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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Tendo em vista a imbricada relação entre língua, sociedade e cultura, as diversas tipologias que 

caracterizam as situações de contato linguístico, seja bilíngue ou multilíngue, evidenciam 

aspectos culturais e identitários ímpares do plurilinguismo nacional. Neste enquadre, no contexto 

de uma comunidade indígena denominada Filadélfia, localizada no município de Benjamim 

Constant (Estado do Amazonas), trata-se nesta laboração científica do contato entre a língua 

portuguesa e a língua ticuna, um isolado linguístico, cujo número de falantes, distribuídos por 

territórios de três países (Brasil, Colômbia e Peru) chega a 40.000. 

 

Inserido na linha de pesquisa de Estudos Aplicados de Linguagem, do Programa de Pós-

Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense, circunscrito também 

na linha de pesquisa Processos Interculturais Linguísticos e Identitários do Grupo 

Interinstitucional de Estudos de Lingua(gem): usos, contatos e fronteiras (GIEL), este estudo 

contempla reflexões sobre uma pesquisa de cunho etnográfico, que trata de nuances de 

(des)construção identitária a partir de práticas de avaliação sociolinguística e de representação do 

estatuto linguístico em uma conjuntura diglóssica e de contato entre línguas autóctones no 

noroeste do Estado do Amazonas (na região do Alto Rio Solimões). 

 

Atentos à discussão pertinente ao eixo temático, segue-se a tônica proposta pela assertiva de 

Cavalcante (1999) de que embora o universo indígena no Brasil hoje seja pequeno, é, sobretudo, 

extremamente rico e diverso no que concerne aos aspectos sociolinguísticos, sociohistóricos e 

socioculturais. 

 

O estudo em questão se dedica a compreender a maneira como são abordadas as crenças, 

comportamentos e atitudes linguísticas, que se concretizam como formas de representação do 

estatuto linguístico em contexto educacional bilíngue, envolvendo uma ‘minoria’
1
 étnica 

(indígenas das etnias Ticuna, Kokama e Kambeba), e suas relações com o processo de 

                                                           
1
 (Cf. Cavalcanti, 2006, p.235): “Os termos ‘minorias’/’minorias’ são usados no sentido ideológico”. 
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(des)construção identitária de integrantes dessas comunidades linguísticas,  bem como, às 

concepções acerca da implantação da educação bilíngue que  legitima o contato entre a língua 

ticuna e a língua portuguesa em ambiente escolar formal. 

 

A temática que perpassa a pesquisa insere-se no campo de investigação da Sociolinguística, 

cuja tônica se baseia nas diversas situações sociais e nos padrões de uso diferentes da língua, os 

quais se situam no tempo e no espaço com funções bem definidas e condicionadas por fatores 

diversos, máxima que subsidia o estabelecimento de vínculo dos estudos empreendidos à 

relevância social de mecanismos dinâmicos de uso funcional de línguas, assim como de 

representações que circundam tais usos. De igual modo, leva-se em conta a relevante produção 

que vem sendo empreendida nos campos de estudo sobre bilinguismo/ multilinguismo e línguas 

em contato, desde o final do terceiro quartel do século XIX, perpassando pelo aprofundamento 

de discussões e solidificação teórica dessas questões presentes nas postulações de Weinreich 

(1953). 

 

Como constituinte temático também explorado aqui, ressalta-se a retomada de relevantes 

tópicos de discussão concernentes à identidade social e linguística, cujas laborações teóricas 

consolidam-se nos estudos de linguagem através da expansão de pesquisas de base etnográfica 

em Sociolinguística, como em Bernstein (1964). Na convergência desses aspectos teóricos, 

considerar a existência da pluralidade linguística implica conceber a língua como constitutiva da 

práxis, das dinâmicas sociais, as quais se estabelecem, em seus múltiplos contextos, como fatos 

sociais, determinados pelos valores imanentes e transcendentes da própria língua. 

 

Nesse âmbito, a escolha do tema de investigação linguística voltada a uma população indígena 

não se deu aleatoriamente, uma vez que a proposta de trabalho se justifica pelo interesse que se 

torna quase um dever para todos aqueles que se preocupam em reconhecer e valorizar a 

identidade étnica específica de cada uma das sociedades indígenas. Em particular, compreender 

suas línguas e suas formas tradicionais de organização social, além de assegurar a essas 

comunidades a condição de cidadania linguística e um ambiente propício para efetivar e garantir 

uma educação linguística respaldada por uma metodologia apropriada e uma prática pedagógica 

condizente. 
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Face a esta circunstância, considera-se a recência com que a Educação Indígena vem figurando 

no cenário da educação brasileira como uma das modalidades de ensino em expansão, até por 

conta do espaço que têm ocupado no desenvolvimento de políticas públicas educacionais. Outro 

relevante fator para o desenvolvimento do estudo baseia-se na interculturalidade marcante nesses 

processos de escolarização, conferindo ao contato entre índios e não-indíos, na esteira das 

dinâmicas sociais, um rico campo de exploração empírico. Cujo objeto, nesta investigação, 

pauta-se na relação entre a ação verbal, o sistema linguístico, outros sistemas semióticos e as 

ideias do senso comum que cerceiam o imaginário dos falantes sobre a língua e sobre o mundo 

social do qual fazem parte. 

  

No bojo deste entrecruzamento de aspectos a serem investigados, fica claro observar como as 

diversas situações linguísticas que envolvem nuances identitárias, permitem desvelar a fluidez e 

o dinamismo inerentes a estes processos de construção e desconstrução de identidade(s), uma vez 

que é, não somente, mas principalmente, em contextos translinguísticos, transculturais e 

sociolinguisticamente complexos que os sujeitos ocupam e desocupam, de forma singular, as 

suas posições sociais. 

 

1.1. Delimitação do tema 

 

Hamel (1988, p.49) pondera que temos de aceitar a ideia de que todos os grupos étnicos 

apresentam em maior ou menor grau as características de um bilinguismo social, o que significa 

afirmar a coexistência de línguas no mesmo espaço sociocultural. Para tanto, deve-se partir da 

premissa de que as configurações sociolinguísticas (peculiarmente heterogêneas), que se 

estabelecem tanto no interior dos grupos étnicos, como entre esses grupos e os demais segmentos 

regionais ou nacionais, formam parte constitutiva das relações gerais, sejam elas 

socioeconômicas, políticas ou culturais. 

Partindo desta asserção, que refletia a preocupação inerente aos processos políticos que 

envolviam línguas e grupos étnicos há mais de duas décadas (no México), pode-se afirmar que 

atualmente tais concepções ainda permanecem “vivas”, além de terem ganhado mais força e eco 
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com a renovação do quadro epistemológico de questões ligadas ao tema 

bilinguismo/multilinguismo/ diglossia, a depender do enfoque teórico.  

  

A título de exemplo, a proposição teórica defendida por Savedra (1994) embasa-se na relação 

conceitual binária estabelecida entre bilingismo/ bilingualidade, considerando o primeiro aspecto 

como apenas a coexistência de duas línguas em um determinado ambiente social (bem como 

Hamel, 1988) e o segundo como um conjunto de etapas de bilinguismo por que passa um falante 

ao longo do tempo. Passados uma década e meia, Savedra (2009, p.121) revisita os moldes de 

conceituação referente ao tema, tecendo as seguintes ponderações: 

“[...] se considerássemos bilíngue somente o indivíduo com domínio igual e nativo 

em duas línguas, estaríamos por certo excluindo a grande maioria e, com certeza, os 

casos mais interessantes a serem discutidos e analisados. Partimos assim da 

afirmação de que o bilinguismo é um fenômeno relativo; uma condição particular, 

identificada pelo contexto e forma de aquisição das duas línguas, bem como pela 

manutenção e abandono das mesmas. Com esta condição particular, os indivíduos 

bilíngues apropriam-se de dois códigos distintos e os utilizam em determinadas 

comunidades de fala, em diferentes ambientes comunicativos (familiar, social, 

escolar ou profissional).” 

  

Tendo como base esta concepção de bilinguismo, a autora adota a posição teórica (utilizada 

como embasamento também para realização deste estudo) que os usos linguísticos em situações 

particulares, doravante usos funcionais linguísticos, assumem, a partir do emprego por ambiente 

comunicativo, diversos contornos de competência linguística e comunicativa, os quais são 

denominados de estágios de bilingualidade. Para Savedra (2009, p.128), bilingualidade 

representa: 

“os diferentes estágios de bilinguismo pelos quais os indivíduos portadores da 

condição de bilíngue passam na sua trajetória de vida. Os estágios são vistos como 

processos situacionalmente fluidos e definem de forma dinâmica a bicompetência 

linguística, comunicativa e culturalmente nas diferentes épocas e situações de vida.” 

 

Apresentado este contexto, corrobora-se a licitude em defender o empenho de sociolinguistas e 

linguistas aplicados na construção de mais conhecimentos teóricos que possam subsidiar análises 

de situações cada vez mais recorrentes acerca de: políticas linguísticas e identitárias (cf. Maher, 
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2010); conflitos linguísticos e identitários (cf. Franceschini, 2011; Hamel, 1988; Lagares, 2010); 

conflitos linguísticos e políticas normativas (cf. Lagares; Bagno at all, 2011); construção de 

políticas educacionais e linguísticas (cf. Silva; Rajagopalan, 2004), concepção de maiorias 

linguísticas tratadas como minorias (cf. Cavalcante, 1999), dentre outras situações tão relevantes 

quanto. 

Por isso, considerando os aspectos acima expostos, delimita-se como enfoque do estudo neste 

momento a questão do uso funcional das línguas em diversos ambientes comunicativos, 

identificando os impactos provocados pela política da educação bilíngue proposta a partir de um 

grupo de professores indígenas bilíngues das etnias Ticuna, Kokama e Kambeba, organizados em 

entidade não-governamental denominada Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues 

(OGPTB). 

O cerne do trabalho é a relação estabelecida entre a identificação das representações do status 

linguístico in loco e das atitudes sociolinguísticas dos sujeitos envolvidos na pesquisa para 

embasar as reflexões e questionamentos acerca da implantação de políticas linguísticas 

adequadas e eficientes, que possam de fato, promover (ou não) a manutenção dos valores 

culturais desta minoria linguística representante das línguas autóctones brasileiras. 

 

1.2. Situação-problema e justificativa  

 

Inúmeras são as investidas teóricas referentes ao aprofundamento de investigações sobre a 

produção linguística dos falantes, o que é natural aos linguistas descritivos. No campo das 

políticas de língua, cabe também ao pesquisador perscrutar a fecunda relação sentimental 

estabelecida entre falantes e suas línguas ou variedades de língua. Assim, é relevante investigar e 

compreender como os falantes ou determinada comunidade linguística se sente diante da(s) 

língua(s) que a(s) cerca(m).  

Para além do desenvolvimento da ciência linguística, esta postura investigativa contribui para o 

alcance e realização da proposta constante do Artigo 30, Seção II (Educação), da Declaração 

Universal dos Direitos Linguísticos (OLIVEIRA, 2003, p.35) que preconiza o seguinte: “A 
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língua e cultura de cada comunidade linguística devem ser objeto de estudo e de pesquisa em 

nível universitário”. Eis, portanto, uma forte motivação que justifique o pendor para o 

desenvolvimento do presente estudo. 

Alinha-se, igualmente, a essas razões, o fato de que a construção de políticas públicas 

educacionais, relacionadas à implementação da educação bilíngue na comunidade pesquisada 

não levou em conta estudos sobre estatuto e representação linguística in loco. O que ratifica o 

posicionamento expresso por especialistas da área de política e planificação linguística (cf. 

