na língua do país vizinho, onde não há o 

domínio na língua, e acaba-se por misturar estruturas de uma língua que não existe na outra. Alguns exemplos: 

no português copo, no portunhol cuepo; coca-cola/cueca-cuela; no espanhol cerveza fria, no portunhol cerveza 

gelada. Entre outros, que ouvimos diariamente nesse contato com o espanhol e vice-versa. (Esclarecemos, que 

por se tratar de pesquisa de cunho etnográfico e por essa pesquisadora ser natural da e morar na região, as nossas 

observações são subjetivas, tratadas empiricamente, e contadas sob o olhar de quem vivencia cotidianamente 

essas situações). 
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 Appel e Muysken (1996) afirmam que, no processo de substituição de uma língua por 

outra, cada vez mais falantes usam a língua majoritária em âmbitos em que dantes era 

empregada a minoritária. Já Fishman (1972), afirma que, em uma situação de bilinguismo 

com diglossia, uma comunidade não pode manter as duas línguas sobre uma base estável, se 

elas estiverem sendo usadas nas mesmas funções sociais, a menos que esse bilinguismo social 

tenha uma “compartimentalização sociolinguística funcional institucionalmente protegida”. 

Para Fishman (1972), os domínios sociais correspondem a “construtos socioculturais”, 

os quais devem ser identificados a partir de uma análise empírica da realidade da comunidade 

estudada. Assim, delimitamos os domínios em que o referido grupo se move entre a duas 

línguas, ou seja, os locais onde acontecem as interações, que vai desde o ambiente doméstico 

(família) ao ambiente mais formal, no caso a Universidade. 

 Considerando que os Tikuna, em suas relações sociais se movem entre duas línguas 

dependendo do ambiente e do grupo de referência. Apresentamos a seguir, o gráfico 2, que 

nos possibilita uma análise interpretativa dos usos linguísticos desse grupo.  

Gráfico 2 – Que língua (s) usa? 

 

No domínio “com os filhos”, três (03) não responderam porque não têm filhos, nos 

domínios “no trabalho, com o patrão” e “no trabalho, com os colegas”, cinco (05) não 
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responderam por não trabalharem. Embora, no questionário não tivesse essas opções, os 

participantes informaram no espaço destinado às observações julgadas necessárias. 

 Os domínios onde prevalecem a Língua Portuguesa são “no trabalho, com o patrão”, 

“na consulta, com o médico”, “para fazer compras no mercado”, “para contar”, e finalmente, 

“na universidade, com o professor”. No que diz respeito ao uso “no trabalho, com o patrão”, a 

maioria dos participantes trabalha em órgãos situados na cidade, como a SESAI, FUNAI, 

Prefeitura, além de casos de um ou outro que trabalha em hotel, serviço de moto-táxi e afins, 

o que leva ao domínio da língua majoritária por ser a língua de uso nesses ambientes, já que aí 

eles mantêm contato direto e diário com seus respectivos “patrões” e o povo da cidade. Esses 

dados foram complementados com a resposta dada à pergunta “você trabalha? Se sim, onde?” 

contida na folha de identificação do participante que foi preenchida juntamente com o 

questionário. 

Para consultar o médico eles vêm à cidade ou o médico vai até a aldeia, quando há 

programas de atendimento médico ou até mesmo de prevenção às doenças comuns na região, 

como dengue, malária, entre outras. O mercado é feito na cidade, pois na Comunidade apenas 

há uma ou outra mercearia que revende os produtos adquiridos no centro urbano, o que pode 

explicar também o fato do maior uso da língua portuguesa “para fazer contas”, já que eles 

fazem suas compras nos supermercados da cidade, e quanto aos produtos agrícolas que 

produzem, estes são comercializados na feira destinada aos Tikuna, localizada no centro de 

Tabatinga. (Foto 6, pág. 43) 

Foto 7 – Mercearia na Comunidade de Umariaçu I 

 
Créditos da imagem – a autora 

 

Na foto 7, acima, pode-se observar que além do Português predominar nesses âmbitos 

“fazer compras” e “contar”, nota-se a hegemonia do Português em relação ao poder 

econômico que ela exerce dentro da Comunidade. Podemos observar que as placas de vendas 
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são escritas em Português, fato comum na Comunidade, visto que o povo da cidade visita 

frequentemente a aldeia para comprar produtos como peixe, farinha, banana, macaxeira, entre 

outros, antes destes serem levados à feira dos Tikuna localizada na cidade. Dado importante 

que pode muito bem ser relacionado às assimetrias existentes nas situações de contato de uma 

língua étnica minorizada, conforme postulam autores como Hamel (1988) e Melià (1988), nas 

palavras dos autores “[...] essa situação se torna instável onde existe assimetria política, 

econômica e cultural entre sociedades dominantes e dominadas [...]”.  

Ainda com relação aos dados no âmbito “fazer contas”, dos trinta e três (33) 

participantes, quatro (04) disseram fazer contas em Tikuna, dois (02) quase sempre em língua 

Tikuna, doze (12) afirmaram fazer contas nas duas línguas (Português e Tikuna), treze (13) 

disseram fazer em Português e dois (02) quase sempre em Português. Uma justificativa 

importante para o fato do Português aparecer com uma pequena predominância, como 

demonstrado na descrição do quantitativo acima, pode estar no fato de que alguns desses 

participantes estudaram nas Escolas da cidade, desse modo tiveram a alfabetização aritmética 

em Português. 

A foto 7 acima (p. 77) foi tirada em uma de nossas idas à Comunidade, nesse dia 

específico dois dos participantes da pesquisa retornaram à Comunidade de carona com essa 

pesquisadora. Foi bem interessante o contato porque até então a nossa interação se limitava à 

sala de aula36, até o momento do afastamento dessa pesquisadora, ou nas redes sociais37, que 

acabou constituindo-se numa fonte de contato no momento da pesquisa de campo.  

Nesse mesmo dia, observamos o quanto a língua Potuguesa está relacionada ao poder 

econômico, como dissemos. Durante a carona até o Umariaçu I, aconteceram fatos bem 

engraçados como atolar o carro38 e essa pesquisadora voltar para casa cheia de lama. Enfim, a 

questão é que no trajeto fomos conversando e RPS/F26 perguntou há quanto tempo essa 

pesquisadora tinha carro, se havia custado muito caro, se era difícil para comprar, etc. As 

perguntas aconteceram dentro desse parâmetro de aquisição e de custo, as respostas foram 

dadas e RPS/F26 diz: “sabe professora, eu quero estudar muito, me formar e ter minha 

profissão para conseguir um bom emprego [perguntamos onde?], ah como vou me formar em 

Agroecologia, quero algo nessa área, mas se não der vejo outra coisa, o importante é 

conseguir porque quero um dia também ter um carro como a senhora, só espero até lá o 

                                                           
36 Essa pesquisadora atua como professora de língua portuguesa no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga-

CESTB, e por isso alguns participantes foram ou são alunos da mesma. 
37 Redes sociais entende-se por facebook e whatsApp. 
38 As vias da Comunidade não estão asfaltadas, apenas há promessas políticas para tal pavimentação. Enquanto 

isso, devido às frequentes chuvas que assolam a região, os Tikuna que precisam se locomover com frequência 

até a cidade, passam por essas situações. Muitas vezes até ocasionando faltas na Escola ou Universidade, àqueles 

que estudam na cidade.  
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Umariaçu e Tabatinga estarem asfaltadas.” Rimos muito, porque tanto a Comunidade quanto 

a cidade passam por um momento delicado com relação à pavimentação, entre outras políticas 

públicas, as ruas encontram-se esburacadas e quando chove, fica como resultado as inúmeras 

poças de lama, dificultando o acesso dos transeuntes.  

Entretanto, a questão que nos chamou a atenção foi o fato dessa participante 

evidenciar a questão econômica “se formar para ter um bom emprego” “comprar um carro”, 

ou seja, para ela alcançar um bom emprego, fazer concurso, só será possível se ela dominar a 

língua hegemônica, sendo que é essa língua que vai lhe possibilitar as aspirações almejadas. 

Muitas vezes, isso advém do desejo dos indivíduos da comunidade minoritária de ascender 

socialmente e de obter êxito econômico. Isso reflete bem o que falamos sobre as assimetrias 

de Hamel (1988), já que o poder econômico, o status de uma língua majoritária, pode 

interferir na manutenção da língua minoritária e os conflitos existentes são de várias ordens, 

nesse caso, a econômica. 

Chama a atenção, que no domínio “Na universidade, com o professor” 04 (quatro) 

responderam que usam as duas línguas, vinte e cinco (25) responderam que usam só a língua 

portuguesa e quatro (04) responderam que a usam quase sempre. O fato é que a Universidade 

não oferece ensino bilíngue e não há professores no CESTB/UEA39 que falem ou que tenham 

o domínio da língua Tikuna, portanto eles necessitam se comunicar com o professor na língua 

de educação formal (Língua Portuguesa). Acredita-se que os quatro (04) que disseram usar as 

duas línguas com o professor, talvez não tenham entendido a pergunta ou até mesmo tenham 

tido a experiência de ensinar algumas palavras a algum professor e isso talvez os tenham 

levado a responderem daquela maneira.40 

Em contrapartida, os domínios em que se privilegiam o uso da língua Tikuna são “com 

o pai”, “com a mãe”, “com os avós”, “com os irmãos”, “com o marido/esposa”, “na consulta, 

com o curandeiro”, “para contar piada”, “para insultar” e finalmente “para namorar”, o que 

nos leva a atestar que no ambiente doméstico, a língua  Tikuna vem sendo a língua de uso 

predominante e corrobora com as observações que são possíveis de se realizar quando 

adentramos na Comunidade para comprar produtos agrícolas ou mesmo quando estamos a 

passeio de motocicleta pelas ruas da comunidade, já que o trânsito é livre dentro da aldeia e 

                                                           
39 O Centro de Estudos Superiores de Tabatinga, da Universidade do Estado do Amazonas, inaugurado em 2004 

não oferece o ensino bilíngue, apesar de se localizar numa região de fronteira com a Colômbia e o Peru, além do 

contato com várias línguas indígenas, dentre elas a Tikuna, a mais falada na região por se tratar da etnia de maior 

população da tríplice fronteira. Para mais conhecimento do sistema de ensino da Universidade do Estado do 

Amazonas, ver capítulo 2, item 2.4, pág. 35. 
40 Como docente da Instituição, já tive a experiência de ter a oportunidade de aprender algumas palavras em 

Tikuna que me foi ensinada pelos alunos indígenas, o que não me fundamenta dizer que tenho o domínio da 

Língua Tikuna ou mesmo me possibilite manter uma interação discursiva nessa língua indígena. 
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podemos observar mesmo que informalmente, o dia-a-dia da comunidade. Observa-se as 

crianças brincando e falando na língua nativa, os Tikuna caminhando nas ruas da comunidade 

e usando sua língua, ou mesmo quando passam de motocicletas41 é possível ouvir que estão 

falando na sua língua, as famílias reunidas nas varandas de suas casas interagindo em Tikuna, 

enfim no cotidiano da comunidade é possível identificar que a língua Tikuna está em uso. 

Foto 8 – Registro de um passeio pela comunidade 

 
Créditos da imagem: a autora 

O Português na Comunidade é usado na interação com o branco, às vezes para 

responder a alguma pergunta e nas transações comerciais, como já foi dito anteriormente. 

Entretanto, na cidade eles precisam se comunicar na língua majoritária, quando vão a bancos, 

supermercados, prefeitura, entre outros domínios já anteriormente mencionados. O fato é que 

comumente podemos observar suas interações nesses ambientes, e é possível afirmar que com 

o branco42 eles usam a língua Portuguesa, visto a necessidade de comunicação, mas entre eles, 

mesmo no âmbito da cidade, se comunicam na sua língua indígena. É comum vermos nos 

bancos essa dinâmica, principalmente em época de pagamento de aposentados, onde os mais 

jovens acompanham os mais velhos para ajudá-los a lidar com as máquinas e nessa interação 

o uso da língua Tikuna se faz presente. 

Nesse direcionamento, o fato do grupo continuar usando a língua indígena entre eles 

na presença de um monolíngue em Português nos dá indícios de que haja uma motivação 

individual e subjetiva por trás desse comportamento. Ou seja, percebe-se que hoje eles não 

demonstram mais “vergonha” em usar a sua língua fora da Comunidade, e isso pode ser muito 

positivo para a sua manutenção.  

Diante desse resultado, é possível afirmar que a língua Tikuna prevalece como a 

língua de interação no ambiente doméstico, bem como no interior da Comunidade e, embora 

                                                           
41 A motocicleta é o meio de transporte mais usado na região. Lá costumamos dizer que “o tabatinguense já 

nasce em cima de uma moto.”  
42 Essa denominação será usada para definir o não-indígena. 
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na cidade, a necessidade de comunicação com o branco imponha o uso da língua Portuguesa, 

a língua Tikuna não deixa de ser usada quando eles interagem entre si.  

No domínio “na consulta, com o Curandeiro” verifica-se também que a tradição vem 

sendo mantida e a língua Tikuna usada predominantemente, pois dos trinta e três (33) 

participantes temos um quantitativo de vinte e um (21) que responderam só usarem a língua 

Tikuna nessa interação. Foi perguntado aos seis (06) que responderam interagir nas duas 

línguas se o Curandeiro se opõe a essa dinâmica discursiva, eles afirmaram que não, porque o 

Pajé (eles alternam a nomenclatura entre Pajé e Curandeiro) da Comunidade é bilíngue 

também, o que reforça a situação linguística da comunidade. A hipótese de que alguns não 

responderiam a esta questão foi cogitada, pelo fato de acharmos que alguns tivessem 

vergonha de afirmar que consultam a figura de um curandeiro ou por não consultarem mesmo, 

mas percebe-se que essa tradição ainda vem sendo mantida, mesmo com a ação e proliferação 

de várias Igrejas atuantes na Comunidade. Tradição essa que é importante e positiva em se 

tratando de manutenção linguística, pois as tradições culturais que permanecem podem ser 

fatores importantes para a manutenção de uma língua minoritária.  

Dado importante que nos levou a procurar saber se eles conheciam a cultura Tikuna e 

como eles haviam conhecido, os quais mencionaram conhecer suas tradições culturais, como 

a origem do povo Tikuna, a festa da Moça Nova, as bebidas, a pintura, a língua, etc. Que 

foram passadas pelos avós (ou ancestrais), como alguns se referiram, e pelos livros. 

GGF/M55, disse “eu conheço da minha cultura, a festa da moça nova e também outras, tais 

como a bebida caiçuma43, a pintura, a caça e a língua materna.” JJM/M29, por sua vez, disse 

que “na cultura do povo de origem, primeiramente conheci a língua Tikuna, desde à minha 

infância até a fase adulta. Eu conheci através do convívio do dia-a-dia com meus avós e o 

povo da comunidade. Conheci também a festa da moça nova.”  

A festa da moça nova é uma das tradições culturais mais significativas para o povo 

Tikuna, entretanto diferente do que muitas pessoas pensam, a cultura se transforma e se 

adapta aos desafios que o ambiente lhe traz. A cultura Tikuna não permaneceu incólume em 

relação ao que acabamos de afirmar. Como elemento da cultura, os ritos se inserem nesta 

dinâmica de transformação e adaptação. Pois, segundo o que pudemos coletar, existe uma 

adaptação do rito à nova realidade social, já que devido à escola a moça Tikuna não pode se 

ausentar muitos dias de suas obrigações escolares.44 

                                                           
43 Bebida feita de mandioca cozida e fermentada. 

44 A festa da Moça Nova encontra-se descrita no capítulo 2, item 2.2.2, pág. 28. 

https://pt.wiktionary.org/wiki/bebida
https://pt.wiktionary.org/wiki/mandioca
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Essas adaptações também podem vir a acontecer em termos linguísticos, já que os 

Tikuna têm usado a língua Portuguesa em equivalência igual à sua, no ambiente doméstico, 

quando interagem com seus filhos, isso pode apenas estar apontando indícios do 

comportamento bilíngue dos Tikuna ou um possível recuo da língua indígena nesse ambiente. 

A OGPTB também constitui-se num espaço de contato linguístico, onde o 

comportamento bilíngue também se evidencia. Em conversa com alguns participantes, foi 

possível apurar que as reuniões são realizadas nas duas línguas quando da presença de um 

não-indígena, em só havendo indígenas nas reuniões elas acontecem na língua Tikuna. As atas 

dessas reuniões são escritas em língua Portuguesa, uma vez que é um documento que registra 

as atividades desenvolvidas pela Organização e que precisam ser divulgadas. 

Retomando os rituais, eles explicaram que existe o “Pajé bom” e o “Pajé mau”, 

termo adjetivo nomeado por eles, o “bom” é para curar as doenças do corpo e dos maus 

espíritos e o “mau”, usando as palavras deles, “só faz maldade para as pessoas, só faz coisas 

ruins”. Disseram também que o Pajé, em seu ritual de curandeira, fala outra língua que não é 

possível identificar. Eles denominam como “a língua dos espíritos”. 

Quanto ao domínio da língua Tikuna ao ser usada “para contar piadas” os participantes 

que foram entrevistados disseram não ser muito adeptos de contar piadas, mas quando o 

fazem, contam quase sempre na língua Tikuna ou em Português, por isso podemos verificar 

que a porcentagem não é tão alta de predomínio de uma sobre a outra, pois dos trinta e três 

(33) participantes, quatorze (14) responderam só usar a língua Tikuna nessa interação, três 

(03) disseram usá-la quase sempre, entretanto onze (11) afirmaram usar as duas línguas e 

quatro (04) contam piadas somente em Português, por isso verifica-se uma margem bem 

pequena do predomínio de uma sobre a outra nesse domínio. 

Essa pergunta, teve um objetivo implícito, que não era só de verificar se eles tinham o 

hábito de contar piadas e em qual língua eles realizavam essa dinâmica, mas também 

tentarmos saber qual era o comportamento deles em relação às piadas em tikunês45, já que 

essa prática poderia ser entendida como preconceito. Assim, perguntamos se eles se sentiam 

ofendidos com as piadas em tikunês. Eis alguns comentários: 

VCF/M25 – “A pessoa que ofende dos ticuna46, não sabe da realidade do ticuna, só 

quer imitar, não sabe respeitar.” 

                                                           
45 O tikunês é uma forma de imitar a maneira como os Tikuna falam o português. Existe em Tabatinga um 

humorista que é autor de várias piadas e traduções musicais em tikunês. 
46 Faz-se necessário constar que os excertos foram transcritos em sua forma original, por isso será possível 

observar uma alternância na grafia de “ticuna” e “tikuna”, com predominância para a forma “ticuna”, no decorrer 

de todo o texto. 
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JJM/M29 – “Com essa atitude de mal educado, eu não me sinto ofendido, porque a 

nossa língua, para esse tipo de pessoa, não faz sentido, mas para nós falantes da língua 

tikuna é como qualquer língua viva, que é capaz de entende-la quando nos comunicamos 

entre si.” 

ALB/M28 – “Essa pessoa que imita o modo de falar dos ticunas está ofendendo o 

povo, ou não dá valor para nós.” 

EIS/M33 – “Não acho uma coisa ruim, é uma brincadeira para contagiar as 

pessoas.” 

STS/M40 – “Sim, porque tem civilizado que não gosta da nossa língua.” 

EGF/M35 – “Sim, porque quem usa esse tipo de imitação, ele discrimina a nossa fala, 

a nossa cor, os nossos cabelos, mas se nós levarmos a ministério público a procura de nossos 

direitos, nós ganharíamos.” 

ASL/F21 – “Sim, não pode ser motivo de piada porque é a nossa fala.” 

RMF/23 – “Acho que sim, porque tem indígena que não gosta muito de piada e se 

sente ofendido, mas tem pessoas que gostam.” 

Nota-se que boa parte se sente ofendido em relação ao tikunês. Esse humorista que faz 

uso desse gênero, geralmente é convidado a participar nos eventos culturais da cidade e é uma 

das atrações mais requisitadas. O público é diverso, entre eles os Tikuna, pois há também 

grupos musicais indígenas que se apresentam, quase sempre, nos mesmos eventos. Pelas 

nossas observações, alguns se divertem, mas a maioria se sente envergonhado. Assim, essa 

situação pode se tornar conflituosa ou contribuir para a chamada insegurança linguística47 

conceito comum em contextos de diglossia. 

Os domínios em que prevalece o uso das duas línguas são “com os filhos”, “na 

Universidade, com os colegas”, “para sonhar”, “na igreja, com o padre ou pastor” e, 

consequentemente, “para rezar”. 

A mudança de uma língua, segundo Fasold (1996), refere-se, simplesmente, ao fato de 

uma comunidade abandonar totalmente sua língua em benefício de outra. De acordo com o 

autor, um dos sinais de que está ocorrendo uma substituição de uma língua por outra é quando 

uma comunidade linguística passa a empregar uma nova língua em domínios/ âmbitos dantes 

                                                           
47 Conceito desenvolvido por Labov, nos anos 70. O termo se refere a situações nas quais os falantes 

estigmatizam a sua própria variedade linguística enquanto possuem um outro modelo de prestígio como o ideal. 

Em outras palavras: segurança/insegurança: por segurança linguística, entende-se o comportamento do falante, 

por razões sociais variadas, não se sentem questionados sobre seu modo de falar. Já, por insegurança linguística, 

entende-se o contrário, em que o falante pouco valoriza o seu modo de falar e considera outra modalidade como 

modelo “mais correto”. Essa situação não é o foco do nosso trabalho, mas esperamos que possa servir de 

motivação para pesquisas futuras. 
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reservados à sua língua materna. Entretanto, em nossos dados, nota-se que no domínio 

doméstico (com o pai, com a mãe, com os avós, com os irmãos, com o marido/esposa), onde 

espera-se que a língua materna tenha uso privilegiado, a língua indígena vem se sustentando 

com predominância e não apresenta, no momento, sinais iminentes de uma possível 

substituição linguística. 

Porém, nesse mesmo ambiente no uso com os filhos, há de se considerar um possível 

recuo da língua Tikuna, já que até a segunda geração, o uso da língua indígena era 

predominante nesse âmbito e no momento, conforme confirmam nossos dados, vem dando 

espaço igual à língua Portuguesa.  

Appel e Muysken (1996) afirmam que, em grupos bilíngues, cada vez mais falantes 

usam a língua majoritária em âmbitos em que antes era empregada a língua minoritária, tais 

como as conversações familiares. Esses indivíduos adotam a língua majoritária como veículo 

habitual de comunicação, quase sempre porque esperam que essa nova língua proporcione 

melhores oportunidades de mobilidade socioeconômica: “é preciso apresentar-se como 

membro da sociedade dominante para adquirir uma posição. (APPEL; MUYSKEN, 1996, p. 

51, tradução nossa).48  

O bilinguismo em quase todas as situações minoritárias é uma fase da substituição. 

Neste caso, trata-se do âmbito doméstico (no domínio com os filhos), onde os Tikuna 

parecem estar recuando, pois os dados nos fornecem indícios de que para eles é tão 

importante que seus filhos dominem o Português quanto a sua língua indígena, por diversas 

razões que apontamos nos excertos a seguir, quando perguntamos “Em que língua você 

gostaria que seus filhos fossem alfabetizados. Por quê?”: 

JJM/M29 – “Gostaria que meus filhos fossem alfabetizados na Língua Ticuna e 

Português, é justamente importante aprender a língua do País, para não ter dificuldade na 

vida, ter bom emprego, além disso, também é muito importante preservar a língua materna 

para manter sempre viva.” 

IAC/M35 – “Nas duas línguas, porque assim pode conservar e preservar a maior 

identidade da nossa cultura. Também poder ter curso superior e se dá bem na vida.” 

GGF/M55 – “Na língua Ticuna e na língua Português, para escrever, ler e a falar 

melhor nas duas línguas. E entrar para a universidade.” 

MCF/F21 – “As duas línguas, Português e Tikuna, para eles aprender dois línguas e 

também para eles não ter dificuldade quando eles estuda na Universidade.” 

                                                           
48 “es preciso presentarse como miembro de la mayoría nacional para adquirir una posición.” 
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SALA/F18 – “Nas duas línguas, porque assim a língua materna pode ser preservada 

e a língua portuguesa ajuda na vida profissional.”  

MMB/F26 – “Língua Ticuna e Português. Porque esse duas línguas é muito 

importante para meus filhos falar e escrever bem no Português, para não terem dificuldade 

na Escola, na vida profissional e não esquecer a língua materna também.” 

Percebe-se, pelas justificativas apontadas, que o fator econômico está muito ligado a 

esse comportamento linguístico dos Tikuna, embora eles tenham a consciência de que há a 

necessidade de preservar a sua língua, o Português é avaliado como importante no sentido de 

que é necessário para atender às demandas atuais, como conseguir um emprego, ingressar em 

uma universidade etc. No entanto, os conflitos podem se tornar instáveis para as próximas 

gerações, já que não podemos inferir como essa nova geração irá lidar com essa crescente 

necessidade de usar o português em suas interações sociais. Hamel (1988) e Melià (1988), 

postulam que em situações como essas, isso pode se tornar instável onde existe assimetria 

política, econômica e cultural entre sociedades dominantes e dominadas, na medida em que a 

língua dominante “invade” o espaço da casa da sociedade dominada, seja por meio da 

tecnologia, da educação formal, da necessidade econômica etc.  

Nessa enquete, participam dezoito (18) universitários de uma turma específica para 

indígenas Tikuna (Bacharelado em Agroecologia), o que explica o fato de aparecer no 

domínio “Na Universidade, com os colegas de turma”, um quantitativo de onze (11) 

participantes que responderam só usarem a língua Tikuna nesse ambiente, pois na turma não 

há alunos “brancos”, o que justifica esse quantitativo. Os quinze (15) que responderam que 

usam as duas línguas (Português/Tikuna), são aqueles que estão nos cursos regulares da 

Universidade, entre si usam a língua Tikuna e com os colegas não-indígenas usam a Língua 

Portuguesa. Essa dinâmica é bem comum, acontece tanto na sala de aula quanto nos 

corredores do Centro. Nesse ambiente foi possível observar que, aquele que possui menos 

dificuldade na L2, geralmente ajuda o outro colega Tikuna no entendimento dos textos ou das 

atividades propostas na sala de aula. Dessa forma, mesmo que somente nessas ocasiões, 

quando interagem entre si, a língua Tikuna é usada num espaço específico da língua 

hegemônica, o que nos leva a apontar uma atitude positiva desse grupo em relação à sua 

língua indígena. 