Cavalcanti, 1999; Oliveira, 2003), ao apontar para a ocorrência em contextos de ‘minorias’ 

linguísticas, como no atual contexto desta investigação sociolinguística, a construção de políticas 

linguísticas ‘travestidas’ de políticas educacionais construídas de maneira exógena, ou seja, sem 

contar com nenhuma participação da população envolvida (diretamente) nesses processos. 

E, considerando todos esses aspectos, constrói-se a seguinte questão de pesquisa: 

 Como se configuram, em uma situação de contato português-ticuna, as representações 

linguísticas de sujeitos indígenas bilíngues face a uma ação de planificação linguística 

que implantou a educação bilíngue, bem como os impactos dessas representações no 

processo de (des)construção identitária? 

 

1.3. Hipóteses 

 

Tendo em vista o preenchimento das lacunas acadêmicas mencionadas no tópico anterior e 

buscando respostas à problemática elaborada, este trabalho parte da hipótese central de que as 

representações construídas acerca da língua portuguesa envolvem prestígio, independente dos 

papeis funcionais desempenhados pela língua e dos ambientes comunicativos em que são 

empregadas, na mesma medida em que envolvem a língua materna dos sujeitos pesquisados, 

reforçando a ideia de identidades linguístico-culturais híbridas na comunidade linguística de 

contato investigada. 

  

1.4. Objetivos 
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Geral: 

 

 Investigar a ocorrência de crenças, comportamentos e atitudes linguísticas (representação 

linguística) entre professores das etnias Ticuna, Kokama e Kambeba (ligados à OGPTB), 

principalmente em relação à língua ticuna e à língua portuguesa. 

 

Específicos: 

 

 Identificar as motivações sociolinguísticas condicionantes no processo da (des) 

construção da identidade linguística no contexto da educação bilíngue. 

 

 Analisar as representações linguísticas dos sujeitos envolvidos, com respeito à ênfase no 

engajamento em processos comunicativos bilíngues (levando-se em conta as diferentes 

condições de bilinguismo e situações de bilingualidade identificadas) 

 

 Analisar as ações de planificação linguística desenvolvidas nas comunidades linguísticas 

observadas, bem como os impactos provenientes desse fator nas práticas pedagógicas da 

região. 
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CAPÍTULO 2 - A MICRORREGIÃO DO ALTO RIO SOLIMÕES 

 

 

2.1. Aspectos histórico-geográficos e socioeconômicos 

 

A microrregião do Alto Solimões é uma das microrregiões pertencente à Mesorregião do 

Sudoeste Amazonense. Suas principais cidades são Benjamim Constant, São Paulo de Olivença e 

Tabatinga. No entanto, a região engloba ainda mais municípios: Amaturá, Atalaia do Norte, 

Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, e Tonantins. 

 

                                     

Imagem 2 – Mapa do Estado do Amazonas 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Amazonense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Amazonense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant_(Amazonas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_de_Oliven%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabatinga_(Amazonas)
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Imagem 3 – Mapa da Microrregião do Alto Solimões 

 

Conforme dados estatíticos que podem ser consultados na página oficial do Ministério da 

Integração Nacional
2
, a região ocupa uma área de aproximadamente 213.300,00 km² e segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006) a população que ocupa a região 

ultrapassa o número de 245.000 habitantes, com uma densidade populacional de 1,15hab./ km² 

A Mesorregião é fortemente influenciada pela presença do Rio Solimões, principal elemento de 

conexão e acessibilidade dos municípios que a formam, norteando as relações sociais e as 

atividades econômicas locais. A presença de populações tradicionais, ribeirinhos e povos 

indígenas, reforça o contexto mais rural que urbano, e a biodiversidade do ecossistema 

amazônico se constitui em grande potencial para o desenvolvimento da base econômica local. 

Como setores de base da economia regional, destacam-se: o setor madeireiro, que se constitui 

com atividade tradicional; setor de pesca e aquicultura; setor de arranjo produtivo de artesanato 

indígena (levando-se em conta o fato de as comunidades indígenas da Mesorregião do Alto 

Solimões alcançar uma população de mais de 40 mil índios, obtendo com a confecção de 

artesanato uma potencial fonte de renda para essas comunidades). 

É inegável o especial destaque no cenário político e econômico da região que desempenham as 

cidades de Benjamim Constant e Tabatinga, também lócus de atuação da OGPTB. Portanto, a 

partir dos próximos tópicos focaremos na descrição mais acurada de aspectos geográficos, 

históricos, culturais, políticos e econômicos desses municípios, um deles, sede do 

                                                           
2
 http://www.integracao.gov.br/ 
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desenvolvimento da pesquisa, a fim de contribuir para uma melhor visualização da de tais 

aspectos no âmbito da investigação: o linguístico e o sociolinguístico.  

 

 

2.1.1. Município de Benjamim Constant 

 

Situado na mesorregião do Alto Solimões, dista da capital do estado (Manaus) 1.118km em 

linha reta e 1.621Km por via fluvial, possui uma área territorial de 8.926 Km² (o que em termos 

comparativos significa um quinto de toda a extensão territorial do Estado do Rio de Janeiro). 

Limita-se com os municípios de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Ipixuna, Eirunepé, Jutaí, 

Atalaia do Norte e com a República do Peru. Conforme dados do último Censo do IBGE, 

realizado em 2010 e publicado no Diário Oficial da União em 04/11/2010, Benjamim Constant 

conta com uma população de 33.361 habitantes. 

 

 

                                       

                                  Imagem 4 – Mapa do Município de Benjamim Constant  

 

A sua produção agropecuária é caracterizada pelas culturas de ciclo temporário, onde se 

destacam a mandioca, o abacaxi, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho, banana, cacau e coco. 

Além da extração de madeira e borracha. A criação de bovinos, bufalinos, suínos e ovinos 

representa uma pequena parcela na economia local. Destaca-se como um dos principais 

entrepostos pesqueiros do estado. Benjamin Constant é o centro sub-regional do Alto Solimões. 
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No que tange à História, em 1750 já se registra a existência, na foz do rio Javari da aldeia de 

Javari fundada pelos jesuítas. Em 1755 a sede da capitania é instalada na aldeia de Javari. Em 

1766 é fundada a povoação de São Francisco Xavier de Tabatinga. Em 1866 é fixado nas 

proximidades de Tabatinga o marco limite entre o Brasil e o Peru. Em 1898, pela Lei Estadual 

nº. 191 é criado o Município de Benjamim Constant, por desmembramento do território do 

município de São Paulo de Olivença. Em 1928, pela Lei Estadual nº. 1375, a sede do município é 

transferida para o povoado de Esperança. Em 31.03.1938, pelo Decreto Estadual nº. 38, 

Benjamim Constant é elevado à categoria de cidade. Em 1952, pela Lei Estadual no. 266, é 

criada a comarca de Benjamim Constant. Em 1968, pela Lei Federal nº. 5.449, o município é 

enquadrado como "Área de Segurança Nacional"
3
. 

 

 

2.1.2. Município de Tabatinga (AM) 

 

Tabatinga está localizada à margem esquerda do Rio Solimões, faz fronteira com a Colômbia e 

o Peru e possui uma área de 3.239,3 km². Segundo o IBGE, a população soma 52.652 habitantes 

(dados do último senso realizado em 2010). Toda a região está coberta por florestas (altas, baixas 

e pouco densas) e, hidrograficamente, pertence à bacia do rio Amazonas, sendo banhada pelos 

rios Solimões, Içá, Japurá e vários de seus afluentes, tais como: Hapapóris, Traíra, Puretê, Puruê 

e Cunha
4
. 

                                                           
3
 Informações extraídas do sítio eletrônico: http://www.benjaminconstant-am.com.br 

4
 Informações extraídas do sítio eletrônico: http://portaltabatinga.com.br/nossacidade.htm 

 

http://portaltabatinga.com.br/nossacidade.htm
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                                     Imagem 5 – Mapa do Município de Tabatinga 

Tabatinga é uma palavra de origem indígena que no Tupi significa "barro branco" de muita 

viscosidade, encontrado no fundo dos rios, e, no Tupi Guarani quer dizer "casa pequena". A 

cidade de Tabatinga deriva do povoado de São Francisco Xavier de Tabatinga, fundada na 

primeira metade do séc. XVIII por Fernando da Costa Ataíde Teives, que para ali transferiu um 

destacamento militar do Javari (mais ao sul, na fronteira Brasil-Peru), estabelecendo um posto de 

guarda de fronteiras entre domínios do Reino de Portugal e da Espanha.  

Tabatinga foi por um longo período um subdistrito de Benjamim Constant, que era o distrito-

sede da região. Foi a partir de 10 de dezembro de 1981, através da Emenda Constitucional nº 12 

do Estado do Amazonas, que Tabatinga desmembrou-se de Benjamim Constant, tornando-se um 

município autônomo, sendo instalado em 1º de fevereiro de 1983. 

A História de Tabatinga começa em meados do século XVII, quando é registrada a existência, 

junto à foz do Rio Solimões, de uma aldeia, fundada pelos jesuítas. Próximo ao local são 

estabelecidos em 1766 um posto militar e um posto fiscal, tendo em vista tratar-se de região 

fronteiriça à Colômbia e ao Peru. Forma-se a partir daí a povoação de São Francisco Xavier de 

Tabatinga. 

 Em 28.6.1866, o marco dos limites entre Brasil e Peru é fixado perto da povoação. 

A região estava então integrada ao município de São Paulo de Olivença. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/XVII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Solim%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_de_Oliven%C3%A7a
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 Em 1898, com desmembramento do território que passa a constituir o município 

de Benjamim Constant, a área de Tabatinga se inclui neste último como um dos 

subdistritos do distrito sede. 

 Em 4.6.1968, pela Lei Federal nº 5.449, todo o município de Benjamim Constant 

é enquadrado como Área de Segurança Nacional. 

 Em 10.12.1981, pela Emenda Constitucional nº 12, o subdistrito de Tabatinga é 

desmembrado de Benjamim Constant, passando a constituir município autônomo. 

 

 

2.2. Língua, Etnia Ticuna e a Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues 

(OGPTB)
 5

 

 

Conforme a própria mitologia Ticuna, este povo é originário do igarapé Eware, situado nas 

nascentes do igarapé São Jerônimo (Tonatü), situado à margem esquerda do Rio Solimões, no 

trecho entre Tabatinga e São Paulo de Olivença. Até os dias atuais é essa a área que apresenta a 

maior concentração do povo Ticuna, onde estão localizadas 42 das 59 aldeias existentes. 

Esse povo vivia no alto dos igarapés afluentes da margem esquerda do Rio Solimões, no trecho 

em que este entra em terras brasileiras até o Rio Içá/Putumayo. Houve um intenso processo de 

deslocamento em direção ao Solimões. 

No início, mantiveram sua tradicional distribuição espacial em malocas clânicas e, na década 

de 1970, havia mais de cem aldeias. Hoje, essa distribuição das aldeias ticuna se modificou 

substancialmente. Sabe-se ainda que alguns índios desceram o rio até Tefé e outros municípios 

do médio Solimões, outros se fixaram no município de Beruri, no baixo curso do Solimões, 

bastante próximo à cidade de Manaus.  

                                                           
5
 Informações disponíveis em: http://www.ogptb.org.br/apresenta.htm 
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No Alto Solimões, contudo, os Ticuna são encontrados em todos os seis municípios da região, 

a saber: Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá 

e Tonantins. Sua população está distribuída em mais de 20 terras indígenas. 

Atualmente, a língua ticuna conta com cerca de 40.000 falantes nos territórios do Brasil, Peru e 

Colômbia, concentrado-se quase metade do número total de falantes somente em terras 

brasileiras. Tipologicamente a língua ticuna é classificada como um isolado linguístico (ímpar), 

ou seja, uma língua que não apresenta parentesco genético com nenhuma outra língua. 

(RODRIGUES, 1994, p.93) 

Como aponta Soares (2008), J. H. Greenberg (Stanford University), em um trabalho publicado 

em 1987 sobre as línguas nas Américas, chegou a classificar a língua ticuna como pertencente ao 

tronco Macro-tukano. Entretanto, estudos posteriores, como o de T. Kaufman (1990), deram 

conta de desfazer o embaraço acadêmico gerado pela proposta de classificação de Greenberg 

para a língua ticuna, após o levante de uma série de críticas aos procedimentos de análise 

empreendidos (sem contar com a análise inacurada dos dados, o controle dos empréstimos 

linguísticos e a criação de falsas etimologias) por Greenberg para que chegasse a tal resultado. 

Ainda conforme Soares (2008, p.1),  

A língua Ticuna é, de modo geral, intensamente falada, por crianças, jovens e 

adultos, na vida quotidiana, inclusive em aldeias próximas às cidades. Dada a 

extensão da área em que é falada, constitui um campo fértil e ainda virgem para o 

estudo da variação linguística. Assim, tipo isolado único, o Ticuna é importante para 

o conhecimento das línguas naturais e para a compreensão da história dos povos e 

das línguas indígenas faladas no Brasil.  
 

 

Quanto às propriedades linguísticas específicas, o Ticuna apresenta similaridades com algumas 

outras línguas indígenas faladas em território nacional. De igual modo, características 

fonológicas e sintáticas da língua constituem verdadeiros desafios para análise e descrição 

linguística.  

 

A seguir, são focalizadas as temáticas: formulação de políticas linguísticas/ políticas públicas 

educacionais, bem como a educação escolar formal entre os Ticuna, como resultado de 

organizações de movimentos internos pela luta dos direitos desta população.   
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Inúmeras são, em todo o território nacional, as experiências de ações de política e planificação 

linguística desenvolvidas por órgãos não-governamentais. No caso, destacaremos aqui a atuação 

da entidade civil denominada Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues (OGPTB), 

que desde a sua fundação, no ano de 1986, vem desempenhando relevante papel social e político 

de suprir as demandas por educação de qualidade e formação adequada a populações indígenas 

do sudeste amazonense. 

Sediada na Aldeia de Filadélfia, Município de Benjamim Constant (AM), a organização 

congrega cerca de 400 professores indígenas das etnias Ticuna, Kokama, Kambeba e Kaixana, 

que distribuídos ao longo da região do Alto Rio Solimões, atuam em cinco municípios além de 

Benjamim Constant: Tabatinga, Amaturá, Santo Antônio do Içá, São Paulo da Olivença e 

Tonantins. 

A OGPTB mantém consolidados programas de educação básica, ensino superior e formação de 

professores, todos devidamente credenciados para funcionamento junto a órgãos governamentais 

competentes. Para tanto, conta com uma renomada equipe de consultores, especializados nas 

mais diversas áreas do conhecimento, de reconhecidas instituições de ensino e pesquisa em todo 

o país, dentre os quais podemos citar somente na área de Linguística, a participação de 

pesquisadores e professores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e do Laboratório de Línguas da Universidade de Brasília (UnB). 

A entidade atua para atender com primazia aos seguintes objetivos: 

 Desenvolver programas educacionais que priorizem a defesa da terra, do meio 

ambiente e da saúde, o estudo da língua materna, da arte e da cultura, valorizando os 

saberes tradicionais e disponibilizando novos conhecimentos, técnicas e informações. 

 

 Propiciar nas escolas indígenas o compromisso com as necessidades, problemas e 

planos de futuro das comunidades, por meio de ações que contribuam, efetivamente, para 

a melhoria das condições de vida da população. 
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 Considerar, no desenvolvimento de projetos e programas, a função da escola 

como agência de defesa dos direitos assegurados aos povos indígenas pela Constituição e 

pelas leis de educação escolar indígena. 

Sua importância está relacionada ao desenvolvimento de projetos e programas de educação 

bilíngue (Português e Ticuna), com destaque para a titulação de professores no nível médio e a 

oferta de cursos de especialização em educação indígena, iniciativas que vêm suprindo a falta de 

ações públicas de formação específica por parte dos órgãos governamentais em todos os níveis.                                                                             

Os cursos são desenvolvidos no Centro de Formação de Professores Ticuna-Torü Nguepataü, na 

aldeia de Filadélfia (Benjamin Constant), com 481 professores indígenas matriculados nas 

diferentes modalidades. 

 

 

Imagem 6 – Instalações do Centro de Formação de Professores Ticuna-Torü Nguepataü 
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Essa capacitação tem contribuído para a criação de novos níveis de ensino nas escolas 

indígenas localizadas na área de atuação da OGPTB e um substancial crescimento do número de 

alunos, revertendo o quadro de exclusão escolar observado em décadas passadas, reduzindo a 

necessidade de deslocamento de jovens para as escolas da cidade ou mesmo a interrupção dos 

estudos. Se tomarmos como referência as escolas ticuna situadas nos cinco primeiros municípios 

citados, constatamos que, em 1998, havia 7.458 alunos, com apenas 841 nas classes de 5ª a 8ª 

série, ao passo que em 2005 o censo escolar apresentava um total de 16.100 alunos, dos quais 

4.580 encontravam-se nas classes finais do Ensino Fundamental e nos cursos de Ensino Médio. 

Outro aspecto importante foi a substituição gradativa dos docentes não-índios por professores 

ticuna, os quais assumiram todas as classes de 1ª a 4ª séries, atuando também nas séries finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, onde compõem cerca de 50% do quadro docente. As 

escolas municipais são dirigidas por professores ticuna, que também desempenham em alguns 

municípios atividades de supervisão e coordenação de pólos. Existem 118 escolas municipais e 

duas estaduais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 7 –Professor e estudantes Ticuna em uma escola municipal em Benjamim Constant 
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Desde 2001, por solicitação de lideranças, professores e comunidades ticunas, foram criados 

novos cursos de Ensino Fundamental completo, ampliando a oferta desse nível de ensino nos 

municípios de Benjamim Constant e São Paulo de Olivença. Consequentemente, neste e em 

outro municípios cresce a necessidade de implantação de cursos de nível médio
6
. 

Municípios com Ensino 

Fundamental completo em 

Escolas Ticunas 

1998 2004 

Benjamim Constant 02 escolas municipais 06 escolas municipais 

Tabatinga 

01 escola estadual 

01 escola municipal 

01 escola estadual 

01 escola municipal 

São Paulo de Olivença 01 escola municipal 04 escolas municipais 

Amaturá - - 

Santo Antônio do Içá 01 escola estadual 01 escola estadual 

Total 06 13 

 

Os quadros abaixo apresentam dados de 1998 e 2003, mostrando o crescimento da população 

de alunos (das escolas ticunas municipais e estaduais), de professores ticunas e de 

estabelecimentos escolares em comunidades ticunas. 

 

Municípios 1998 2003 

 Alunos Alunos 

Benjamim Constant 1.375 3.360 

Tabatinga 2.476 4.349 

São Paulo de Olivença 1.957 3.358 

Amaturá 539 679 

Santo Antônio do Içá 1.111 1.370 

Total 7.458 13.116 

                                                           
6
 (GRUBER AT ALL, 2004, p.5) 
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Municípios 1998 2003 

 Professores Professores 

Benjamim Constant 37 126 

Tabatinga 51 90 

São Paulo de Olivença 77 107 

Amaturá 16 15 

Santo Antônio do Içá 20 39 

Total 208 377 

 

Municípios 1998 2003 

 Escolas Escolas 

Benjamim Constant 18 21 

Tabatinga 27 32 

São Paulo de Olivença 31 39 

Amaturá 08 09 

Santo Antônio do Içá 05 09 

Total 89 110 

 

A partir de 2002, as iniciativas da OGPTB começaram a ter a participação dos demais grupos 

étnicos do Alto Solimões, principalmente pela inserção dos professores Kokama, Kaixana e 

Kambeba nos cursos de formação e nos encontros que objetivavam discutir as políticas 

educacionais na região. Tendo como referência a mobilização dos Ticuna por uma educação 

escolar adequada a seus interesses e realidades, esses professores, com apoio de suas respectivas 

organizações, vêm lutando para implementar uma nova escola em suas comunidades e, ao 

mesmo tempo, obter o reconhecimento das prefeituras municipais. 

Para os Ticuna, assim como para outras etnias, há uma expressiva demanda pelo ensino 

superior. Existe, de um lado, a necessidade de atender às exigências legais para a formação dos 

professores e, de outro, a necessidade de atendimento da demanda escolar que se amplia da 5ª a 

8ª série e ensino médio. Dessa maneira, a formação específica de nível médio já não era 
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suficiente, o que levou a OGPTB a criar o projeto do curso de licenciatura a partir de um longo 

processo de discussões com professores e lideranças indígenas. 

Para realização do Curso de Licenciatura para Professores Indígenas do Alto Solimões, a 

OGPTB buscou a parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e apresentou a 

primeira versão do projeto em abril de 2004. O projeto foi aprovado no âmbito da UEA em 2005, 

e em julho de 2006 foi iniciada a primeira etapa. O curso destina-se a 230 professores ticuna, 

dispondo de 20 vagas para professores kokama, kaixana e kambeba. 

Já foram desenvolvidas quatro das dez etapas previstas no projeto, e as aulas são ministradas 

no Centro de Formação de Professores Ticunas durante as férias escolares. 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. 

 Assim como outras organizações indígenas do país, a OGPTB luta pelo reconhecimento e 

cumprimento da legislação de educação escolar indígena na região do Alto Solimões. Embora 

enfrente dificuldades de toda ordem - reiterada falta de reconhecimento, descaso, discriminação -

, a persistência e a incansável mobilização dos membros dessa organização têm permitido 

superar inúmeros obstáculos e desafios para fazer valer os direitos dos povos indígenas de 

atuarem com autonomia na condução de seus projetos, de suas escolas e de seus propósitos por 

melhores condições de vida. 
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CAPÍTULO 3 - EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

“(...)para olhar para o contexto indígena (e outros contextos de minorias e também 

de maiorias tratadas como minorias), é necessário reler teorias e arcabouços 

teóricos criados e estabelecidos dentro de contextos outros onde sequer se imagina 

o que sejam essas minorias. Em outras palavras, é preciso um olhar crítico para 

teorias desenvolvidas no norte do norte(...)
7
”  

 

 

3.1. Representaçã , estatut  e “pes ” das línguas em situaçã  de c ntat  

 

Face ao investimento na manutenção de construções discursivas e imaginárias ligadas ao 

binômio língua-nação, é incontestável o caráter de regra e não de exceção que assume o 

plurilinguismo no mundo (cf. Couto,2009; Haugen,2001; Rajagopalan,2003). Conforme Silva 

(2009, p.84), “a língua tem sido um dos elementos centrais desse processo – a história da 

imposição das nações modernas coincide, em grande parte com a história da imposição de uma 

língua nacional única e comum”. 