Neste último quantitativo é importante mencionar que dois dos participantes, moram 

na Casa do Estudante49, devido não residirem na Comunidade Indígena de Umariaçu, 

                                                           
49 O CESTB oferece hospedagem na Casa do Estudante durante o semestre letivo para aqueles que não residem 

no Município. Para tanto há a necessidade de comprovação de residência em outro município, entre outras 

exigências. 



86 

 

 

localizada no Município. Nesse caso, o uso da língua portuguesa é mais frequente ainda 

porque são muito poucos os indígenas que moram nesse local50 durante o semestre escolar, e 

por isso são obrigados a usar constantemente o Português para fins de comunicação, não só na 

sala de aula como também nesse ambiente com os colegas não indígenas. Os quatro (04) que 

responderam só usar a língua Portuguesa, tanto com os colegas indígenas e não-indígenas, 

disseram que o motivo era melhorar a sua competência na língua. 

É importante salientar que a maioria dos participantes são bilíngues Português/Tikuna, 

o que pode justificar o equilíbrio das duas línguas, quando sonham, como podemos constatar 

no quantitativo ilustrado no gráfico 2, pois dezesseis (16) dos trinta e três (33) participantes 

afirmaram sonhar nas duas línguas. 

Quanto ao domínio “na Igreja, com o padre ou pastor”, verifica-se também um 

equilíbrio de uso das duas línguas, porque as missas ou cultos, na Comunidade, são realizados 

em Língua Portuguesa e traduzidos em língua Tikuna por um tradutor. Os hinos e as orações 

também são realizados nas duas línguas, pois existe a tradução dos mesmos para a língua 

Tikuna.  

Appel e Muysken (1996), na discussão dos fatores favorecedores da manutenção 

linguística, declaram que, quando a língua minoritária é a língua da religião, isso serve de 

ímpeto para a sua manutenção. Neste caso, mesmo a língua Tikuna não sendo língua de 

religião, mas uma delas, podemos inferir que essa dinâmica pode contribuir para a sua 

manutenção, já que ela também está em uso nesse âmbito. 

Nas interações com os participantes, foi possível obter informações que não 

constavam no questionário, mas que podem ajudar a entender como funcionam determinados 

usos linguísticos no âmbito da Igreja. No que diz respeito aos textos religiosos em Tikuna, 

identificou-se que há uma tradução da Bíblia na língua Tikuna, produzida no Peru. Dito de 

outra forma, a variedade Tikuna presente na tradução bíblica é a peruana. Ainda não existem 

registros da tradução bíblica na variedade Tikuna falada no Brasil. 

As línguas naturais apresentam variedades, por exemplo, o inglês americano, o inglês 

britânico, o português europeu, o português brasileiro, angolano, etc. Dessa forma, a língua 

Tikuna também apresenta variedades nos espaços em que é falada51. 

As certidões de batismo e de casamento, hoje são confeccionadas em Tikuna 

brasileiro, na própria comunidade. O RANI52 é um documento administrativo que, para 

                                                           
50 Segundo informações da responsável pela Casa do Estudante, colhidas em outubro de 2016, só haviam quatro 

(04) indígenas morando no local. 
51 Neste texto, ao nos referirmos ao português falado no Brasil, chamaremos Tikuna brasileiro e, ao nos 

reportamos ao Tikuna falado no Peru, nomearemos Tikuna peruano. 
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adquiri-lo, os Tikuna têm que ter em mãos uma declaração do Cacique e é retirado no Posto 

da FUNAI presente na Comunidade. Como esse documento não substitui o registro civil, os 

Tikuna têm todo o direito de se registrar e a seus filhos, pois são cidadãos plenos e gozam de 

todas as prerrogativas que regem a Constituição Brasileira. Portanto, o registro civil de 

nascimento é confeccionado em Língua Portuguesa e se assim, o interessado desejar, a etnia 

pode ser lançada como sobrenome, conforme a Resolução CNJ/CNMP n° 03/2012.  

Weinreich (1970 [1953]) explica que, quando um grupo falante de uma língua está em 

contato com outro grupo falante de outra língua, as idiossincrasias tendem a anular-se 

mutuamente, enquanto que os atos de fala socialmente determinados e os processos 

característicos de um grupo como um todo se tornam significativos. 

 Assim, nos domínios discursivos em pauta, percebe-se o quão os Tikuna se movem 

entre as duas línguas e as privilegiam de acordo com as situações de fala e com os seus 

respectivos grupos de referência. Essa mobilidade de uma e outra, a depender das interações 

sociais realizadas, podem ser positivas para a manutenção da língua Tikuna.  

Diz-se que na terceira geração há a mudança de línguas quando as condições sociais 

favorecem. Pelos usos linguísticos desse grupo, verifica-se o predomínio da língua Tikuna, 

nos domínios em que espera-se que ela seja a língua predominante, o que reforça a assertiva 

de que as línguas permanecem porque fazem parte de uma competência linguística que prevê 

padrões de aquisição e de uso aos quais são atribuídos valores específicos conforme os 

domínios. Entretanto, percebemos um possível recuo da língua Tikuna no ambiente 

doméstico, no uso com os filhos, que está relacionado, de acordo com os nossos dados à 

mobilidade socioeconômica. É o que se verifica nesses resultados que ilustram a identidade 

linguística bilíngue que caracteriza a Comunidade Tikuna. 

Dando continuidade à nossa discussão, passamos ao próximo tópico que diz respeito à 

transmissão da língua Tikuna. 

5.3 Transmissão Intergeracional da L1 

A transmissão da língua materna de pais para filhos é uma das manifestações de 

identidade mais óbvias e, por conseguinte, um importante fator nos estudos de manutenção da 

língua minoritária. Nesse entendimento, levamos em consideração a transmissão da língua 

materna aos filhos nas dimensões de etnicidade descritas por Fishman (1998). 

                                                                                                                                                                                     
52 Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI) é um documento administrativo fornecido pela 

FUNAI, instituído pelo Estatuto do Índio, Lei N° 6.001, de 19/12/1973. “O registro administrativo constituirá, 

quando couber, documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, 

como meio subsidiário de prova.” Em outras palavras, o RANI pode servir como documento para solicitar o 

Registro Civil. O registro do RANI é realizado por funcionários da FUNAI e para cada registro é emitida uma 

certidão correspondente, devidamente autenticada e assinada. O RANI é um documento administrativo e não 

substitui a certidão de nascimento. 
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Para tanto, foram elaboradas as seguintes perguntas: “Qual a primeira língua que você 

aprendeu quando criança?” “Quando você era criança em que língua seus pais falavam com 

você?” “Quando você era criança em que língua seus avós falavam com você?” Como o 

objetivo era obter dados que nos possibilitassem saber se, de fato, existe esse sentimento de 

continuidade descrito por Fishman (1998), foram levados em conta o gênero (sexo) e a faixa-

etária dos participantes, dispostos no gráfico abaixo: 

Gráfico 3 – Qual a primeira língua que você aprendeu quando 

criança?

 

Participam dessa enquete trinta e três (33) estudantes universitários Tikuna, sendo dez 

(10) mulheres, com faixa-etária entre 18 a 30 anos, doze (12) homens entre 18 a 30 anos e, 

onze (11) homens, com mais de 30 anos. Os resultados nos mostram que não há uma 

diferença relevante em se tratando de sexo e idade, no que diz respeito à transmissão da língua 

Tikuna. Pois, a maioria quando criança, aprendeu essa língua, como L1.  

Podemos observar que entre as mulheres com faixa-etária entre 18 a 30 anos e os 

homens com a mesma faixa-etária os resultados coincidem, pois nove (9) homens e nove (9) 

mulheres aprenderam a língua Tikuna como L1, e tornaram-se bilíngues no decorrer de suas 

interações comunicativas em casa, onde a L2 foi adquirida e depois formalizada na Escola. 

Apenas um (1) homem e uma (1) mulher da mesma faixa-etária (18 a 30 anos), afirmam ter 

aprendido as duas línguas ao mesmo tempo, que aponta um bilinguismo simultâneo. Os dois 

(02) casos de monolinguismo em Português, encontra-se entre os homens com faixa-etária de 

18 a 30 anos. Entre os participantes homens mais velhos (com mais de 30 anos), podemos 

verificar que todos aprenderam também, inicialmente a língua Tikuna, e tornaram-se bilíngues 
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Português/Tikuna nas interações domésticas, e posteriormente na Escola, como ocorreu com 

os participantes da faixa-etária de 18 a 30 anos.  

Esses dados foram confrontados com a pergunta “Você foi alfabetizado em que 

língua?” constante no questionário, onde temos entre as mulheres de 18 a 30 anos o seguinte 

quantitativo: oito (08) afirmaram ter sido alfabetizadas nas duas línguas Português/Tikuna, 

duas (02) disseram em Português e nenhuma na língua Tikuna. Entre os homens da mesma 

faixa-etária (18 a 30 anos), obtivemos os seguintes resultados: seis (06) afirmaram ter sido 

alfabetizados nas duas línguas, seis (06) na língua Portuguesa e nenhum na língua Tikuna. 

Entre os homens com a faixa-etária com mais de 30 anos, temos três (03) que foram 

alfabetizados nas duas línguas, seis (06) na língua Portuguesa e dois (02) na língua Tikuna. 

Esses resultados mostram os dois (02) casos de monolinguismo em Português que estão 

inseridos naquele quantitativo dos seis (06) que afirmaram terem sido alfabetizados em língua 

Portuguesa. Mostram, também os casos dos que iniciaram os estudos na cidade (por isso 

foram alfabetizados em língua Portuguesa) e os que não saíram da aldeia e consequentemente, 

tiveram a alfabetização bilíngue.  

É importante destacar a resposta dos dois (02) que afirmaram terem sido alfabetizados 

na língua Tikuna, nota-se que estes estão entre os mais velhos (faixa-etária com mais de 30 

anos), indicativo de que há época escolar deles possivelmente a educação na comunidade não 

era bilíngue. O processo de educação bilíngue nessa Comunidade constituiu-se não só com o 

amparo legal do disposto na Constituição Brasileira, mas também pelas ações de conselhos e 

organizações que se mobilizaram para que a educação indígena ganhasse um novo rumo, 

como já exposto no capítulo 2, item 2.3, pág. 29. 

Portanto, os resultados nos mostram que a transmissão da língua indígena vem 

ocorrendo para essa geração, já que a maioria afirma ter aprendido a língua Tikuna como L1. 

Ademais, constata-se que a maioria do grupo foi alfabetizado já nos ritos da educação 

bilíngue, tendo a língua Tikuna como sua L1 e o português como L2, fato que caracteriza o 

perfil bilíngue da Comunidade, como já exposto anteriormente.  

A pergunta seguinte seguiu o objetivo da primeira, vejamos os resultados: 
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Gráfico 4 – Quando você era criança, em que língua seus pais falavam com você? 

 

 Os índices mostram que vinte e um (21) dos participantes afirmaram que seus pais só 

falavam em língua Tikuna quando estes eram crianças, um (01) afirmou falar quase sempre, 

nove (09) disseram que seus pais alternavam entre as duas línguas Português/Tikuna, nenhum 

(0) afirmou usar quase sempre o Português e, dois (02) responderam que seus pais só falavam 

em Português, que confirma novamente os dois (02) casos de monolinguismo em Português.  

Fasold (1996), em se tratando da transmissão intergeracional, considera que, embora 

haja um bom número de falantes, a ameaça de uma mudança linguística torna-se realidade se 

esses indivíduos não conseguirem transmitir a língua a seus filhos. Nesse sentido, percebe-se 

pelos nossos dados que os pais de nossos participantes vêm transmitindo a língua, pois a 

maioria afirmou que a interação com os pais se dava somente na língua Tikuna. 

Entretanto, ao confrontarmos o quantitativo dos vinte e um (21) que afirmaram seus 

pais só falarem com eles em língua Tikuna, com os resultados ilustrados no gráfico 2 (p. 80), 

referente aos usos linguísticos, quando perguntado “Que língua(s) usa com os filhos?”, 

dezenove (19) afirmaram usar as duas línguas, percebe-se uma mudança de comportamento e 

parece haver um recuo da língua Tikuna, já que ela vinha predominantemente sendo usada 

pelos pais dos participantes nesse âmbito. 

A fim de confirmamos a transmissão da língua desde à primeira geração, partimos 

para o próximo resultado. 
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Gráfico 5 – Quando você era criança, em que língua seus avós falavam com você? 

 

 Os dados ilustrados no gráfico 5 indicam que, na dimensão paternidade/família, os 

resultados apontam positivamente para a manutenção da língua, pois como podemos observar, 

entre os homens mais velhos (30 anos em diante), seis (06) afirmaram que os avós só falavam 

em língua Tikuna, enquanto que entre os mais jovens (18 a 30 anos), esse quantitativo 

aumentou, pois dez (10) disseram que seus avós só falavam em língua Tikuna quando estes 

eram crianças, desse quantitativo temos onze (11) participantes com mais de 30 anos e doze 

(12) de 18 a 30 anos. Isso nos indica que esse sentimento de continuidade em relação à língua 

Tikuna tem aumentado de geração para geração. Entre as mulheres, também observamos uma 

equivalência, pois das dez (10) participantes, temos quatro (04) afirmativas de que seus avós 

só falavam em língua Tikuna e quatro (04) nas duas línguas, outras duas (02) disseram seus 

avós falarem quase sempre língua Tikuna. 