A esse respeito, Calvet (2011, p.131, tradução minha), situando a questão sobre línguas em 

contato e plurilinguismo, pondera que: “(...) Há cerca de 7000 línguas faladas na superfície da 

                                                           
7
 (cf. Cavalcanti, 2006, p.250) 
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Terra e 200 países, dando-nos uma média de 35 línguas por país (...)
8
. O mesmo autor já 

apontava em estudo anterior (CALVET, 2002, p.35, grifo meu), que havia: 

(...) na superfície do globo entre 4.000 e 5.000 línguas diferentes e cerca de 150 

países(...) Por isso, torna-se evidente que o mundo é plurilíngue em cada um de seus 

pontos e que as comunidades linguísticas se costeiam, se superpõem continuamente. 

O plurilinguismo faz com que as línguas estejam constantemente em contato. O 

lugar desses contatos pode ser o indivíduo (bilíngue, ou em situação de aquisição) ou 

a comunidade. E o resultado dos contatos é um dos primeiros objetos de estudo da 

Sociolinguística. 

 

Na direção oposta à proposição teórica apresentada, no Brasil ainda se partilha da arraigada 

concepção de que o país se constitui como uma nação monolíngue. Tal ideia circula entre o 

senso comum e altas esferas acadêmicas, onde se produzem conhecimentos e reflexões acuradas 

inclusive sobre línguas. 

Contudo, em Calvet (2007), encontra-se um posicionamento crítico do autor sobre este 

hegemônico consenso que gira em torno do português como língua única em território nacional, 

como consequência, também, das recorrentes práticas de pesquisa sociolinguística aqui 

realizadas, quando considera que “até a Sociolinguística praticada no país é uma Sociolinguística 

das variáveis e das variantes do português – uma Sociolinguística do monolinguismo, portanto.” 

Acrescendo a este debate outros coerentes pontos de vista, seguindo paradigmas 

epistemológicos da Ecolinguística, campo de estudos que também se apropria do contato de 

línguas como objeto de investigação (alicerçado na relação entre língua e meio ambiente), Couto 

(2009, p.49) expõe outro relevante fator que contribui diretamente para o aumento das situações 

caracterizadas como plurilíngues, ao afirmar que “o crescente processo de globalização que 

vivemos atualmente vem aumentando o contato de indivíduos e coletividades inteiras com outros 

povos e suas respectivas línguas”. 

Esta pesquisa, centrada em questões inseridas em uma conjuntura bilíngue, parte do 

pressuposto de que a função de uma língua ou variedade de língua pode ter influência sobre sua 

forma e uso. Por essa razão, conforme refletido nas palavras de Savedra (2009, p.128): 

                                                           
8
 “(...) on compte environ 7000 langue parlées à la surface du globe et 200 pays, ce qui nous donne une moyenne de 

35 langues par pays(...)” 
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A coexistência de duas línguas em diferentes ambientes 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. A proposta é considerar a condição particular de 

indivíduos bilíngues de forma dinâmica, uma vez que ela se modifica na trajetória 

de vida dos indivíduos e assume diferentes contornos em relação ao domínio e ã 

variação de uso de ambas as línguas. 

 

Weinreich (1953) foi o primeiro a se ater mais detidamente à investigação e debate sobre o 

fenômeno do bilinguismo e relações com línguas em contato. Porém, o mesmo tratava o 

bilinguismo somente no nível individual, por considerar que as línguas estavam em contato 

apenas quando eram utilizadas de forma alternada pela mesma pessoa. 

Tal posição, basilar em Sociolinguística, alicerça o levante de questionamentos pertinentes ao 

campo do bilinguismo/ bilingualidade e línguas em contato, perpassando pelo conceito de 

diglossia.  

Nesse sentido, é importante rememorar o fato conhecido desde estudos empreendidos no 

campo da dialetologia no século XIX, sobre a não existência de um marco divisório claro entre 

as línguas naturais. Fator que subsidia uma espécie de hierarquização de domínios linguísticos 

com base em julgamentos de valor meramente sociais. 

Visualiza-se essa leitura sobre a problemática de línguas e culturas em contato nas palavras de 

Carlos Alberto Faraco, ao prefaciar a tradução para o português brasileiro de obra clássica de 

Weinreich et all (2006, p.27, grifo meu): 

 

“Ao discutir questões relativas ao contato de línguas e dialetos, nossos autores 

destacam que ao abandonar o idioleto individual homogêneo como modelo para a 

língua, abrem-se boas perspectivas para se propor um mecanismo de transferência 

mais inteligível, na medida em que ela não envolve a simples troca de uma forma 

por outra, mas a coexistência sob alternância, numa mesma comunidade linguística e 

num mesmo falante, das formas original e inovadora e o desfavorecimento gradual 

da primeira em prol da segunda por motivações socias ” 
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Enquanto Weinreich defendia a ideia de um bilinguismo individual, em 1950, Charles 

Ferguson, na defesa da tese um bilinguismo social e na tentativa de equacionar modelos teóricos 

instáveis a tratar de situações bi/plurilíngues, apresenta o conceito de diglossia. Que, segundo o 

próprio Ferguson apud Calvet (2002, p.60), pode ser definida como: 

 

“(...)uma situação linguística relativamente estável, na qual, além das formas 

dialetais de uma língua (que podem incluir um padrão ou padrões regionais), existe 

uma variedade superposta muito divergente, altamente codificada (quase sempre 

gramaticalmente mais complexa), veiculando um conjunto de literatura escrita vasta 

e respeitada (...), que é estudada sobretudo na educação formal, utilizada no escrito 

ou num oral formal, mas não é utilizada na conversação comum em nenhuma parte 

da comunidade”.  

 

Para tanto, Ferguson levava em consideração um conjunto de traços que caracterizavam as 

situações de diglossia, tais como: divisão funcional das línguas, status das variedades alta e 

baixa, a relação entre variedade alta e produção literária de prestígio, variedade baixa (como L1) 

e variedade alta (como L2/ língua da escola), padronização da variedade alta e para finalizar 

sustentava a ideia de estabilidade de situações diglóssicas, o que viria a ser refutado por estudos 

posteriores (justamente por desconsiderar a possibilidade de ocorrência de conflitos linguísticos 

motivados pelo estabelecimento de relações desarmônicas entre as línguas e populações 

envolvidas nesse contexto). 

Ampliado por Joshua Fishman, o modelo de diglossia proposto por C. Ferguson ganha outras 

nuances. Fishman deixa à margem de sua teoria a ideia defendida por Ferguson de um necessário 

parentesco genético entre as línguas em contato para caracterizar uma situação diglóssica. Ele vai 

além e distingue bilinguismo (fato individual) de diglossia (fenômeno social), acrescendo a sua 

proposta de uma nova formulação teórica o fato de que pode haver diglossia entre mais de dois 

códigos. E, das relações estabelecidas entre bilingüismo e diglossia para Fishman, pode-se 

depreender as seguintes situações que envolvem
9
: 

 

                                                           
9
 Calvet (2002, p.61) 
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 DIGLOSSIA 

 

 

BILINGUISMO 

1. Bilinguismo e diglossia 2. Bilinguismo sem diglossia 

3. Diglossia sem bilinguismo 
4. nem diglossia nem 

bilinguismo 

 

Então, a partir dessas postulações, foram formulados outros conceitos concernentes ao 

fenômeno da diglossia, como: “uso de duas línguas ou de duas variedades linguísticas dentro de 

uma mesma comunidade linguística, cada uma delas detentora de um status social determinado, 

o que lhe garante um conjunto específico de usos” (CALVET, 2002, p.167).  Em outro momento, 

“considera-se que há diglossia cada vez que se manifesta uma repartição funcional de usos entre 

duas línguas ou entre duas formas de uma mesma língua.” (Idem, 2007, p.38). 

Nesse contexto, pode-se ter como exemplo de uma conjuntura diglóssica estabelecida, o 

contato entre a língua portuguesa e a ticuna, alvo da presente investigação, cujo objetivo centra-

se justamente na análise de situações que envolvem o uso funcional dessas línguas em diversos 

ambientes comunicativos. O contato entre a língua portuguesa e uma língua autóctone (como o 

Ticuna) é descrito por Couto (2009) como uma situação de contato tipo 2, quando, segundo o 

autor, ocorre o deslocamento de Povo/Língua 1 (PL1 - tido como mais forte – no caso, a língua 

portuguesa) sobre o Território de um Povo/Língua2 (PL2 – tido como mais fraco – no caso, o 

Ticuna), passando a partilhar, assim, de um mesmo espaço. 

O autor segue afirmando que quando da ocorrência deste tipo de contato,  

 

O que fica das línguas autóctones são enclaves, que vão sendo influenciadas pela 

língua do invasor cada vez com mais força. No Brasil, por exemplo, os povos 

indígenas eram senhores da terra. Após serem quase dizimados o que restam são 

algumas ilhas linguísticas aqui e ali. De senhores da terra passaram a minorias. 

(COUTO, 2009, p.52, grifo meu) 

 

Uma vez configurado o quadro de coexistência de línguas no mesmo espaço, nesta laboração 

científica, lava-se em conta o fato de que: 
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As dimensões de bilinguismo já haviam sido amplamente exploradas e sintetizadas 

em estudos sociolinguísticos que apontam alguns fatores como responsáveis pela 

caracterização de situações bilíngues: a comunidade linguística, os papéis e as 

funções sociais, o status relativo dos falantes e das línguas, o tópico e o domínio 

linguístico e social. Considero tais fatores como definidores de um estado 

situacionalmente compartimentalizado de coexistência de duas línguas como meio de 

interação social, que permitem identificar comunidades bilíngues. 

 

Diante do enquadre proposto, em comunidades bilíngues ou plurilíngues, é inegável o quão 

propícia se torna a emergência de crenças, comportamentos, sentimentos e atitudes em relação 

à(s) língua(s), as quais se concretizam como formas de representação linguística. Por isso, assim 

como Cavallari (2011,p.128), neste trabalho, parte-se do princípio de que: 

 

(...) a LM e a LE ocupam lugares distintos, já que incidem diferentemente sobre a 

constituição subjetiva do sujeito bilíngue. Entendemos, com base em 

(MILNER,1987), que a LM é sempre posta como estatuto de uma língua particular, 

pois o sujeito se constitui na/pela LM. (PEREIRA DE CASTRO, 1998) argumenta 

na mesma direção e acrescenta que a aquisição da LM é uma experiência inaugural 

e definitiva, considerando que é pela LM que um corpo não falante (infans) passa a 

ser um sujeito falante ou de linguagem. Se pensarmos que alguém se torna falante 

com efeito da LM ou ainda, que é a LM que constitui a base psíquica do ser, como 

já sugerido por (REVUZ,1998), então a LE não terá jamais o mesmo estatuto da 

LM, embora seja capaz de colocar o sujeito em contato com outras discursividades, 

afetando suas representações identitárias, bem como o lugar ocupado pela LM. 

 

 Calvet (1999) tece considerações distinguindo duas categorias que enfocam o fenômeno da 

representação linguística: práticas (linguísticas propriamente ditas), ou seja, toda a produção 

linguística dos locutores, ao passo que as representações se referem ao modo como os falantes 

concebem suas práticas. Para Silva (2009, p.17), 

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 

dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por 

meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 

simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. 

A representação, compreendida como um processo cultural estabelece identidades 

individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 

possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero 
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ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 

quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar.  

   

Em quase trinta anos de pesquisa sociolinguística no Brasil, muito se tem produzido e sobre 

diversos temas. Contudo, os estudos, majoritariamente, concentram-se em torno de aspectos 

fonético-fonológicos e morfossintáticos da língua portuguesa. Por esta razão, Aguilera (2008) se 

posiciona pontuando a necessidade de rever as práticas em Sociolinguística, ampliando espaços 

para campos pouco explorados, como o das reações subjetivas (tido aqui como um termo par ao 

conceito de representação linguística), crenças e atitudes linguísticas. 