Observa-se apenas um (01) caso em que um participante homem (18 a 30 anos) afirma 

que seus avós falavam apenas em língua Portuguesa e que aponta para um dos dois (02) casos 

de monolinguismo Português que identificamos no início desse capítulo. O outro deve estar 

incluso na afirmativa de um outro participante (18 a 30 anos) de que seus avós falavam com 

ele em língua Tikuna e língua Portuguesa. 

Os resultados desse gráfico apenas salientam a transmissão da língua indígena, pois 

não se verifica uma diferença expressiva quanto à faixa-etária e gênero (sexo) em relação à 

primeira língua que aprenderam quando criança, pelo contrário, os dados nos revelam que, 

apesar da língua Portuguesa ser a língua de educação formal e da sociedade envolvente, a 
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língua Tikuna vem sendo transmitida entre as gerações desse grupo nos ambientes em que 

espera-se que ela seja a língua de uso predominante.  

Entretanto, é necessário lembrar que os dados também nos apontam uma mudança de 

comportamento na terceira geração, já que esses participantes optam pelo uso alternado das 

duas línguas com seus filhos, no espaço que dantes era reservado apenas para a sua língua. 

Segundo Fishman (1998), a transmissão intergeracional das línguas é um fator 

fundamental na manutenção das línguas étnicas minorizadas, no sentido de que é somente 

quando ela está sendo passada em casa para os filhos que há chances reais de que ela 

sobreviva para as próximas gerações. De acordo com o autor, enquanto o uso da língua 

minorizada em outros lugares como a escola e a igreja pode assumir uma função apenas 

simbólica ou cerimonial, é no interior da casa, no interior das relações menos formais, íntimas 

e familiares entre pais e filhos, que se demonstra o valor de estima que o grupo mantém com a 

língua (FISHMAN, 1998). 

Em vista disso, o fator de transmissão intergeracional pode estar ligado ao sentimento 

que a comunidade minoritária tem em relação à sua identidade linguístico-cultural. 

Nessa perspectiva, esses resultados podem ser positivos para a manutenção da língua 

Tikuna, uma vez que se percebe o valor de estima que eles têm por sua língua e, por 

conseguinte, a grande importância que dão às suas marcas identitárias, como observaremos 

nos excertos abaixo, retirados das respostas à pergunta “Para você, o que é ser Tikuna?”: 

SALA/F18 – “É se sentir importante, pelo simples fato de ser indígena Ticuna.” 

KSF/F24 – “Para mim, ser Ticuna é ter orgulho de si mesma, porque pertence a um 

grupo étnico com suas tradições e cultura. E também, por ser brasileiro Ticuna.” 

ASL/F21 – “Para mim, ser Ticuna é viver na comunidade indígena. É valorizar a 

língua da comunidade.” 

MMB/F26 – “Ser Ticuna é ter sua própria costume e cultura, e valorização da língua 

materna. Ticuna tem sua educação, a família e a sociedade, trabalha na agricultura desde 

criança, um conhecimento repassado pelos pais e avós.” 

JJM/M29 – “Ser Ticuna é conhecer e sempre falar de sua língua de origem; é 

conhecer sua tradição, seus costumes, das suas crenças, dos seus mitos de origem do povo, 

etc.” 

GEF/M23 – “Saber manter a língua, a cultura e a natureza.” 

ALB/M28 – “Ser Ticuna é manter o costume do seu povo, saber qual sua verdadeira 

identidade.” 
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VCF/M25 – “Ser Ticuna, tenho muito orgulho, porque tem a minha cultura e língua e 

tem meus direitos indígenas na constituição federal, tem direitos diferente do que o branco.” 

MDP/M39 – “Para mim ser Ticuna é realmente usar a minha língua materna, uso a 

minha identidade cultural. Preservar as matas, usar agricultura e pesca e resgatar todos 

objetos que foi extinto.” 

GGF/M55 – “Para mim o verdadeiro Ticuna tem que saber a sua própria cultura, 

saber sua língua, saber escrever e ler na sua língua.” 

EGF/M35 – “Tenho orgulho e sempre serei indígena Tikuna, tenho muito orgulho 

porque minha língua somente nós podemos entender e é livre para qualquer um aprender.” 

STS/M40 – “Ser Ticuna é meu identidade maior.” 

Podemos comprovar pelos excertos acima que a língua é uma das principais marcas 

identitárias dos Tikuna. Nesse sentido, a passagem da língua para as próximas gerações tem 

garantido a sobrevivência da língua Tikuna, embora os participantes demonstrem o desejo de 

que seus filhos ascendam socialmente e, por isso adotam o comportamento de usar também a 

língua Portuguesa em suas interações no ambiente doméstico.  

Diante desses resultados, apresentamos o próximo tópico que trata do fator Educação. 

5.4 Educação: As preferências de uso da(s) língua (s) nas atividades de Leitura e Escrita 

Segundo Appel e Musken (1996), o apoio institucional refere-se a como está 

representada a língua do grupo minoritário nas diferentes instituições da nação, região ou 

comunidade. A manutenção prevalece, nesse caso, quando a língua minoritária é empregada 

no Governo, na igreja e em organizações culturais, dentre outros. Assim, os meios de 

comunicação, a religião e a educação podem desempenhar papéis importantes para a 

manutenção de uma língua minoritária, podendo interferir consideravelmente na substituição 

ou não de uma língua por outra. 

Nesse direcionamento, três questões foram levantadas: “Que língua você usa mais 

frequentemente em casa para escrever?”, “Que língua você prefere para ler?”, “Que língua 

você prefere para escrever?”.  

O objetivo de saber a preferência desses participantes com relação aos 

questionamentos acima mencionados, foi buscar entender que atitudes apresentavam com 

relação à língua Tikuna e ao Português nestas atividades Os resultados encontram-se 

ilustrados no gráfico a seguir: 
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Gráfico 6 – Que língua você usa mais frequentemente em casa para escrever; prefere 

para ler; prefere para escrever? 

 

Os resultados mostram mais uma vez o comportamento bilíngue dos participantes, 

pois nas três questões formuladas nota-se que a grande maioria opta pela preferência das duas 

línguas no âmbito da leitura e da escrita. Nos depoimentos, os participantes justificam esse 

comportamento, como veremos nos excertos a seguir: 

SALA/F18 – “Para se desenvolver melhor na sociedade não-indígena”. 

KSF/F24 – “Porque é para mim saber bem a forma correta na escrita e na fala em 

língua Portuguesa. A língua Ticuna é a minha língua e domino melhor.” 

RMF/F23 – “Porque é uma maneira de se comunicar bem com outra pessoa que vem 

da cidade e também na escola.” 

FTF/M29 – “Porque quando a gente trabalha na Prefeitura, utiliza mais o Português 

tanto para escrever como para falar, por isso preciso desenvolver melhor a língua 

Portuguesa. Praticando e lendo a gente aprende mais, por isso pratico nas duas.” 

GMF/M29 – “Porque para aprender mais aquelas palavras científicas e facilitar o 

diálogo com o professor e outros.” 

RVF/M23 – “Hoje em dia um estudante tem saber escrever bem na língua Português, 

porque com mudança na ortografia brasileira obrigatória, temos que ter mais conhecimento 

da língua Português.” 

JJM/M29 – “É muito importante praticar nas duas. Mas aprender a forma padrão do 

português, é essencial na escrita, quando elaboramos qualquer um tipo de texto na 

universidade, por isso é muito importante.” 
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MDP/M39 – “É para não errar, falar correto, escrever correto, principalmente na 

redação, esse é mais importante de aprender.” 

IAC/M35 – “É importante as duas, o Português é porque para o estudo.” 

ZCM/M36 – “Porque nós como alunos devemos aprender mais o Português porque 

essa língua não é a minha língua.” 

EGF/M35 – “Para facilitar a nós se comunicar com os brancos, pessoas não 

indígena, saber escrever bem e falar nas conferências nacionais dos direitos dos povos 

indígenas, e outros.” 

Tanto a produção quanto a leitura nas duas línguas são atividades que os participantes 

afirmam dominar, no entanto eles declaram que precisam praticar mais em língua Portuguesa 

em ambas as atividades, uma vez que a língua Tikuna é supostamente aquela que eles 

conhecem melhor. Nota-se, que apesar do quantitativo ser bem relevante em se tratando da 

preferência por ambas as línguas, as justificativas se confrontam, e apontam para uma 

predominância do Português já que é a língua que eles mais exercitam nas referidas atividades 

para fins de melhorar, segundo eles, a competência linguística na L2. 

A predominância do Português nas atividades de escrita e leitura no ambiente 

doméstico, expressa a “introdução” da língua hegemônica ao contexto tradicional da família 

Tikuna. Além do mais, essas atividades consideradas como formais no ambiente escolar 

podem refletir um certo status de formalidade da língua Portuguesa, nesse sentido. 

Embora, os participantes afirmem ter um comportamento bilíngue nessas atividades, 

quando dizem que as fazem em ambas as línguas, a predominância é da língua Portuguesa, 

pois é ela a língua de educação formal e eles necessitam realizar seus trabalhos escolares 

nessa língua.  

Uma vez constatada a predominância do português nessas funções de leitura e escrita, 

passamos ao próximo tópico que trata das atitudes linguísticas dos Tikuna, a fim de 

relacionarmos essas atitudes com o comportamento linguístico de fato, apresentado. 

5.5 Atitudes Linguísticas 

As atitudes linguísticas foram tratadas em questões sobre preferências de línguas. 

Entretanto, o objetivo dessas perguntas não foi só de obter respostas “positivas” ou 

“negativas”, de “aceitação” ou “rejeição”, mas o de verificar também a existência de 

consensos e/ou conflitos em torno dos fatores até aqui tratados. Foram realizadas entrevistas 

através de um questionário previamente formulado. Nesse questionário, considera-se que a 

aquisição, o uso e a preferência de língua dos bilíngues são aspectos que dependem de uma 

atitude linguística favorável às línguas (GROSJEAN, 2002), com uma parte aberta em que o 
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entrevistado justificava a sua escolha. As respostas foram autodeclarações dos falantes. Entre 

as perguntas sobre atitudes linguísticas, este trabalho centrou-se nas seguintes: Qual língua 

você acha mais bonita. Por quê? Qual língua você acha que é mais fácil para uma pessoa 

aprender e falar. Por quê? Qual língua você mais gosta de falar. Por quê?  

Nessa análise, focalizamos o aspecto das atitudes relacionadas às noções de língua e 

identidade étnica, pois se há uma relação intensa entre língua e identidade, esta relação deve 

manifestar-se nas atitudes dos indivíduos em relação a essas línguas e a seus usuários. Em 

linhas gerais, pode-se dizer que as línguas minoritárias, algumas vezes, não são mantidas por 

falta de atitudes positivas em relação a elas. Entretanto, Appel e Muysken (1996) declaram 

que o fato de os falantes mostrarem, em muitos aspectos, uma atitude negativa diante de sua 

própria língua não implica que não a tenham em consideração. Segundo esses autores, a 

língua pode ser valorizada por razões sociais, subjetivas ou afetivas, especialmente no caso de 

falantes das gerações jovens em contextos de imigração ou por pessoas que se sintam 

orgulhosas de sua cultura minoritária. Essa forma de lealdade linguística reflete, assim, as 

estreitas relações existentes entre a língua e a identidade social dos grupos etnolinguísticos 

(APPEL; MUYSKEN, 1996). 

Sendo assim, passamos aos resultados ilustrados nos gráficos a seguir: 

Gráfico 7 – Qual língua é mais bonita? 

 

É importante mencionar que a opção “ambas as línguas” não constava no questionário, 

mas como os participantes destacaram em suas respostas, consideramos registrá-la em nossos 

dados. 

Os resultados ilustrados no gráfico 5 apontam para a predominância da língua Tikuna, 

como língua mais bonita, pois dos trinta e três (33) participantes, dezenove (19) deles 
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marcaram essa opção, sendo que cinco (05) foram mulheres (18 a 30 anos), oito (08) homens 

(18 a 30 anos) e seis (06) foram homens mais velhos (30 anos em diante). As justificativas 

encontradas para essa atitude são traduzidas nos vínculos étnicos e afetivos que demonstram 

pela língua indígena, conforme podemos observar nos excertos, a seguir: 

MCF/F21 – “Porque é a nossa língua materna que eu falo mais confortável.” 

TBF/F22 – “Para mim, a língua mais bonita é a língua ticuna, é fácil de falar, 

explicar e escrever, e eu já conheço as letras da língua.” 

RPS/F26 – “Porque é fácil de falar e eu não quero perder a minha cultura.” 

HAA/M20 – “Porque essa é minha própria língua, eu valorizo muito.” 

OPA/M28 – “Porque é minha língua e eu nunca vou esquecer.” 

VCF/M25 – “Porque ela me originou, com ela eu sobrevivi primeiro, aprendi muitas 

coisas da humanidade, cultura, línguas, etc.” 

ESM/M24 – “Eu não falo a língua tikuna, mas acho mais bonita. Quando me 

perguntam se sou Tikuna não tenho vergonha de falar, posso estar em qualquer região vou 

levar minha identidade cultural e divulgar a minha cultura.” 

GMF/M29 – “Porque é minha língua materna, sei falar muito bem, não tem 

dificuldade de falar.” 

EGF/M35 – “Porque somos Ticunas e somos mais de 50 mil indígena que falam a 

mesma língua e temos a maior comunicação.” 

STS/M40 – “Porque a língua ticuna ninguém vai tirar da minha vida.” 

EBF/M33 – “É normal para mim as duas línguas, mais importante na minha vida é 

saber as duas línguas...mas eu acho mais bonita para mim a língua ticuna, é minha língua, 

minha identidade.” 

EIS/M33 – “É a minha língua materna, falada em todo o dia a dia.” 

Nessas justificativas, destacamos como ponto principal de suas respostas o “porque é 

minha língua materna.” Nessa concepção, o conceito de língua materna define-se como língua 

de identificação étnica. Pois, nota-se pelas atitudes manifestadas nos excertos, o quanto os 

Tikuna valorizam a sua língua e a põem como símbolo de sua identidade étnica, dando 

indícios do quão esses conceitos (língua e identidade) se coadunam, na percepção desse 

grupo. 

Uma parcela menor de participantes, oito (08) deles, elegem a língua Portuguesa como 

a mais bonita, como ilustrado no gráfico, sendo quatro (04) mulheres (18 a 30 anos); dois (02) 

homens (18 a 30 anos); e dois (02) homens (30 anos em diante). As justificativas foram as 

seguintes: 
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ASL/F21 – “A língua Portuguesa é a mais fácil de lhe dar com ela, por isso eu acho 

mais bonita.” 

APS/F29 – “Eu acho que a língua mais bonita do mundo de falar é a língua 

Portuguesa.” 

ESJ/F21 – “Eu falar dois línguas, a mais bonita eu acho a língua Portuguesa.” 

MMB/F26 – “Língua Português é bonita para fala e escrever, e quando compõe uma 

música.” 

DRG/M26 – “Porque é possível falar com todos de Tabatinga.” 

WAA/M34 – “Porque é bom que a gente fala as duas línguas Ticuna e Português.” 

MDP/M39 – “Eu marquei Português, mais na verdade para mim, todas duas mais 

bonita.” 

Embora tenhamos trabalhado com um número menor de participantes do sexo 

feminino, ao relacionarmos pela faixa-etária, percebe-se uma diferença, que apesar de não ser 

muito expressiva, trazemos à discussão. Nesse direcionamento, as mulheres com a mesma 

faixa-etária dos homens (18 a 30 anos) tenderam a valorizar mais a língua portuguesa, isso 

pode indicar uma questão que outrora era muito comum na sociedade Tikuna, a mulher como 

ordenadora da economia doméstica. Segundo Torres (2007), na etnia Tikuna o trabalho das 

mulheres é visto como um fator de manutenção e desenvolvimento social da economia 

doméstica, as atividades femininas é o ponto basilar da organização do trabalho. A divisão 

sexual do trabalho é transpassada pelas relações simbólicas e pelo corte de gênero (TORRES, 

2007).  

Dessa maneira, sob o primado de uma divisão sexual do trabalho que creditava a elas 

responsabilidade maior pela manutenção da família, a base de renda mais produtiva era a 

confecção de artesanatos para serem comercializados ou para as trocas no âmbito da 

economia solidária. Num passado não muito longínquo, era possível nos depararmos com as 

mulheres Tikuna vendendo seus produtos pelas ruas da cidade, nesse sentido, o contato da 

mulher Tikuna com a língua da sociedade envolvente era muito mais frequente. Ainda nessa 

linha de pensamento, em nossas observações são as mulheres Tikuna que põem a “bacia na 

cabeça” e saem vendendo seus produtos pelas ruas da cidade, nessa dinâmica é a língua 

Portuguesa que entra em uso. 

 Entre os domínios em que o Português parece mais bonito estão o da “escrita”53, o da 

“música” e “como possibilidade de comunicação com todos”. Nesse último, percebe-se que 

                                                           
53 A preferência do Português como mais bonito no âmbito da escrita, parece se justificar subjetivamente pela 

“insegurança” em sua forma oral. Pois, em nossas interações ouvimos muitos desabafos sobre como para eles é 
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eles possuem a noção do Português como língua hegemônica e por isso essa preocupação em 

saber falar essa língua para se comunicarem com “todos”. Entretanto, apesar dessa preferência 

pelo Português nesses domínios, não percebemos em suas falas um sentimento “negativo” ou 

de “rejeição” em relação à língua indígena, o que de certo modo, expressa também uma 

atitude positiva a ela. Quando ASL/F21, diz que é mais fácil de lidar com a língua 

Portuguesa, obtivemos a informação de que esse lidar seria na sua forma escrita. Nas palavras 

da participante “não são usados muitos acentos na forma escrita do Português diferentemente 

do que ocorre na escrita da língua Tikuna, que por ser uma língua que é baseada nos tons, os 

acentos modificam o sentido da palavra.”  

Outra parcela ainda menor, seis (06) participantes, disseram considerar ambas as 

línguas bonitas, acreditamos que por serem bilíngues, essa opção foi a saída para aqueles que 

tinham dúvidas em qual considerar a mais bonita. Eis as justificativas: 

RMF/F23 – “Porque as duas línguas para mim é muito bonita, e gosto de falar as 

duas.” 

JJM/M29 – “Eu marquei as duas opções, porque quanto mais de duas línguas 

dominá-las tanto português e língua tikuna, no meu caso, eu irei sentir a pessoa mais segura 

de enfrentar qualquer obstáculo, principalmente pela luta do bem da comunidade. Porque a 

potencialidade da língua é como uma arma potente, com que podemos lutar para defender o 

povo, essa é a importância de saber duas ou mais línguas.” 

ALB/M28 – “As duas linguagens, por isso que sou índio brasileiro.” 

MMJ/M42 – “Porque são línguas muitíssimos importante de falar.” 

IAC/M35 – “As duas línguas, porque é importante para nós.” 

GGF/M55 – “A língua Português e a língua Tikuna, nas duas eu aprendi falar e 

escrever. É importante as duas línguas para poder falar com qualquer pessoa.”    

Constata-se uma atitude positiva ao bilinguismo ante a necessidade de comunicação 

decorrente do contato entre as línguas. Quando GGF/M55 diz que “é importante as duas 

línguas para poder falar com qualquer pessoa” e RMF/F23 complementa dizendo que “gosto 

de falar as duas” percebe-se que eles transitam bem entre as duas línguas, em razão de as 

terem adquirido desde criança, essa condição foi possível identificar através da entrevista em 

que os dois participaram. 

Nota-se enfaticamente a relação entre língua e identidade quando ALB/M28 diz que 

gosta de falar as duas línguas porque se considera “índio brasileiro”, o que nos direciona para 

uma concepção de identidade dupla, múltipla, que se expressa em duas línguas. 

                                                                                                                                                                                     
uma tormenta apresentar seminários ou qualquer atividade oral em Português. Eles afirmam ter vergonha de 

serem motivos de “gozações” por apresentarem traços linguísticos próprios de qualquer falante de L2. 
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A fim de confrontar os resultados sobre o questionamento de “Qual língua é mais 

bonita?”, perguntamos aos participantes “Qual língua você mais gosta de falar?”  

Gráfico 8 – Qual língua você mais gosta de falar? 

 

Como já dito anteriormente, a opção “ambas” as línguas, não constava em nosso 

questionário, mas como ela também foi citada, os resultados foram respeitosamente 

registrados. 

Nesse resultado, novamente a língua Tikuna obtém a preferência. Nota-se, inclusive, 

que o índice é maior do que os que foram demonstrados no gráfico 7, sobre “Qual língua é 

mais bonita?”, tanto entre os homens das duas faixa-etárias (18 a 30 anos e de 30 em diante), 

como entre as mulheres. No geral, vinte e cinco (25) dos participantes, disseram gostar de 

falar mais a Língua Tikuna, cinco (05) optaram pela Língua Portuguesa e três (03) 

responderam ambas. Eis algumas justificativas que ilustram essa preferência pela língua 

Tikuna: 

RPS/F26 – Tikuna54. “Porque eu não quero perder ao meu cultura.” 

TBF/F22 – Tikuna. “É minha própria língua, não tenho vergonha de falar.” 

SALA/F18 – Tikuna. “Porque é bonita e eu sou ticuna.” 

KSF/F24 – Tikuna. “Porque é a minha própria língua nativa que eu sei falar e é fácil 

para mim expressar.” 

MMB/F26 – Tikuna. “Eu gosto muito de falar em língua ticuna, porque é minha 

própria língua materna.” 

                                                           
54 A palavra “Tikuna” no início dos excertos aparece grafada dessa forma, porque foi posta como alternativa já 

redigida no questionário, onde os participantes apenas marcavam um X na opção de sua preferência. Entretanto, 

as justificativas estão transcritas fielmente do texto e estão destacadas entre aspas. 



101 

 

 

DRG/M26 – Tikuna. “Porque é essa língua Ticuna que a maioria da comunidade 

indígena fala.” 

JJM/M29 – Tikuna. “Gosto de falar mais da minha língua materna, porque o uso dela 

faz parte do meu convívio do cotidiano.” 

GMF/M29 – Tikuna. “Porque os ticunas, maioria falam em ticuna e entendem bem a 

sua língua.” 

HAA/M20 – Tikuna. “Porque eu tenho amigos que só falam na minha língua.” 

RVF/M23 – Tikuna. “É fácil de falar e a gente entender melhor as palavras.” 

VCF/M25 – Tikuna. “Tem fcilidade de falar, porque sou ticuna, por isso a minha 

língua, eu gosto muito dela.” 

GEF/M23 – Tikuna. “Porque com essa língua que a gente nascemos e crescemos, é 

por isso que eu gosto muito de falar em língua Ticuna. Mas as vezes eu falo em português.” 

EGF/M35 – Tikuna. “Porque sou indígena e a minha língua é muito mais praticada 

por nós.” 

WAA/M34 – Tikuna. “Em Ticuna porque na nossa Comunidade maioria das pessoas 

falam em nossa língua.” 

EIS/M33 – Tikuna. “É a língua materna, usa muito no nosso cotidiano.” 

MMJ/M42 – Tikuna. “Porque é minha língua materna, por isso gostam de falar.” 

Nos excertos, as atitudes expressam orgulho e lealdade à língua e à cultura Tikuna, 

perceptíveis quando afirmam sua identidade e dão evidência a sua etnia. 

Em contrapartida, houve aqueles que disseram gostar de falar mais o Português, 

conforme verifica-se nas justificativas dos cinco (05) participantes que afirmaram ter essa 

preferência. 

ASL/F21 – “Português. É mais fácil de aprender.” 

FTF/M29 – “Português. Sempre falo mais português em casa com as minhas filhas, 

porque ainda estou procurando aprender bem a minha língua materna.” 

ESM/M24 – “ Português. Porque só sei falar em Português.” 

GIC/M36 – “Português. Para falar com meus colegas que não entende minha 

língua.” 

EBF/M33 – “Português. Para desenvolver mais minha fala, para não ter mais 

vergonha dos meus colegas.” 

Destacamos inicialmente as respostas de FTF/M29 e de ESM/M24, os dois casos de 

monolinguismo Português, que pela lógica da situação não poderiam ter outra opção a marcar 

e a justificar já que não falam a língua Tikuna. Nos encontros com os dois monolíngues em 
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Português, obtivemos relatos do incômodo que de certa forma eles sentem por não falarem 

sua língua. Um deles nos contou que já foi abordado em várias situações com perguntas do 

tipo “você não é índio, porque não fala a sua língua?”, “você tem cara de Tikuna, você é?”, 

“você tem vergonha da sua língua, por isso não a fala?”, entre outras. Segundo nossos 

participantes, essas perguntas não são só curiosidade, denotam também um preconceito 

“camuflado” que os levam a algumas reflexões, pois se falam o português “errado” falam 

porque são índios e se são índios tem que falar a sua língua. Cardoso de Oliveira (2006), bem 

lembra que a manifestação do preconceito étnico assume diferentes “formas” e dizer que o 

conflito interétnico entre índios e não-índios não mais exista seria ingenuidade. Nesse ponto 

de vista, a ideia parece coadunar com o que diz Hamel (1988) em que o termo a ser 

empregado não seria contato linguístico, mas conflito linguístico. 

FTF/M29 também, traz à tona novamente, o conceito de língua materna relacionado à 

questão identitária, apesar de aparecer na justificativa de foma subjetiva, é possível atestar 

pelas nossas observações o quão intimamente este conceito está relacionado com a 

identificação étnica desse grupo. FTF/M29 é um dos monolíngues em Português e um dos 

dois que não moram na Comunidade de Umariaçu, reside no município de Santo Antônio do 

Içá-AM, e durante o ano escolar fica alojado na Casa do Estudante, o outro participante que 

também fica alojado nesse local é bilíngue e mora em outra comunidade Tikuna fora do 

município. Tivemos algumas conversas nesse local, e lá FTF/M29 não esconde sua etnia, o 

grau de competência na língua portuguesa55 poderia favorecê-lo em esconder ser índio, como 

nos disse, mas não é isso que ele manifesta em suas atitudes, pelo contrário, sempre faz 

questão de pôr em evidência a sua identidade étnica e afirma, que apesar de não falar a língua 

indígena, se sente índio Tikuna e está buscando aprendê-la, pois para ele um dos maiores 

símbolos de representatividade de sua cultura é a língua.  