Para defender tal posicionamento, a autora apoia-se no fato de que, conforme Goméz Molina 

apud Aguilera (2008, p.114): 

 

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; ajuda o pesquisador a aproximar-se do 

conhecimento das reações subjetivas diante da língua e/ou línguas que usam os 

falantes; e influi na aquisição de segundas línguas. 

  

Em casos de pesquisas muito específicas, acerca de representações e reações subjetivas à 

linguagem, como o estudo de Franceschini (2011) com indígenas da etnia Saterê-Mawé a 

respeito da relação de contato/conflito linguístico entre o português e o Mawé, temos de ter em 

mente que: 

Em relação à língua, o etnocentrismo ainda é maior, porque a língua se integra no 

indivíduo e fica sendo o meio permanente de seu contato com o mundo 

extralinguístico, com o universo cultural que o envolve, de tal sorte que se cria uma 

associação íntima entre o símbolo linguístico e aquilo que ela representa. Não se 

consegue, afinal de contas, dissociar uma coisa da outra, e tudo aquilo que é normal 

na língua materna, na estrutura, no sistema da língua materna, parece natural, parece 

imposto por uma necessidade a que não se pode fugir; ao contrário, tudo aquilo que 

se afasta dessa norma, dessa sistematização, dessa estruturação por que se pauta a 

fala, no meio nativo parece profundamente extravagante. 

(CÂMARA JÚNIOR, p.84, 1979.) 
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Um dos precursores dos estudos em Sociolinguística, William Labov (2008), também se 

dedicou a investigar essa relação em pesquisas sobre o reflexo dos processos sociais nas 

estruturas linguísticas. Em estudo clássico (1966) sobre a estratificação do /r/ em lojas de 

departamentos na cidade de Nova Iorque, Labov desenvolveu e aplicou testes de reações 

subjetivas, a fim de examinar a avaliação linguística como aspecto complementar da 

estratificação social. 

Os estudos embasados na metodologia laboviana para investigação de atitudes 

sociolinguísticas desenvolvidos no Brasil ganham eco somente no final da década de 70, com 

pesquisas desenvolvidas e orientadas por linguistas da Universidade de São Paulo (USP). 

Quanto à recência e relevância dos estudos empreendidos na mesma área, respaldados pela 

força, consistência e alcance teórico, podem ser destacadas as teses defendidas por Bisinoto 

(2009), na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e Cyranka (2007) na Universidade 

Federal Fluminense (UFF). A primeira investigou atitudes linguísticas entre habitantes da cidade 

de Cáceres (Mato Grosso), um movimentado centro urbano da região que recebeu uma forte leva 

de migrantes desde o final da década de 1980. Já, nos trabalhos de Cyranka, foram tematizadas 

questões relativas à análise de crenças e atitudes em ambiente escolar na cidade de Juiz de Fora 

(Minas Gerais). 

À guisa dos exemplos mencionados, pode-se depreender que: 

 

A primeira dificuldade com que se depara quando se penetra por este campo de 

investigação é justamente definir o que seriam as “atitudes linguísticas”. Essa 

discussão conceitual coloca a questão ainda longe de um consenso, conforme se 

constata na literatura específica. Logo de princípio, o termo “atitude” faz pensar em 

comportamento, postura, reação ou propósito, mas antes disso há que se considerar 

os fatores psicológicos, socioculturais e políticos que desencadeiam as atitudes dos 

falantes perante sua própria língua e a língua do outro. (BISINOTO, 2009, p.23) 

 

Outra contribuição nesta perspectiva de estudos vem de W.E. Lambert, que ao desenvolver a 

técnica dos falsos pares (matched guises, nome original do termo técnico), lança um importante 

instrumento do qual se utilizam muitos pesquisadores ainda hoje para o desenvolvimento de 

estudos de reação subjetiva à linguagem. Segundo Labov (2008,p.176): 
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O princípio essencial que emerge do trabalho de Lambert é o de que existe um 

conjunto uniforme de atitudes frente à linguagem que são compartilhadas por quase 

todos os membros da comunidade de fala, seja no uso de uma forma estigmatizada 

ou prestigiada da língua em questão. Essas atitudes não emergem de forma 

sistemática se a pessoa for questionada diretamente sobre os dialetos; mas se ela 

fizer dois conjuntos de julgamentos de personalidade sobre o mesmo falante usando 

duas formas diferentes da língua, e se não perceber que é o mesmo falante, suas 

avaliações subjetivas da língua emergirão como diferenças nas duas pontuações. 

    

A avaliação social de formas linguística marcou significativamente as laborações de Labov 

(2008, p.360). Tanto que, para o mestre, os diversos elementos envolvidos na mudança 

linguística podiam ser classificados conforme o tipo de avaliação social que recebiam, a 

saber:  

 Indicadores: são traços linguísticos encaixados numa matriz social que exibem 

diferenciação segundo e idade e o grupo social, mas que não exibem nenhum padrão de 

alternância estilística e parecem ter pouca força avaliativa; 

 

 Marcadores: exibem estratificação estilística tanto quanto estratificação social. E, 

embora, possam estar abaixo do nível da consciência, produzirão respostas regulares em 

testes de reação subjetiva; 

 

 Estereótipos: são formas socialmente marcadas, rotuladas enfaticamente pela 

sociedade. Conforme nota dos tradutores
10

, no caso do português brasileiro, poderíamos 

citar, entre muitos, alguns estereótipos linguísticos cristalizados em frases como “leite 

quente dói no dente da gente” (para se referir a falantes das variedades paranaense, em 

que o –e átono final não seria reduzido a [i])..., “craro, Cráudia” (para caracterizar as 

variedades estigmatizadas em que há rotacismo de /l/ em grupos consonânticos) etc. 

Todas essas tipologias de estigmatização social de formas linguísticas apontadas por Labov, 

constituem-se bases para a ocorrência de fenômenos sociolinguísticos coercitivos como o 

preconceito linguístico. No Brasil há uma vasta bibliografia a tratar deste assunto, que acabou 

                                                           
10

 Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre e Carolina Rodrigues Cardoso. 
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por despertar em alguns linguistas uma espécie de sentimento de militância em relação à defesa 

dos usos da língua. Esse teor pode ser verificado, por exemplo, em trabalhos de sociolinguistas 

como Bagno (2002; 2007; 2009), Bortoni-Ricardo (2004; 2005), Soares (1993), Mollica (2008), 

Scherre (2005), dentre outros. 

No âmbito dos mecanismos sociais de ativação do preconceito linguístico, Leite (2008) 

destaca-se por apresentar uma visão mais ampliada sobre o tema. A autora elucida que há 

distinção, no plano teórico e prático, entre preconceito e intolerância linguística. A intolerância 

está vinculada à atitude de não admissão de uma opinião divergente, e por isso, a ações de 

“violência ou agressividade” em determinados contextos. Segundo a autora: 

 

Isso indica uma primeira diferença: o traço semântico mais forte registrado no 

sentido de intolerância é o de ser um comportamento, uma reação explícita a uma 

ideia ou uma opinião contra a qual se pode objetar. Não constitui simplesmente uma 

discordância tácita. Um preconceito, ao contrário, pode existir sem jamais se revelar 

e, por isso, existe antes da crítica. (p.20) 

 

Acerca da conceituação de preconceito (aplicável ao contexto linguístico), a autora assim se 

posiciona: 

[...] o preconceito, embora tenha em comum com o significado de intolerância e não-

aceitação da diferença do outro, o que também se manifesta comportamentalmente, 

não leva o sujeito à construção de um discurso acusatório sobre a diferença, porque 

o preconceito pode constituir-se sobre o que nem foi pensado, mas apenas 

assimilado culturalmente ou plasmado em irracionalidades, emoções e sentimentos. 

O preconceito, portanto, não tem origem na crítica, mas na tradição, no costume ou 

na autoridade. Pode o preconceito redundar em uma discriminação, mas não se 

manifesta discursivamente sobre argumentos que visam a sustentar “verdades” 
(Bobbio, 1992, pp.203-16). 

  

Opondo-se ao estigma e preconceito linguístico, consoante às ideias de Roncarati (2008) a 

respeito, a construção do prestígio linguístico está atrelada a injunções linguísticas e sociais que 

configuram uma variedade [ou língua propriamente dita], qualificando a partir desses aspectos o 

uso linguístico como prestigioso, estandardizado ou estigmatizado. E, ainda conforme a 

pesquisadora: 
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no escopo propriamente sociolinguístico, o prestígio pode ser mensurado com base 

na ocupação (prestigio do individuo, atributos de sua reputação e de seu posto 

social) e na atitude (prestígio como conduta, abalizado pelo uso de formas e posturas 

social e culturalmente valorizadas e conferido a partir da interação entre membros de 

distintos grupos). Nesse domínio, distingue-se também entre prestígio vertical ou 

externo (entre classes ou grupos sociais, influenciando, por exemplo, a imitação de 

condutas de classes mais altas por aquelas de classes mais baixas) e horizontal ou 

interno (no interior de cada classe ou grupo social, influenciando, por exemplo, a 

propagação de inovações ou mudanças linguísticas). (p.47) 
  

Na esteira dos juízos de valor quanto à língua, os estudos sobre crenças linguísticas também 

ocupam um lugar bastante expressivo na Linguística Aplicada. Desde o final da década de 1980 

estudos sobre esta temática começaram a se disseminar por diversos países até chegar ao Brasil 

em meados de 1990. O interesse dos pesquisadores locais deu-se de forma lenta e gradual. 

Porém, passados poucos anos dos primeiros estudos empreendidos, a adesão à corrente teórica de 

investigação foi ganhando vulto. 

Encontra-se na publicação de Abrahão e Barcelos (2010), focada em crenças no/sobre o 

processo de ensino/aprendizagem de línguas, uma gama de trabalhos muito diversificados que 

mostram as diferentes feições do fazer nesta área. Como reflexo do desenvolvimento histórico 

dos estudos em crenças de mais de 20 anos no Brasil, encontram-se neste volume estudos que 

tematizam a relação de crenças com: aspectos cognitivos, ampliação de competências 

comunicativas, impactos na formação de professores, práticas pedagógicas em língua 

estrangeira, etc. 

O conceito de crenças, de acordo com Abrahão e Barcelos (2010, p.9), vem sendo um tópico 

de investigação importante em Linguística Aplicada há quase duas décadas no Brasil e no 

mundo. E é considerado por Silva (2005) como complexo de se definir, justamente por advir de 

áreas que não propriamente da Linguística. Seguramente, como se coloca o autor:  

 

 

Parte dessa complexidade deve-se à existência de inúmeros termos e definições para 

se referir às crenças. Pajares (1992) elenca alguns deles: atitudes, valores, 

julgamentos, axiomas, opiniões, ideologia, percepções, conceituações, sistema 

conceitual, pré-conceituações, disposições, teorias implícitas, teorias explícitas, 

teorias pessoais, processo mental interno, estratégia de ação, regras de prática, 

princípios práticos, perspectivas, repertórios de compreensão, estratégia social. 

(p.241)  
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Contudo, certamente o estudo das crenças muito tem a contribuir com o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas, uma vez que subsidia uma adequação mais plausível de 

objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos didáticos. 

No plano epistemológico, quanto à sustentação de teorias no âmbito de representações 

linguísticas, reações subjetivas à linguagem, crenças, comportamentos ou atitudes linguísticas, 

ou quaisquer outras nomenclaturas pares em tema, Alain Rey (2001, p.115) adverte que “toda 

linguística indiferente às relações entre os sistemas de signos e as funções antropológicas que os 

implementam está condenada ao isolamento ou às ilusões”. 