Disse-nos ainda que, se chegar a viajar, ou ir morar em qualquer outro estado, sempre 

irá divulgar a sua cultura e a sua língua. Perguntamos, como ele iria divulgar a língua se ele 

não a falava, o qual respondeu “não preciso falar a língua para fazer isso, basta saber dela, da 

importância que ela representa para o indígena, para sua identidade.” Sendo assim, a língua 

pode ser valorizada por razões sociais, subjetivas ou afetivas.  

                                                           
55 Quando nos referimos ao grau de competência desse participante na língua portuguesa, estamos falando de 

modo subjetivo, apenas com base em nossas conversas. Pois, com muito pouca frequência ele usa traços 

exclusivos de falantes de L2, do tipo não fazer a concordância de gênero. Quando falamos também que ele 

poderia esconder sua identidade devido a isso, é porque na localidade geralmente costuma-se identificar se a 

pessoa é índio ou não, por esses usos comuns de falantes de L2. Supõe-se que essa marca linguística acabou por 

identificar o indígena naquela região, e hipoteticamente resultou no tikunês. 
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Na resposta de EBF/M33, fica subtendido que sofreu preconceito quando menciona 

“para não ter mais vergonha dos meus colegas”. O estigma do preconceito se confirma em sua 

resposta dada à pergunta “Você já sofreu algum tipo de preconceito no seu modo de falar o 

Português? Se sim, relate onde e como aconteceu.” A resposta foi: “Sim. Primeiramente 

quando eu cheguei na Universidade, fiquei nervoso. Por motivo disso fiquei tímido e não 

consegui falar mais.”56 

Diante desse dado, verifica-se o quão o participante demonstra medo de ser censurado 

pelos colegas, de ser avaliado pela sua forma de falar, de lhe ser atribuído o estereótipo de que 

por ser índio não sabe falar “corretamente” o Português. Assim, percebe-se que a língua não é 

apenas um mero instrumento de comunicação, mas também de poder.57 

Observa-se também, uma relativa percepção das variantes linguísticas da língua 

Portuguesa e o status decorrente de falá-las. Ou seja, para não sofrer estigmatização, não basta 

falar a língua Portuguesa, mas é preciso fazer uso de uma variante linguística mais “correta”. 

Ainda com referência aos resultados ilustrados no Gráfico 6, apesar do pequeno índice 

de participantes que optaram pelas duas línguas como resposta à pergunta “Qual língua você 

mais gosta de falar?”, merece também ser demonstrado e foi considerado, uma vez que não 

atribuímos essa opção de escolha no questionário. As justificativas dos três (03) participantes 

que optaram por essa resposta foram as seguintes: 

RMF/F23 – “As duas línguas, porque eu gosto de falar com meus amigos.” 

MDP/M39 – “Pra mim é todas as duas, tem que aprender duas línguas ou mais.” 

GGF/M55 – “Nas duas línguas, para poder falar com qualquer pessoa.” 

Mesmo que subjetivas, as respostas tendem a indicar que eles percebem que se não 

falarem a língua da sociedade envolvente, não poderão interagir socialmente em determinados 

âmbitos, como na cidade. Pelas notas de campo é possível esclarecer que “os amigos” são 

principalmente, os colegas não-indígenas da Faculdade e “qualquer pessoa” indica as pessoas 

da cidade falantes de língua Portuguesa. 

Os resultados ilustrados no gráfico a seguir, concluem esse tópico sobre as atitudes 

linguísticas dos participantes. 

 

                                                           
56 O trecho “falar mais” na resposta desse participante, relaciona-se à apresentação de Seminário. É comum no 

CESTB essa metodologia, e como docente desse Centro, essa pesquisadora pode afirmar com base em suas 

experiências vivenciadas em sala de aula, que os indígenas, como qualquer falante de L2, se sentem muito 

inseguros em suas exposições orais, pelo medo de serem avaliados ou taxados de não saberem falar o Português 

“correto” e, principalmente pelo medo de serem expostos a “gozações” pela forma como falam o Português. O 

que confirma-se no elevado índice de respostas afirmativas a essa pergunta, que não é o foco desse trabalho, mas 

que pode sugerir futuras investigações. 
57 Segundo Bordieu (1996) no mercado linguístico, o capital é atribuído aos poucos detentores das formas 

linguísticas de prestígio que se impõem como os únicos possuidores do saber legítimo. 
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Gráfico 9 – Qual língua você acha mais fácil para uma pessoa aprender e falar? 

 

Diferente da atitude de optarem por outra alternativa não proposta no questionário, os 

resultados ilustrados no gráfico acima (G. 9), não compuseram a alternativa “ambas as 

línguas” pelo fato de não ter aparecido em nenhuma resposta. Dessa forma, não consideramos 

quantificar essa opção. 

A língua “mais fácil” é em dados gerais aquela mais usada no cotidiano do falante. 

Assim, os resultados apontam para uma certa equivalência nas atitudes desses falantes em 

relação à língua que consideram mais fácil, pois dos trinta e três (33) participantes, dezessete 

(17) disseram considerar a língua Tikuna mais fácil e dezesseis (16) optaram pela Língua 

Portuguesa, o que pode indicar que eles se comunicam com facilidade usando qualquer uma 

das duas línguas, a depender dos domínios (como ilustra o gráfico 2, p. 76), em razão de tê-las 

adquirido. Isto se confirma nas justificativas apresentadas para a escolha da língua Tikuna e 

da língua Portuguesa: 

APS/F29 – Tikuna. “Então é mais fácil de falar, uma pessoa aprende mais rápido em 

língua materna.” 

ESJ/F21 – Tikuna. “Primeiro ensinar a língua ticuna e depois ensina a Língua 

Português.” 

HAA/M20 – Tikuna. “Porque a pronunciação dela é bem simples.” 

GMF/M29 – Tikuna. “Porque é a nossa língua materna.” 

JJM/M29 – Tikuna. “Eu marquei a opção da minha língua, porque no meu caso acho 

mais difícil falar a língua portuguesa, pelo fato de ser falante da língua tikuna. Mas, eu falo o 

português também.” 

EBF/M33 – Tikuna. “Porque é muito fácil de aprender, tanto na escrita e mais fácil 

de falar.” 
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WAA/M34 – Tikuna. “Por que a Língua Ticuna é muito fácil de aprender, até mesmo 

o Português.” 

MMB/F26 – Português. “É mais fácil para uma pessoa aprender e falar é o 

português. Por exemplo, nós ticuna, o português é fácil para nós aprender falar e escutar.” 

TBF/F22 – Português. “Mais fácil de aprender, o português ensina as palavras que 

tenha tradução para língua ticuna, e aprendemos a falar quando ler nos livros e ouvindo 

notícias no televisão.” 

GEF/M23 – Português. “É a nossa segunda língua, por isso a gente aprende a falar 

mais rápido. A língua ticuna eu já sei.” 

FTF/M29 – Português. “A Língua Portuguesa tem a escritura mais fácil de ler, na 

Língua Tikuna não.” 

MDP/M39 – Português. “A gente aprende mais rápido, mais a Língua Ticuna é um 

pouco difícil para os brancos pronunciar uma palavra.” 

EGF/M35 – Português. “Porque ela já vem com várias raízes das outras línguas e é 

muito prática para aprender.” 

MMJ/M42 – Português. “Aprendemos na Escola com colegas, nos livros e no TV.” 

Vimos que a língua carrega significados sociais que são atribuídos a ela pelos seus 

falantes e também pelos que não a falam, numa tentativa de marcar suas diferentes posições 

sociais. Conhecer as conotações sociais da língua nos ajudam a entender a dinâmica de seu 

uso pela comunidade.  

Nas justificativas apresentadas nota-se a consciência linguística que esse grupo tem 

em relação à língua sua e à língua outra, percebe-se como eles se autodenominam bilíngues, 

conforme ilustra a justificativa de MDP/M39 quando diz que aprendem mais rápido o 

Português, e que para o “branco” aprender a sua língua é mais difícil, e GEF/M23 arremata 

dizendo “É a nossa segunda língua, por isso a gente aprende a falar mais rápido. A língua 

ticuna eu já sei.” Ademais, verifica-se o orgulho de falar uma língua estruturalmente distinta 

da hegemônica, que é o Português.  

Sabendo que as línguas Tikuna e Portuguesa são faladas na localidade, com menor ou 

maior grau a depender do ambiente e da situação, procuramos averiguar o que os falantes 

acham dessa situação de bilinguismo. De acordo com nossos entrevistados, eles disseram 

achar importante falar ambas as línguas, em geral, as razões se limitaram a fatores como: 

comunicação, como alguns mesmo disseram “para falar com o povo da cidade”; a educação 

formal (Escola) muito relacionado à questão econômica; preservar a língua, nesse caso eles 

parecem considerar o bilinguismo como positivo na manutenção da sua língua. Ao mesmo 
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tempo em que afirmam precisarem de uma boa competência na língua Portuguesa, eles 

também declaram a necessidade de falar a sua língua para preservá-la. 

Pelos resultados apresentados neste tópico de atitudes linguísticas, verifica-se em 

geral, uma avaliação positiva dos Tikuna em relação a sua língua, pois a consideram como o 

principal símbolo de sua identidade.  

Uma vez descritos e analisados os fatores propostos no início deste capítulo, partimos 

para as considerações finais deste trabalho, onde são elencadas as informações aqui 

apresentadas e discutidas a fim de correlacioná-las aos nossos questionamentos da pesquisa. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com Gómez Molina (1996), os estudos sociolinguísticos no Brasil vêm 

explorando uma ampla gama de temas nos últimos vinte e cinco anos, concentrando-se, 

sobretudo, nos níveis fonético-fonológico e morfossintático. Um campo pouco explorado, 

ainda, é o das crenças e atitudes linguísticas, embora a sociolinguística venha insistindo na 

importância do estudo desse campo, apontando que a atitude linguística: atua de forma muito 

ativa nas mudanças de código ou alternância de línguas; é um fator decisivo, junto à 

consciência linguística, na explicação da competência dos falantes; permite ao pesquisador 

aproximar-se do conhecimento das reações subjetivas diante da língua e/ou línguas que usam 

os falantes; e influi na aquisição de segundas línguas (GÓMEZ MOLINA, 1996). 

 Na década de 1960, Lambert (1966), já chamava a atenção para a manifestação de 

preferências e convenções sociais acerca do status e prestígio de seus usuários que ele chamou 

de atitude, observando que os grupos sociais de mais prestígio social, ou os mais altos na 

escala socioeconômica ditam a pauta das atitudes linguísticas das comunidades de fala. 

 Nessa perspectiva, a atitude linguística assumida pelo falante implica a noção de 

identidade, que se pode definir como a característica ou o conjunto de características que 

permitem diferenciar um grupo de outro, uma etnia de outra, um povo de outro. A identidade 

pode ser definida sob duas formas: (i) objetiva, ou seja, caracterizando-a pelas instituições 

(educacionais, artísticas, políticas, culturais, sociais, religiosas) que a compõem e pelas pautas 

culturais (usos, costumes, tradições) que lhe dão personalidade; ou (ii) subjetiva, antepondo o 

sentimento de comunidade partilhado por todos os seus membros e a ideia de diferenciação 

com respeito aos demais (MORENO FERNÁNDEZ, 1998). Na maioria das vezes, ao 

caracterizar um grupo ao qual não pertence, a tendência é o usuário fazê-lo de forma 

subjetiva, procurando preservar o sentimento de comunidade partilhado e classificando o 

outro como diferente. 
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 Um traço definidor da identidade do grupo (etnia, povo) é a variedade linguística 

assumida e, desse modo, qualquer atitude em relação aos grupos com determinada identidade 

pode, na realidade, ser uma reação às variedades usadas por esse grupo ou aos indivíduos 

usuários dessa variedade, uma vez que normas e marcas culturais dos falantes se transmitem 

ou se sedimentam por meio da língua, atualizada na fala de cada indivíduo. 

Tendo em vista a teoria sociolinguística pautar em seus estudos a análise da língua 

dentro do seu contexto social, pode-se presumir que há muitas variantes atuando sobre as 

línguas, sejam elas internas ou externas. Então, para analisar o contexto sociolinguístico dos 

Tikuna foi preciso tomarmos conhecimento de uma série de questões teóricas, tais como: a 

relação língua e sociedade, o contato linguístico que por sua vez nos remeteu aos conceitos de 

bilinguismo e conflito linguístico e as atitudes linguísticas que também nos direcionou aos 

conceitos de identidade e etnicidade, dentre outros.  

Por se tratar de uma região que se caracteriza pela diversidade étnica e linguística de 

sua população, este trabalho buscou analisar as atitudes linguísticas dos Tikuna, no contato 

com a língua Portuguesa. Diante desse contexto, procuramos verificar como encontrava-se a 

atual situação dessa língua indígena nesse cenário, seus usos, sua função social, entre outros. 