Esta posição justifica o estímulo ao desenvolvimento de novas propostas teóricas e 

metodológicas, capazes de munir sociolinguistas e linguistas aplicados na investigação cada vez 

mais profunda das questões aqui debatidas. 

 

3.2. Práticas linguísticas e (des)construção(ões) identitária(s) 

 

Sobre a amalgamada relação entre prática(s) linguística(s), em termos de uso de língua(s), e 

construção/ (des)construção de identidade(s), Aguilera (2008) faz uma explanação contundente, 

ao atribuir um papel importante ao caráter de representação e reação subjetiva dos indivíduos em 

relação à linguagem. A partir de então, é lícito aprofundar-se em questões diretamente ligadas ao 

conceito de identidade, como faz a autora:  

 

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 idéia de diferenciação com respeito 

aos demais (Moreno Fernández: 1998, p. 180). 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. (p.105, grifo meu) 
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Já para Cavalcanti (2006, p.240, grifo meu):  

 

 

Na investigação de construção de identidades e representações em contextos 

bidialetais/bilíngues, tais como este que é foco do meu trabalho, vejo “cultura”, 

além do conceito de língua, com sendo um conceito-chave. Tomo a cultura como 

sendo plural como propõe de Certeau (1995), e, de acordo com Hall (1997), “um dos 

conceitos mais difíceis nas ciências humanas e sociais”. Para Sarup (1996, p.183), 

“[é] a cultura que nos forma; sem a cultura não haveria identidade. Culturas 

nacionais são sistemas de representação”. Para ele (p.174), as representações são 

uma espécie de projeção cultural. É importante apontar que, para Sarup (1996, 

p.152), toda e qualquer representação está “imbricada primeiro na linguagem e 

depois na cultura, nas instituições e no ambiente político do representador. A 

visão de Sarup complementa a definição de representações propostas por Fairclough 

(1989, p.11) como sendo “procedimento de interpretação” baseados na linguagem, 

no conhecimento de mundo das pessoas, suas crenças, seus valores e 

pressuposições”. 
 

 

Em um mundo pós-moderno, volatitilidade e instabilidade marcam a concepção construída 

acerca de identidade. Segundo, Silva (2009, p.84), 

 

O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: de um lado, 

estão aqueles processos que tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os 

processos que tendem a subvertê-la e desestabilizá-la. É um processo semelhante ao 

que ocorre com os mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se sustenta a 

produção da identidade. Tal como a linguagem, a tendência da identidade é para a 

fixação. Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a identidade está sempre 

escapando. A fixação é uma tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade. 

 

Assim, Rajagopalan (2003, p.59) assinala o momento “de crise” que cerceia a identidade 

afirmando que isso se atribui “ao excesso de informações que nos circunda e, por outro lado, às 

instabilidades e contradições que caracterizam tanto a linguagem na era da informação como as 

próprias relações entre os povos e as pessoas.” 
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Tais posicionamentos sustentam a visão de que os efeitos do processo de mundialização
11

 

sobre a diversificação cultural e linguística (através da imposição/assimilação/influência externa) 

tornam ainda mais tênues o topos demarcatório no campo das identidades, sejam elas 

linguísticas, sociais, étnicas ou culturais. O que corrobora o aspecto não estanque que envolve e 

marca a identidade, a constante transformação e o hibridismo, o qual, segundo Silva (2009,p.87, 

grifo meu), 

 

(...) tem sido analisado, sobretudo em relação com o processo de produção das 

identidades nacionais, raciais e étnicas. Na perspectiva da teoria cultural 

contemporânea, o hibridismo – a mistura, a conjunção, o intercurso entre diferentes 

nacionalidades, entre diferentes etnias, entre diferentes raças – coloca em xeque 

aqueles processos que tendem a conceber as identidades como fundamentalmente 

separadas, divididas, segregadas. O processo de hibridização confunde a suposta 

pureza e insolubilidade dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidades 

nacionais, raciais ou étnicas. A identidade que se forma por meio do hibridismo não 

é mais integralmente nenhuma das identidades originais, embora guarde traços 

dela. 

 

Conforme Borstel (2003, p.136, grifo meu),  

 

“os contextos que determinam, orientam e canalizam a identidade cultural, 

linguística de um grupo societal, segundo a colocação de Sarup (1996:47), é ‘a 

identidade no pensamento pós-moderno não é uma coisa; o eu é necessariamente 

incompleto, inacabado – é o sujeito em processo.’ (...) a identidade é construída na 

e através da linguagem. (...) Deve-se lembrar que só pode conceber a identidade 

na e através da diferença.”  

 

Por isso, faz-se mister salientar o papel que cabe a nós, linguistas, desempenhar diante de 

situações sociolinguísticas e culturalmente complexas, a revisão de “muitos dos conceitos e das 

categorias com as quais estamos acostumados a trabalhar, no intuito de torná-los mais adequados 

                                                           

11
 O conceito de mundialização aqui tomado parte da proposição de MATTELART (2005), considerando um 

conjunto de processos dinâmicos que envolvem o crescimento da interdependência e intercâmbio (em alguns casos 

relativos) de recursos, conhecimento, experiência, etc. entre povos e suas culturas em um nível global. 



49 
 

às mudanças estonteantes, principalmente em nível social, geopolítico e cultural [...] ” 

(RAJAGOPALAN, 2003, p.25). 

Imbuído do mesmo espírito crítico a respeito da prática do lingüista enquanto profissional, em 

outras reflexões sobre a temática, o autor chama atenção para o fato de que: 

 

(...) os linguistas até agora têm sido lentos em pereceber todo o alcance das 

implicações do multilinguismo e do multiculturalismo. Em consequência disso, não 

chegaram normalmente a reconhecer que o conceito tradicional de identidade em 

linguística necessita de uma revisão urgente. A identidade individual com algo total 

e estável já não tem nenhuma utilidade prática num mundo marcado pela crescente 

migração de massas e pela entremesclagem cultural, religiosa e étnica, numa escala 

sem precedentes. 

(Idem, 1998, p.40) 

 

Não destoando das proposições acima expostas e como nítido resultado dos efeitos da 

mundialização, o exemplo do que ocorre com parte dos jovens da etnia ticuna (dos grupos 

envolvidos na presente pesquisa), mostra também a atuação de sujeitos empenhados no processo 

de aceleração do dinâmico processo de contato com quem eles mesmos denominam de 

comunidade nacional, ou seja, a população não-indígena, ratificando a visão de que a diferença 

étnica ocorre no campo das diferenças culturais, na constituição de laços sociais entre os que 

partilham uma cultura. 

 

Conforme Junqueira (2000) apud Vinha e Dopp (2010, p.4): 

 

há uma classificação dos grupos indígenas, cada qual com seus laços socioculturais, 

de acordo com a intensidade do contato que mantém com a sociedade brasileira, são 

eles: grupos autônomos ou isolados – os que mantêm pouco ou nenhum contato com 

a sociedade nacional; grupos com contato esporádico – os que vivem em regiões já 

expostas à ocupação e mantém contato para atender alguma satisfação não 

encontrada em seu meio e grupos com contato regular – aqueles que vivem em co-

dependência de relações externas, assim como expõem seus produtos visando 

relações econômicas. Junqueira (2002) recupera a argumentação de Rex (1996) 

compreendendo grupo étnico, ou etnia, como um grupo culturalmente homogêneo, 

destacando para não confundir com raça cujo alicerce é o plano biológico. 
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É com a intensificação e operacionalização das mudanças na estrutura e organização social, 

impactando diretamente na língua e cultura do povo ticuna, que emergem o crescente desejo por 

acesso às redes de informação e comunicação, o domínio de novos códigos (incluindo novas 

línguas), conhecimentos e técnicas. 

 

De acordo com trecho do Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena (RCNEI, 

1998, p.107, grifo meu): 

 

É importante entender que as pessoas muitas vezes usam línguas, ou variedades 

distintas de uma mesma língua, para dizer aos outros que são diferentes, que têm 

uma identidade própria. Esse é um dos motivos pelos quais as escolas indígenas e 

não-indígenas no país devem reconhecer e respeitar a imensa diversidade linguística 

aqui existente. 

 

Consoante à perspectiva apontada, de que os usos funcionais linguísticos, desempenham 

também o papel de dizer “quem somos”, de expor a subjetividade através da língua, concorda-se 

com a asserção de Cavallari (2011, p.129-130, grifo meu), quando afirma que: 

 

(...) a LE é, imaginariamente, o lugar em que quase tudo é permitido e pode ser dito. 

Mais especificamente, o sujeito que entra em contato com uma LE tem a sensação 

de ‘tudo poder dizer’ e de não ser “barrado” por essa língua outra que, 

aparentemente, não possui o mesmo “peso” nem a mesma “censura” instaurada 

na/pela LM. Consequentemente, muda-se de lugar subjetivo com a mudança de 

língua, ou seja, a subjetividade na LM não é a mesma na LE. A relação entre LM e 

LE, p rtant , é uma relaçã  de c nfr nt  e de “c ntaminaçã ” , tendo em vista 

que, segund  Revuz (1998:215), “t da tentativa de tentar aprender uma outra 

língua vem perturbar, questionar, modificar aquilo que está inscrito em nós 

c m as palavras dessa primeira língua”. 
 

 

Nesse sentido, 
12

Capucho (2004, p.83-84), afirma ser o conhecimento de línguas estrangeiras 

(independente da especificidade da língua em questão), um fator de cultura, de abertura curiosa 

aos outros e à realidade, uma garantia de aprendizagem social de tolerância e de respeito pela(s) 

diversidade(s). Porém, é prudente relativizar o ponto de vista exposto pela autora, uma vez que 

em contextos de opressão social e linguística, a busca pelo aprendizado de uma língua 

                                                           
12

 Tradução livre para o português brasileiro 
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estrangeira pode ocorrer por demandas mais específicas, como a proibição de uso de algum 

vernáculo. 

 

No âmbito da “Língua e Cultura”, tópico assim proposto como temática de arguição por parte 

de consultores (externos) da área de educação a fim de sondar as representações e construtos 

sociais existentes sobre a temática, um grupo de professores bilíngues da OGPTB elegeu como 

resposta ser mais importante para seu povo: a preservação das manifestações culturais, o ensino 

do valor da língua, da cultura e de práticas de trabalho, o esforço dos professores no 

fortalecimento da língua e da cultura, bem como o incentivo à produção artesanal
13

. 

 

Convergindo ao encontro de anseios explícitos em narrativas como as expostas por esses 

professores bilíngues, Megale (2003, p.1) aponta como dever da escola bilíngue:  

 

adotar uma série de medidas visando a integração das culturas que estejam em seu 

ambiente. Neste sentido, Smolicz (1979) sugere que cada cultura possui um número 

de características básicas que são essenciais para sua transmissão e manutenção, 

sendo que, estes valores primordiais são identificadores desta determinada cultura. 

Ainda segundo Smolicz (1984), um indivíduo pode possuir alguns valores 

específicos de sua comunidade cultural, ao mesmo tempo em que adere a valores 

sociais mais abrangentes de outra determinada comunidade cultural. 

 

Alinhado a exemplos e asserções defendidas, embasado nas palavras de Rajagopalan (2003, 

p.93) ratifica-se a concepção de língua adotada neste trabalho: 

 

A língua é muito mais que um simples código ou instrumento de comunicação. Ela 

é, antes de qualquer outra coisa, uma das principais marcas de identidade de uma 

nação, um povo. Ela é uma bandeira política (Rajagopalan, 1999e, 2001c; 2002e). 

[...] Nesse sentido, a identificação com a língua não é externa, não é uma super 

posição – política ou social- mas, sim, uma marca linguística intrínseca. O apego do 

falante à sua variante e à sua língua é sintomático e denuncia o significado cultural 

que sua língua representa para ele.   

                                                           
13

 Esse levantamento e reflexões destinaram-se à organização da Proposta Curricular das Escolas Ticunas (para o 

Ensino Fundamental) e do Projeto Político-Pedagógico dessas escolas. Foram realizadas como parte das atividades 

do Projeto Educação Ticuna – Programa de Formação de Professores Indígenas/OGPTB, durante as aulas das 

professoras Jussara Gomes Gruber e Sirlene Bendazzoli. 
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Quando questionados sobre: “O que queremos para a sociedade ticuna, quanto à educação?”, 

outro grupo de professores ticuna em curso de formação inicial, como num continuum 

polifônico, afirma querer para seu povo: 

 

 Continuar estudando para assegurar o futuro e também ajudar a comunidade, para 

não esquecer as tradições e também para ter novos conhecimentos; ser respeitado pelos 

brancos. Nossa sociedade deve ser bem organizada, com escola funcionando, com os 

alunos estudando a língua materna e o português, aprendendo seus direitos e leis já 

publicadas no Brasil
14

. 

 

Nos excertos de narrativas contidas no Projeto político-pedagógico para a implantação do 

Ensino Médio Bilíngue entre escolas Ticuna da Região do Alto Solimões, desvela visões de 

mundo diferentes como explicitado na relação que este povo estabelece entre língua e trabalho, 

além de atribuir ao aprendizado de língua portuguesa (como L2) a condição de cidadania e 

defesa de direitos. 

Isso reflete a posição de Rampton apud Maher (2010, p.38) de que a “identidade linguística do 

sujeito bilíngüe refere-se às interpretações culturais das relações que o falante estabelece com as 

línguas que compõem seu repertório verbal” e que por essa razão: 

 

“[...]Ozolins (1996) argumenta a favor da necessidade de que os pesquisadores 

envolvidos com políticas linguísticas examinem o que as línguas na realidade 

significam para os grupos que investigam, que efeito elas têm em suas práticas 

cotidianas, como eles se sentem em relação a elas.”  

 

Tais proposições teóricas que perfazem e integram o universo das representações, sejam elas 

linguísticas ou sociais, remetem ao que Houdebine-Gravaud apud Pereira (2009, p.104) 

                                                           
14

 (cf. GRUBER AT ALL, 2004.) 
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denomina de imaginário linguístico: “a autora desenvolve a idéia de sentimentos linguísticos 

sobre as línguas, sobre a valorização e a desvalorização das formas linguísticas”. 

A produção literária do povo ticuna, bem como de material didático referente ao eixo Artes e 

Linguagens pertinente ao currículo bilíngue intercultural, exemplifica, através de narrativas 

acerca desses materiais, os sentimentos em relação à própria língua materna: 

 

"Aí imaginei que seria bom fazer um livro com histórias pequenas, próprias para as 

crianças que estão começando na escrita da nossa língua. Nós, Ticunas, gostamos 

de escutar os pássaros na mata. Então a gente se lembra das histórias. Enquanto 

estou vivo, quero passar para as crianças as histórias que aprendi com meu pai e com 

meus avós. Quero que as crianças fiquem com esse saber e nunca esqueçam a 

nossa  língua.” (GNA)   

 

Acerca de outro material, com textos na língua ticuna, o livro Cururugü tchiga (histórias de 

sapos) também se destina ao Ensino Fundamental, contendo, ao mesmo tempo, informações que 

ampliam o conhecimento sobre a natureza e a cultura, captamos o seguinte comentário: “Neste 

livro trazemos para a escola o nosso conhecimento, a nossa arte, a nossa língua.” (GNA). 

Nos trechos, acima expostos, o papel da representação linguística é notável, evidenciando a 

premente necessidade e/ou disposição por parte do informante para o resgate, ensino e 

valorização da língua materna através de elementos da cultura do próprio povo. E, para além, 

reitera-se a partir deste exemplo, a premência de investigação mais aprofundada e profícua no 

campo dos estudos aplicados de linguagem, concernentes à tríade língua, cultura e identidade. 

 

3.3. Políticas linguísticas e educação bilíngue em cenários sociolinguisticamente 

complexos 

 

Faz-se necessário iniciar esta seção, levantando a discussão sobre o que em Sociolinguística 

denomina-se de: “A virada político-linguística”. Há muito se sabe sobre a premência na 

socialização de saberes, conhecimentos e todo o capital cultural que é produzido em altas esferas 

acadêmicas e monopolizado apenas por integrantes pares desses meios. Seja no campo da 
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descrição e análise, ensino de línguas, historiografia, teoria e análise linguística, etc,, cabe aos 

linguistas inquirirem-se sobre a relevância de suas práticas, sobre os impactos (positivos) dessas 

práticas e o retorno à sociedade. 

No campo das políticas de língua/ políticas linguísticas, entendido nesta laboração como um 

campo interdisciplinar de investigação sobre a intervenção humana sobre as línguas, tem sido 

promovida uma verdadeira ‘batalha’ para que sejam levados em conta os fatores acima expostos 

sobre as próprias práticas de trabalho de linguistas. 

Para Oliveira apud Calvet (2007, p.9), pode-se entender por ‘virada político linguística’: 

 

O movimento pelo qual os lingüistas (mais que a Linguística) passam a trabalhar 

junto com os falantes das línguas, apoiando tecnicamente suas demandas políticas e 

culturais. Deixam de atuar no campo da ‘colonização de saberes’ para atuar no que 

Boaventura Santos chama de ‘comunidade de saberes’ e, passam do campo 

universitário ao campo dos conhecimentos pluriversitários, o que prioriza a 

pesquisa-ação sobre uma visão de pesquisa que tem tratado os falantes das línguas 

como meros informantes descartáveis, uma vez que o gravador capture o ‘dado’ 

linguístico. 

 

Estes ideais, certamente guiam a execução desta pesquisa que busca não só perscrutar as 

relações afetivas dos sujeitos envolvidos no estudo com as línguas materna e portuguesa, mas 

sim, através dos resultados, ser capaz de apontar novos horizontes que subsidiem práticas 

pedagógicas mais eficazes quanto ao ensino de português como L2, bem como da própria língua 

materna, auxiliando também no processo de conscientização sobre a importância de valorização 

de suas línguas e culturas. 

 Através de atitudes como as acima expostas, surgem propostas de intervenção na e sobre a(s) 

língua(s), que, como um processo, tramita em várias esferas até chegarem à aplicação. Com 

efeito, leva-se a “determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a 

sociedade” como um conceito lato sensu sobre política linguística e “aplicação” destas 

determinações como planificação linguística. (CALVET, 2007, p.11) 
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Em outro momento, Calvet (2002, p.169) descreve planejamento linguístico como: “um 

conjunto de políticas oficiais implementadas pelos poderes executivos para definir o uso de uma 

ou mais línguas no território de um país.” 

Conforme Bugarski apud Schiffman (1996, p.3)
15

, 

 

The term language policy here referes, briefly, to the policy of a society in the area 

of linguistic communication – that is, the set of positions, principles and decision 

reflecting that community’s relationships to its verbal repertoire and communicative 

potencial. Language planning is understood as a set of concrete measures taken 

within language policy to act on linguistic communication in a community, typically 

by directing the development of this languages. 

 

Por esta razão, no estudo empreendido neste momento, leva-se em conta que ações planejadas 

sobre a(s) línguas requerem a consideração da situação sociolinguística inicial – se satisfatória ou 

não – e a condição que se deseja alcançar. E, segundo Correa (2009, p.75): 

 

O ambiente linguístico define-se a partir dessa presença ou ausência das línguas sob 

a forma oral ou escrita na vida cotidiana das pessoas e das práticas sociais, atendendo 

às necessidades da sociedade. O planejamento agirá sobre o ambiente, para intervir 

no peso das línguas, na sua presença simbólica. Mais uma vez, a ação in vitro, utiliza 

os meios da ação in vivo, inspira-se nela, mesmo que dela se diferencie ligeiramente. 

 

Em estudos de Savedra (2007; 2008; et.al., 2008; 2010), constata-se uma apurada análise, 

contendo detalhes do percurso histórico de algumas ações de política e planificação linguística 

havidas no Brasil desde o século XVII até os tempos atuais. Nestas laborações, também foram 

apresentadas e discutidas as diferentes formas de defesa de um idioma nacional, bem como o 

desenvolvimento de ações que assegurem a diversidade linguística, provocada pelas diferentes 

situações de contato bi/plurilíngues aqui explicitadas.  

                                                           
15 O termo política linguística aqui se refere, brevemente, à política de uma sociedade na área da comunicação 

linguística - isto é, o conjunto de posições, os princípios e decisões refletem as relações da comunidade com seu 

repertório verbal e potencial comunicativo. O planejamento linguístico é compreendido como um conjunto 

de medidas concretas tomadas no âmbito da política de línguas para atuar na comunicação linguística em uma 

comunidade, normalmente, direcionando o desenvolvimento destas línguas. 

 



56 
 

Como já mencionado nos trabalhos acima citados, o reconhecimento e a defesa da pluralidade 

linguística nacional apenas torna-se uma questão governamental, a partir de fortes ações de 

intervenções acadêmicas, respaldadas por fóruns de instituições e de associações nacionais, 

como a Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN)
16

 e a Associação de Linguística 

Aplicada do Brasil (ALAB)
17

, que elaboram documentos, propondo planos emergenciais de 

ações. 

Dentre os casos de interferência na elaboração de política e ações de planificação linguística 

desenvolvidas por órgãos não-governamentais, destacam-se aqui as intervenções propostas pelo 

IPOL (Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística), insituição que 

contribui de forma ímpar com ações que se estendem por todo o território nacional, a fim de 

preservar línguas
18

 indígenas, de imigrantes, língua brasileira de sinais, línguas africanas, etc, 

bem como uma constante preocupação com o ensino de línguas de um modo geral.
19

 

Como outro exemplo desse tipo de interferência, citaremos o empreendimento, inicialmente 

proposto pela cúpula da OGPTB (Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues): o 

projeto para implantação do Curso de Ensino Médio para Escolas Ticuna do Alto Solimões. Esse 

projeto pioneiro recebeu, posteriormente, apoio da Secretaria de Ensino e Qualidade da 

Educação do Estado do Amazonas (SEDUC-AM) e de consultoria especializada externa. As 

diretrizes pedagógicas do projeto estruturam-se no tripé: educação diferenciada, educação 

bilíngue e intercultural. 

Carillo (2007, p.212), a partir de suas experiências como educador no México, propõe dois 

eixos dicotômicos que sustentam uma prática pedagógica tida como intercultural: 

Das vertentes, cujos princípios norteadores são: 

 Educar para conhecer e compreender aquele que é diferente; 

 Educar para a tolerância e aceitação; 

 Educar para conviver e atuar com o diferente. 

                                                           
16

 Os debates promovidos pela ABRALIN foram publicados por Scliar-Cabral (1999:15-16). 
17

 Os documentos síntese do I e II Encontro Nacional sobre Política de Línguas Estrangeiras, que foram realizados 

na UFSC em 1996 e na UCPEL em 2000 estão disponíveis no site da Associação: www. alab.org.br. 
18

 O termo “preserver línguas” é empregado seguindo nomenclatura utilizada também na literatura especializada 

sobre a temática. Entende-se, sobretudo, o teor ideológico e discursivo que pode carregar o termo. 
19

 As pesquisas a ações desenvolvidas pelo IPOL estão disponíveis no site do Instituto: www.ipol.org.br. 
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Das estratégias, como um conjunto de práticas (tendo a efetivação da educação intercultural 

como alvo) que visam explorar situações que envolvam: 

 Relação entre culturas; 

 Equipes mistas de trabalho; 

 Valorização igualitária de línguas e eventos; 

 Trabalhos que precisem de interdependência; 

 Reflexão conjunta. 