Seguindo os pressupostos da teoria sociolinguística, de teóricos tais como Weinreich 

(1970 [1953]), Fishman (1972), Appel e Muysken (1996) e Hamel (1988), dentre outros, 

discutimos as atitudes linguísticas de universitários Tikuna, na situação de contato 

Português/Tikuna. Para tanto, tornou-se necessária uma pesquisa de campo, onde os dados 

correspondentes às atitudes foram colhidos através da aplicação de um questionário, e 

considerando a formação histórico-cultural da comunidade delimitada, numa análise 

qualitativa, essa pesquisa procurou apresentar as atitudes, os comportamentos e os usos 

linguísticos desse grupo em relação à sua língua, face ao contato com o Português. 

Para alcançarmos os objetivos propostos nesse trabalho, delimitamos alguns fatores 

que pudessem atendê-los, tais como: o perfil sociolinguístico dos participantes, os domínios 

de uso da (s) língua (s); a transmissão intergeracional; o fator Educação e, finalmente, as 

atitudes linguísticas. Os tópicos foram distribuídos de forma que se pudesse fazer uma 

interligação dos dados para melhor compreensão dos resultados. 

Entretanto, algumas indagações surgiram previamente como instigadoras da pesquisa, 

a saber: qual o comportamento linguístico adotado pelos participantes nos diferentes 

domínios/âmbitos sociais de uso das línguas tikuna e português? Que fatores influenciam nas 

escolhas de uso desta ou daquela língua? Que atitudes os participantes manisfestam em 

relação aos seus usos linguísticos e quais as suas avaliações e sentimentos em relação à sua 
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língua indígena? Essas atitudes, usos e comportamentos linguísticos apontam indícios 

favoráveis para a manutenção da língua Tikuna?  

Assim, traçados os objetivos e delineados os pressupostos que fundamentaram essa 

pesquisa, partimos para a descrição e análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, para 

tanto, além do questionário aplicado, foi fundamental lançarmos mão dos procedimentos 

etnográficos, que por sua vez nos possibilitaram uma análise mais completa do estudo em 

questão. Feito isso, os dados contidos no questionário foram tabulados, as entrevistas foram 

complementando algumas informações que precisavam ser elucidadas, a observação nos 

proporcionou uma visão subjetiva dos fatos, mas ao mesmo tempo esclarecedoras e as 

anotações de campo foram fluindo a partir de nossas observações e contato com os 

participantes da pesquisa. 

Diante do exposto, chegamos finalmente aos resultados da pesquisa, os quais são 

descritos a partir de uma correlação com os nossos questionamentos. Desse modo, chegamos 

à conclusão de que a língua Tikuna, apesar do contato intensivo com a língua Portuguesa em 

diversos âmbitos linguísticos, vem se mantendo, pois é uma das principais marcas identitárias 

dos Tikuna. Nesse sentido, a passagem da língua Tikuna para as próximas gerações tem 

garantido a sobrevivência dessa língua. As atitudes manifestadas são de modo geral, positivas, 

em relação à língua Tikuna. Eles demonstram ter para com ela um forte sentimento afetivo e a 

relacionam como símbolo de sua identidade étnica. O fator econômico é um dos mais 

enfatizados em suas escolhas, no sentido da mobilidade social, pois é necessária para atender 

às demandas atuais como conseguir um emprego, ingressar em uma Universidade, entre 

outros. Foram encontrados dois (02) casos de monolinguismo em Português e dois (02) casos 

de bilinguismo simultâneo. Verificamos também, no âmbito “fazer contas”, onde o Português 

aparece com certa predominância, que a justificativa pode basear-se no fato de que boa parte 

desses participantes estudaram na cidade e portanto, tiveram a alfabetização aritmética em 

Português. Observou-se que o rito Festa da Moça Nova, um dos principais ritos de passagem 

dos Tikuna, sofreu uma adaptação à nova realidade social, já que devido à escola a moça 

Tikuna não pode se ausentar muitos dias de suas obrigações escolares. Essas adaptações 

também podem vir a acontecer em termos linguísticos, já que os Tikuna têm usado a língua 

Portuguesa em equivalência igual à sua, no ambiente doméstico, quando interagem com seus 

filhos. 

Entretanto, para se chegar a esses resultados alguns fatores foram analisados ao longo 

do trabalho. Primeiramente, procuramos identificar a situação linguística dos participantes, 

considerando o pressuposto de que bilinguismo é quando duas línguas são usadas nos mesmos 
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espaços socioculturais, fundamentados no que conceitua Hamel (1988): bilinguismo social é a 

coexistência ou copresença de duas línguas nos mesmos espaços socioculturais (HAMEL, 

1988, tradução nossa), diante desse conceito os resultados demonstraram que o grupo é 

bilíngue. Embora, os resultados também tenham apontado dois casos de monolinguismo em 

Português e dois casos de bilinguismo simultâneo, o que para a ciência linguística são dados a 

serem considerados, já que possibilitam investigação. 

Weinreich (1970 [1953]) e Fishman (1972) distinguiram, cada um, um número 

diferenciado de domínios/âmbitos de uso da língua, nessa perspectiva as funções das línguas 

em uma comunidade bilíngue, podem ser analisadas e classificadas de diferentes modos.  

Sendo assim, a divisão em domínios específicos, segundo os autores, é que caracteriza a 

diglossia58, um importante fator a se considerar na análise da manutenção de uma língua 

minoritária.  

Desta feita, confirmando a condição de bilíngue do grupo, passamos a analisar os usos 

linguísticos, já que eles se movem entre duas línguas em diversos âmbitos sociais. Para tanto, 

montamos uma enquete que possibilitasse conhecer em que contextos de usos eles dispunham 

dessa ou daquela língua, ou de ambas. Por essa razão, foram considerados diferentes domínios 

desde os informais até o mais formal, conforme consta na descrição e análise dos dados.  

Os resultados nos mostraram que, no ambiente doméstico os Tikuna vêm usando a sua 

língua, predominantemente esse uso se dá com os avós, com os pais, com os irmãos, com o 

marido/esposa. Entretanto, nesse mesmo domínio, nossos dados apontaram uma certa 

mudança de atitude com relação aos filhos e, devemos considerar um possível recuo da língua 

Tikuna, já que até a segunda geração, o uso da língua indígena era predominante nesse âmbito 

e, conforme indicaram nossos dados, eles vêm dando espaço igual à língua Portuguesa no uso 

com os filhos. Appel e Muysken (1996) afirmam que, em grupos bilíngues, cada vez mais 

falantes usam a língua majoritária em âmbitos em que antes era empregada a língua 

minoritária, tais como as conversações familiares. Esses indivíduos adotam a língua 

majoritária como veículo habitual de comunicação, quase sempre porque esperam que essa 

nova língua proporcione melhores oportunidades de mobilidade socioeconômica: “é preciso 

apresentar-se como membro da sociedade dominante para adquirir uma posição. (APPEL; 

MUYSKEN, 1996, p. 51, tradução nossa) 

                                                           
58 Para Hamel (1988) a diglossia se refere a uma relação de poder entre grupos sociais, na qual a sociedade 

dominante tenta impor seus padrões de apropriação e interpretação através de diversas formas de comunicação. 

Desse modo, a diglossia não foi um fenômeno considerado nesse estudo, apenas foi nossa intenção mostrar como 

se caracteriza o conflito linguístico. 
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Pelas justificativas apontadas pelos pais nessa escolha, percebemos que o fator 

econômico está muito ligado a esse comportamento. Embora, eles tenham a consciência de 

que há a necessidade de preservar a sua língua, o poder econômico da língua Portuguesa é 

evidenciado em suas atitudes. Conforme postulam autores como Hamel (1988) e Melià 

(1988), essa situação pode se tornar instável onde existe assimetria política, econômica e 

cultural entre sociedades dominantes e dominadas, na medida em que a língua dominante 

“invade” o espaço da casa da sociedade dominada, seja por meio da tecnologia, da educação 

formal, da necessidade econômica etc. Assim, esse dado pode ser relevante para futuras 

investigações quanto ao comportamento linguístico dessa nova geração. 

Os domínios onde prevalecem o uso da Língua Portuguesa são “no trabalho, com o 

patrão”, “na consulta, com o médico”, “para fazer compras no mercado”, “para contar”, e 

finalmente, “na universidade, com o professor”, predomínio que se justifica já que boa parte 

deles trabalham na cidade, da mesma forma necessitam se comunicar em língua Portuguesa 

quando vão ao médico, quando vão às compras na cidade. Para fazer contas, a justificativa 

pode residir no fato de que alguns deles estudaram na cidade, e portanto a alfabetização 

aritmética aconteceu na língua Portuguesa. No ambiente formal da Universidade, com o 

professor, o predomínio de uso da língua Portuguesa, também não poderia ser diferente, já 

que aí eles necessitam usar a língua de educação formal, que é Português, uma vez que a 

Instituição não oferta o ensino bilíngue. 

Outro resultado importante a que chegamos diz respeito às tradições culturais, nesse 

sentido apuramos que o uso da língua Tikuna vem permanecendo e as tradições culturais 

ainda que, tendo que se adequar à modernidade, ainda são postas em prática. Nesse contexto, 

verificamos que a consulta ao curandeiro ainda é mantida e essa interação é feita 

predominantemente em língua Tikuna. Tradição essa que é importante e positiva em se 

tratando de manutenção linguística, pois as tradições culturais que permanecem podem ser 

fatores importantes para a manutenção de uma língua minoritária. Nesse direcionamento, 

procuramos saber como estava a situação da língua Tikuna nas fronteiras religiosas, já que 

estas conforme, Weinreich (1970 [1953]) são uma importante barreira à integração das 

comunidades, mais eficientes até do que o próprio uso de línguas distintas. Pelos resultados, 

verificamos um equilíbrio de uso das duas línguas, porque as missas ou cultos, na 

Comunidade, são realizados em Língua Portuguesa e traduzidos em língua Tikuna por um 

tradutor. Os hinos e as orações também são realizados nas duas línguas, pois existe a tradução 

dos mesmos para a língua Tikuna. Segundo, Appel e Muysken (1996), na discussão dos 

fatores favorecedores da manutenção linguística, declaram que, quando a língua minoritária é 
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a língua da religião, isso serve de ímpeto para a sua manutenção. Nessa perspectiva, embora a 

língua Tikuna não seja língua de religião, mas uma delas, espera-se que essa dinâmica possa 

contribuir para a sua manutenção, já que ela também está em uso nesse âmbito. 

Assim, considerados os diversos domínios de uso das línguas em contato, este trabalho 

foi mais adiante e procuramos identificar, em se tratando dos fatores de manutenção 

linguística, a transmissão intergeracional da L1. Segundo Fishman (1967, apud APPEL; 

MUYSKEN, 1996), a transmissão da língua materna de pais para filhos é uma das 

manifestações de identidade mais óbvias e, por conseguinte, um importante fator nos estudos 

de manutenção da língua minoritária.  

Nesse sentido, os resultados apontaram indícios de que a transmissão da língua 

indígena vem acontecendo, pois não se verificou uma diferença expressiva quanto à faixa-

etária e gênero (sexo) em relação à primeira língua que aprenderam quando criança, pelo 

contrário, os dados nos revelaram que, apesar da língua Portuguesa ser a língua de educação 

formal e da sociedade envolvente, a língua Tikuna vem sendo transmitida entre as gerações 

desse grupo nos ambientes em que espera-se que ela seja a língua de uso predominante. 

Entretanto, é necessário enfatizar que os dados também nos apontaram uma mudança de 

comportamento na terceira geração, já que esses participantes optam pelo uso alternado das 

duas línguas com seus filhos, no espaço que dantes era reservado apenas para a sua língua, 

como vimos nos domínios de uso da(s) língua(s). 

Seguindo a meta em alcançar nossos objetivos delimitamos mais um fator, o da 

Educação, nessa perspectiva procuramos analisar o comportamento do grupo, em relação às 

línguas nas atividades mais formais, como leitura e escrita, para entendermos que atitudes 

apresentam em relação às línguas que estão em contato, nesse contexto. Segundo, Appel e 

Musken (1996), [...] os meios de comunicação, a religião e a educação desempenham papéis 

importantes para a manutenção de uma língua minoritária, podendo interferir 

consideravelmente na substituição ou não de uma língua por outra. 

Tanto na escrita quanto na leitura, os participantes afirmaram exercer essas atividades 

em ambas as línguas, no entanto eles declararam que precisam praticar mais em língua 

Portuguesa em ambas as atividades. Pelas justificativas apresentadas, os resultados se 

confrontaram com o que eles disseram e o que de fato exercem, já que eles necessitam realizar 

seus trabalhos escolares na língua de educação formal, ou seja, na língua Portuguesa. Por esse 

motivo, essas atividades consideradas como formais no ambiente escolar podem refletir um 

certo status de formalidade da língua Portuguesa, nesse sentido. 
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Finalmente, chegamos à análise das atitudes, as quais foram sondadas em questões 

sobre preferências de línguas. Entretanto, o objetivo não foi só obter respostas “positivas” ou 

“negativas”, de “aceitação” ou “rejeição”, mas o de verificar também a existência de 

consensos e/ou conflitos em torno dos fatores até aqui tratados. Nessa análise, focalizamos o 

aspecto das atitudes relacionadas às noções de língua e identidade étnica, pois se há uma 

relação intensa entre língua e identidade, esta relação deve manifestar-se nas atitudes dos 

indivíduos em relação a essas línguas e a seus usuários.  

Assim, nossos resultados mostraram, que as atitudes linguísticas são, de maneira geral, 

positivas em relação à língua indígena, o que pôde ser percebido nos discursos reflexivos dos 

próprios participantes. Quando a consideraram a mais bonita e justificaram suas respostas, 

notou-se o orgulho e o forte sentimento afetivo que eles declararam ter para com sua língua. 

Mesmo quando consideraram o Português como a mais bonita, suas justificativas não 

denotaram que não a tivessem em consideração, o que de certo modo, é também um indício 

positivo de atitude. Appel e Muysken (1996) declaram que o fato de os falantes mostrarem, 

em muitos aspectos, uma atitude negativa diante de sua própria língua não implica que não a 

tenham em consideração. Segundo esses autores, a língua pode ser valorizada por razões 

sociais, subjetivas ou afetivas [...]. Essa forma de lealdade linguística reflete, assim, as 

estreitas relações existentes entre a língua e a identidade social dos grupos etnolinguísticos. 

(APPEL; MUYSKEN, 1996). 

Diante do exposto, no que diz respeito ao comportamento linguístico do grupo, em 

todos os domínios sociais considerados, verificou-se que a escolha pelo uso das línguas 

obedecia a uma hierarquia das funções, ao Português foram atribuídas funções de acordo ao 

próprio status de hegemonia que a língua exerce, por isso a necessidade de “praticar” mais em 

língua Portuguesa (leitura e escrita), bem como os domínios em que ela é predominante 

(órgãos públicos: Universidade, Prefeitura, Bancos, etc.). Quanto ao Tikuna, observou-se que 

as funções em que é mais usado (casa, família, amigos indígenas, etc) reflete a sua condição 

de língua minoritária, uma vez que seu uso é predominante apenas na comunidade indígena, 

nos contextos já mencionados. Contudo, observou-se que funções antes restritas somente ao 

Português têm sido também ocupadas pela língua Tikuna, tais como a função da escrita e o 

contexto da sala de aula (educação bilíngue), indicando um processo positivo em favor da 

língua indígena.  

Com relação às atitudes, os resultados revelaram que os participantes compartilham de 

sentimentos de lealdade não só linguística como também identitária, na medida em que esses 

dois elementos devem, segundo suas justificativas, ser preservados. Entretanto, há de se 
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considerar que parece haver um recuo da língua Tikuna, já que apesar dos sentimentos 

expressos em relação a essa língua como marca identitária dos Tikuna, eles tomam outra 

atitude com relação aos filhos. Assim, os dados nos indicam que questões sociais e/ou 

econômicas estão atuando nesse comportamento. 

A comunidade, a atuação de suas lideranças, as ações da OGPTB e o projeto de uma 

educação escolar indígena diferenciada são caminhos para manter a língua e a identidade 

Tikuna, mas não podemos definir como será este futuro, nesse caso, só o tempo e as novas 

gerações é que poderão indicar. De nossa parte, enquanto sociedade envolvente, cabe o 

reconhecimento e o respeito às diferenças, que nesse caso possam ser traduzidas no respeito 

ao povo Tikuna e às suas marcas identitárias: a língua e a sua cultura. 

Portanto, espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir 

significativamente para o entendimento da temática abordada num cenário que respira 

diversidade e por isso mesmo não se esgota nesse trabalho. Dessa forma, sugere-se que essa 

pesquisa seja complementada abrangendo não só um grupo específico da Comunidade 

Tikuna, mas outros grupos que fazem parte da localidade, como os professores Tikuna 

bilíngues, já que nosso trabalho foi direcionado para os estudantes. Sugere-se também, uma 

pesquisa mais aprofundada em torno do monolinguismo em Português detectado nesse 

trabalho, além de uma investigação sobre o “tikunês” que pode trazer resultados importantes 

para os estudos em variação linguística, bem como do “portunhol” falado na tríplice fronteira 

Brasil, Colômbia e Peru, já que esse fenômeno se apresenta de forma diferente a depender da 

região e por se constituir também, como um tema importante para os estudos 

sociolinguísticos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Texto escrito pelo autor: Professor Damião Carvalho Neto – Atchigücü (E-Mail: 

Damiaocna@Yahoo.Com.Br), Retirado da Gramática da Língua Tikuna (Popera I Ticunagaῧ 

Nawa Icua’ῧ), para entender a constituição social do Tikuna. 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA O TICUNA 

Desde origem do povo Magüta, existia organização social e parentesco. Depois de 

todos  seres humanos, os animais foram pescado pelo pai Yo’i. Matou uma jacarerana  e fez 

caldeirada com panela de barro. 

Após estar pronta a caldeirada ou cozido de jacarerana, ele chamou uma pessoa para 

provar o caldo que o nosso pai Yo’i preparou, e na hora de provar o caldo, a pessoa gritou o 

seguinte grito: “tem gosto de caldo de mutum, maguari, japó, onça, jenipapo, buriti e etc”.  

Aquela pessoa que gritou assim ficou com clã de daquele animal, que gritou.  Logo 

seguida, o Yo’i  fizeram a sua divisão de como pode se casar. Por exemplo, o clã de sem pena 

pode casar com pena, então isso é uma regra sagrada do povo Tikuna.  

Portanto, se a pessoa casar com o mesmo clã, então fica com endogamia, também os 

filhos nascem, saem deficiente, e por isso deve respeitar essa regra, que é sagrada. 

 

Anexo II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 

 Sou estudante do programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, da 

Universidade Federal Fluminense-UFF. Estou realizando uma pesquisa sob 

supervisão/orientação do(a) professor(a) Xoán Carlos Lagares Diez, intitulada “Atitudes 

Linguísticas de Estudantes Universitários Tikuna: Uma Análise da Situação de Contato 

Português/Tikuna”, cujo objetivo é analisar as suas atitudes linguísticas com o intuito de 

entender se essas atitudes influenciam ou não para a preservação/manutenção da sua língua, 

na situação de contato português/tikuna. 

Sua participação envolve questionário semi-estruturado e entrevista, se assim você 

permitir. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabatinga_(Amazonas)
mailto:damiaocna@yahoo.com.br
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Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es). 

Contato do Pesquisador:  

E-mail:  

 

Tabatinga-AM, 23 de setembro de 2016. 

      ______________________________________ 

      ANA LETÍCIA FERREIRA DE CARVALHO 

  PESQUISADORA 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo 

de consentimento. 

 

____________________________________________ 

Nome do participante 

______________________________ 

Assinatura 

 

Anexo III – QUESTIONÁRIO DE ATITUDE LINGUÍSTICA  

Primeira Parte-Dados Gerais 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:_____________________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________Nº____________________ 

Comunidade:_________________________Cidade:__________________Estado:________________ 

CEP: _________________________________Fone(cel.):____________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________ 

Naturalidade:___________________________Nacionalidade:________________________________ 

Data de Nascimento:___________________ Idade: ____________________ Sexo:  M  (    )  /   F  (    ) 

Estado Civil: _______________________________________________________________________ 

Filiação – Pai:______________________________________________________________________ 

Mãe:______________________________________________________________________________ 

RG:_________________________________    Etnia: ______________________________________ 

Língua Materna: _______________________          Língua Segunda: _____________________ 
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Trabalha? Sim (     )       Não (    ) Local? ____________________________________________ 

 

 

II – SITUAÇÃO ACADÊMICA 

 

Período:_____________________  Turma:_______________________Turno:______________ 

Curso: _______________________________________________________________________ 

Entrou pela Lei de Cotas? (   )Sim   (   )Não 

 

SEGUNDA PARTE-USOS 

 

 

 

 

 

II – DOMÍNIOS DISCURSIVOS 

 

 

1) Que línguas usa? (marcar com um X a língua ao lado) 

a) Com o pai:       

b) Com a mãe:      

c) Com os avós:      

d) Com os irmãos:      

e) Com o marido/esposa:      

f) Com os filhos:      

g) Com os amigos da rua:      

h) Na universidade, com o professor:      

i) Na universidade, com os colegas da turma:      

j) No trabalho, com o patrão:      

k) No trabalho, com os colegas:      

l) Na consulta, com o médico:      

m) Na consulta, com o curandeiro      

n) Com o padre ou pastor, na igreja (qual?)      

o) Em que língua sonha?      

p) Em que língua faz contas?      

q) Em que língua conta anedotas (piadas)?      
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r) Em que língua insulta?      

s) Em que língua namora?      

t) Em que língua reza?      

u) Em que língua faz compra no mercado?      

v) Que língua(s) você fala? Outra (Especificar):      

w) Qual a primeira língua que você aprendeu quando 

criança? 

     

x) Que língua seus pais aprenderam quando criança?      

y) Que língua seus avós aprenderam quando criança?      

z) Você escutava seus avós falarem com seus pais em que 

língua? 

     

aa) Quando você era criança, em que língua seus pais falavam 

com você? 
     

bb) Quando você era criança, em que língua seus avós falavam 

com você? 
     

cc) Quando você era criança, em que língua você falava com 

seus pais e avós? 
     

Se julgar necessário, use o espaço para detalhar alguma das respostas acima: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) Na sua casa, todos falam o tikuna? Vocês falam só em tikuna em casa ou também usam 

o português ou outra língua? 

3) O que você conhece da cultura de seu povo? Como você conheceu? 

4) Em que língua isso aconteceu? (   ) Português   (   ) Tikuna  

 

 

TERCEIRA PARTE-FATOR EDUCAÇÃO 

 

 

III – EDUCAÇÃO 

 

 

 

5) Que língua você usa mais frequentemente em casa para 

escrever? 

     

6) Que língua você prefere para ler?      

7) Que língua você prefere para escrever?      
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8) Você foi alfabetizado em que língua?      

9) Em que língua você gostaria que seus filhos fossem 

alfabetizados? Por quê? 

     

Justificar questão 9:  

10) Você acha importante aprender a forma padrão do português? (   ) Sim  (   ) Não 

 Por quê? 

11)  Você acha o português uma língua difícil? (   ) Sim   (   ) Não 

 Por quê? 

12) Você tem dificuldades de acompanhar as aulas em Língua Portuguesa?  

(   ) Sim  (  ) Não 

(    ) Na escrita  (    ) na fala  (    ) em ambas 

13)  Como você gostaria que fossem as aulas de Língua Portuguesa na Universidade? 

14)  Qual sua expectativa ao finalizar o curso superior? 

Quarta Parte - Atitudes 

IV - ATITUDE  

15)  Que língua você fala mais confortavelmente?  

(   ) Português   (    ) Tikuna 

16) Que língua você acha que deve ser ensinada na escola, em sua comunidade?  

(   ) Português     (    ) Tikuna 

Por quê? 

17)  Você acha importante falar sua língua nativa? Por quê? 

18) Você acha importante falar o português? Por quê? 

19) Qual o papel que o português ocupa em sua vida? 

20) Que futuro você imagina para a sua língua nativa?  

21) Você gostaria que todos de sua comunidade preservassem a língua tikuna? Por quê? 

22)  Qual é sua opinião sobre “falar português e tikuna misturado” numa mesma frase? 

Esse fenômeno é comum em sua comunidade e/ou fora dela? 

23)  Você acha que a sociedade os considera menos indígenas por usarem a cultura do 

branco? (internet, redes sociais, vestimentas, etc) 

(   ) Sim   (   ) Não 

24) Você se sente menos índio quando fala o português? 

(   ) Sim  (   ) Não 

25) Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser índio? (   ) Sim  (  ) Não 

Se sim, relate onde e como aconteceu: 



123 

 

 

26) Você já sofreu algum tipo de preconceito no seu modo de falar o português?  (   ) Sim 

(   ) Não 

Se sim, relate onde e como aconteceu: 

27) Você acha que por ser índio é mais propenso a sofrer preconceito por parte dos não 

índios? (   ) Sim   (    ) Não 

28) Você acha que a língua tikuna corre algum risco de perder a prioridade de uso na sua 

comunidade? (   ) Sim  (   ) Não 

Por quê? 

29) Alguma vez na Escola ou noutro lugar público sentiu-se envergonhado ou diminuído 

por falar na sua língua nativa? (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, relate onde e como aconteceu: 

30) Qual língua você acha mais bonita? (    ) Português  (    ) Tikuna?  

Por quê? 

31) Qual língua você acha que é mais fácil para uma pessoa aprender e falar?  

(  ) Português  (   ) Tikuna 

Por quê? 

32) Qual língua você mais gosta de falar? (    ) Português  (   ) Tikuna?  

Por quê? 

33)  Acha que o português que você fala é correto ou tem muitas falhas? Por quê? Dê 

exemplos? 

34)  Você acha importante que nos órgãos públicos, lojas ou supermercados na cidade 

tenha alguém que fale a língua tikuna? Por quê? 

35)  Você se sente ofendido com as piadas imitando o modo de falar dos tikuna (o 

tikunês)? (   ) Sim   (   ) Não 

Por quê? 

36)  Você fala outra língua indígena que não seja a sua?  (   ) Sim  (   ) Não 

Se sim, qual? 

 

QUINTA PARTE – IDENTIDADE 

V - IDENTIDADE 

37)  Para você, o que é ser tikuna? 

38)  O que o verdadeiro tikuna tem que ser/saber? 

39)  Você acha que o tikuna mudou culturalmente? Por quê? 

40)  Se sim, como é o tikuna hoje?  