 

Megale (2005, p.9), de maneira geral, estabelece uma divisão de domínios quanto à educação 

bilíngue, centrando em processos de educação bilíngue ofertados a crianças do grupo dominante 

e processos de educação bilíngue voltados a crianças de grupos minoritários. No que tange à 

educação bilíngue de crianças pertencentes a grupos minoritários, “deve-se ressaltar que essas 

crianças frequentemente vêm de comunidades socialmente desprovidas, como é o caso dos 

grupos indígenas no Brasil (...).”  

 

A Educação Intercultural Bilíngue (EIB) deve se constituir como uma oportunidade para 

proteger as línguas do desaparecimento, para gerar condições de valorização na população 

indígena e não indígena, e desse modo, construir uma simetria de valor e uso diante da língua 

dominante. (CASTRO, 2007, p.133-34) 

Ainda conforme o autor, 

 

A EIB é hoje um processo em construção social e pedagógica, com um claro sentido 

político e que se enquadra nos – contraditórios e não isentos de conflitos – processos 

e discursos sociais, culturais, políticos e regionais que se estabelecem entre os povos 

indígenas, o Estado e a sociedade, entre os diversos povos e no interior de cada 

um.(Idem, p.126) 
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Conforme Ouellet (1991, p.29), o conceito de educação intercultural designa toda a formação 

sistemática que visa desenvolver, quer nos grupos majoritários, quer nos minoritários: 

 

 Melhor compreensão das culturas nas sociedades modernas; 

 Maior capacidade de comunicar entre pessoas de culturas diferentes; 

 Atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade cultural, através da 

compreensão de mecanismos psicossociais e dos fatores sócio-políticos capazes de 

produzir racismo; 

 Maior capacidade de participar na interação social, criadora de identidades e 

de sentido de pertença comum à humanidade.  

 

Incorporada também ao discurso pedagógico contemporâneo, a proposta de trabalho com o 

bilinguismo projeta-se no cenário sócio-histórico, político-econômico e cultural do país, em 

decorrência de mobilização realizada em torno da construção de políticas públicas educacionais 

respaldadas pela própria legislação educacional (através de dispositivos específicos da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LBDB 9394/96) e documentos oficias de ensino, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), além, é claro, de dispositivos da Constituição Federal 

do Brasil (1988). Por razões como estas apresentadas, segue-se a tônica proposta por Harmers e 

Blanc apud Megale (2005, p.11), afirmando que a educação bilíngue é determinada por fatores 

históricos, sociais, ideológicos, psicológicos e variadas relações de poder. Todos estes fatores 

devem ser levados em consideração quando se decide pelo modelo ou programa em educação 

bilíngue.  

Somente a partir da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, identificamos a primeira 

ação para o reconhecimento da pluralidade linguística no/do Brasil, quando, embora a língua 

portuguesa tenha sido declarada o idioma oficial do Brasil, houve a garantia aos índios sobre o 

direito ao uso de suas línguas tanto em contextos escolares quanto fora deles, assim como a 

processos próprios de aprendizagem. 

No que tange a uma educação indígena diferenciada, a Constituição de 1988, no dispositivo do 

artigo 231 assegura o direito aos povos indígenas sobre a manutenção de costumes e línguas 
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próprias, ao estabelecer que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” 

Da relação entre o português e línguas indígenas no Brasil, citando alguns dados sobre a 

Educação Indígena, Basso e Ilari (2007,68-69) comentam que a promulgação do “Estatuto do 

Índio”, através da Lei n. 6.000/73 estabelecem que línguas serão usadas na educação dos 

indígenas. Segundo os autores, em dois artigos específicos dos dispositivos legais do Estatuto, 

encontra-se disposto o seguinte acerca da educação desses povos: 

 Artigo 48 – Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o 

sistema de ensino em vigor no país. 

 

 Artigo 49 – A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que 

pertencem e, em português, salvaguardando o uso da primeira. 

 

A respeito da legislação brasileira, no que tange às línguas indígenas, em comparação com o 

México, Hamel (1995, p.296) pondera o seguinte: 

 

In sum, linguistic indigenous rights are on the whoke weakly protected in Brazil. 

Nowhere is the status of the language clearly defined (Rodrigues, 1988.), but 

Brazilian legislation and practice implicitly assumes that Portuguese is the national 

language. As with Mexico, education represents the only area with some explicit 

prescriptions about Indian languages . Neverthless, the new 1988 constitution and 

several subsequent laws reflect important progress, since they define cultural and 

educational language rights in a much more specific way than has been the case until 

now in Mexico. On the whole, different parts of legal texts range on a continuum (cf. 

Skutnabb-Kangas – Phillipson, this volume) between covert assimilation-oriented 

toleration (Estatuto do Indio) and a weak maintenance-oriented permission wich is in 

part over in relation to educational rights.
20 

 

                                                           
20

 Em suma, os direitos linguísticos indígenas estão fracamente protegidos no Brasil. Em nenhum lugar o status 

linguístico é claramente definido (Rodrigues, 1988.), mas a legislação brasileira e a prática assume implicitamente 

que o português é a língua nacional. Como com o México, a educação representa a única área com algumas 

prescrições explícitas sobre línguas indígenas. Não obstante, a nova Constituição de 1988 e várias leis subsequentes 

refletem um importante progresso, uma vez que definem direitos linguísticos, culturais e educacionais de uma forma 

muito mais específica do que tem sido o caso até agora no México. Nesta conjuntura, as diferentes partes de textos 

jurídicos estabelecem um continuum (cf. Skutnabb-Kangas – Phillipson, neste volume) entre tolerância de 

assimilação- orientada (Estatuto do Índio) e uma fraca permissão de manutenção-orientada, que é, em parte, em 

relação aos direitos educacionais. 
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A partir de então, a emergência de intervenções de política e planificação linguística analisadas 

a partir do eixo das ações governamentais é patente. Dentre as quais podemos citar:  

a) a defesa das línguas autóctones, normatizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/1996), pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena (1999) 

e pelo Plano Nacional de Educação (2001) 

b) o ensino de línguas estrangeiras, regulado pela LDB 9394/96 e pela Lei nº 11.161 de 5 de 

agosto de 2005, que regula o ensino da língua espanhola, que deve ser gradativamente 

implementado nos sistemas de ensino da educação básica, com previsão de término de 

implementação para 2010; 

c) o reconhecimento da pluralidade linguística, regulado pela Lei nº 145 de 11 de dezembro de 

2002, quando três línguas indígenas (Nheengatu, Tukano e Baniwa) ganham a condição de 

idiomas oficiais no município de São Gabriel da Cachoeira (Amazonas); 

d) a inauguração das primeiras escolas públicas bilíngues português-espanhol no sul do país, 

em março de 2005; 

e) a Criação do livro de registro das línguas, através da Portaria nº. 586, de 11 de dezembro de 

2006, publicada em Boletim Administrativo Eletrônico do Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN nº. 330 - Edição Extra, de 09/02/2007.
21

 

f) a instituição do Inventário Nacional da Diversidade Línguística através do Decreto nº 7.387, 

de 9 de dezembro de 2010. 

 

Diante do quadro apresentado, as políticas públicas educacionais figuram, na verdade, como 

ações de política e planificação linguística. Segundo o Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas (RCNEI, 1998, p.118), referente às ações de planificação linguística: “a 

                                                           
21 Para elaboração deste livro, estão envolvidos os seguintes órgãos: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan/MinC), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/MEC; Museu Emílio 

Goeldi / MCT;  Museu do Índio /Funai/MJ;  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) /MPOG;  

Fundação Cultural Palmares / MinC;  Laboratório de Línguas da Universidade de Brasília (UnB);  Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados;  Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural; Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL),  Unesco/ONU. 
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inclusão de uma língua indígena no currículo escolar tem a função de atribuir-lhe o status de 

língua plena e de colocá-la, pelo menos no cenário escolar, em pé de igualdade com a língua 

portuguesa, um direito previsto pela Constituição Brasileira.” 

 

Ainda conforme Harmers e Blanc apud Megale (2005,p.11), é necessário atentar para um fator 

tido como muito relevante: o equilíbrio no estabelecimento de relações de valor entre as línguas, 

quando se dá a experiência bilíngue. A maneira como isso se realizará é que compete, àqueles 

que planejam a educação bilíngue. Uma outra questão que deve ser levada em consideração 

quanto a isso, é a definição dos objetivos, de acordo com o programa que será seguido, e como 

estes serão alcançados. 

 A seguir, exemplo do quadro curricular e carga horária estabelecida como integrante do 

currículo do curso de Ensino Médio para Escolas Ticunas: 

 

 

Quadro Curricular e Carga Horária
22

: 

                                                           
22 O quadro de componentes curriculares incorporou as sugestões feitas pelos professores durante o II 

Encontro Pedagógico, em maio/junho de 2004. (cf. Gruber et all., 2004, p.31) 

Áreas Componente

s curriculares 

Carg

a 

horária 

total 

do 

curso 

Primeiro Ano Segundo Ano Terceiro Ano 

Carga 

horária 

anual 

Carga 

horária 

semanal 

Carga 

horária 

anual 

Carga 

horária 

semanal 

Carga 

horária 

anual 

Carga 

horária 

semanal 

Línguas, 

Artes e 

Língua 

Ticuna e 

400 160 4 120 3 120 3 
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23

 Neste caso, a escola poderá optar entre Espanhol e Inglês 

Educação 

Física 

Literatura 

Língua 

Portuguesa e 

Literaturas 

400 160 4 120 3 120 3 

Língua 

Estrangeira
23

 

120 0 0 40 1 80 2 

Artes 200 80 2 80 2 40 1 

Educação 

Física 

80 0 0 40 1 40 1 

Ciências 

da 

Natureza e 

Matemática 

Biologia 240 80 2 80 2 80 2 

Física 240 80 2 80 2 80 2 

Química 240 80 2 80 2 80 2 

Matemática 360 120 3 120 3 120 3 

Ciências 

Humanas 

História 240 80 2 80 2 80 2 

Geografia 240 80 2 80 2 80 2 

Antropologia 

e Sociologia 

160 80 2 40 1 40 1 

Filosofia 80 0 0 40 1 40 1 

 Total 3.000 1.000 25 1.000 25 1.000 25 
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Quanto à tentativa de equacionar as assimetrias de valor acerca das línguas em ambiente 

escolar formal, o Currículo Intercultural Bilíngue para Escolas Ticuna do Alto Solimões propõe 

ao menos uma carga horária equitatitva, no âmbito da área de Línguas, Artes e Educação Física. 

As disciplinas de Língua Ticuna e Literatura e Língua Portuguesa e Literatura estão em um 

mesmo patamar, em termos de distribuição de carga horária entre os três anos do Ensino Médio. 

No contexto pedagógico, pode-se tomar esta medida como uma ação direta de intervenção sobre 

o status das línguas em questão, uma ação planejada sobre a linguagem, portanto. 

Segundo Garcia (2010, p.5-6), 

 

The term bilingual education is used to refer to the education of students who are 

already speakers of two languages, and at other times to the education of those who 

are studying additional languages. Some students who learn additional languages are 

already speakers of the majority language(s) used in their society, while sometimes 

they are immigrants, refuges, Indigenous peoples, members of minoritized groups, or 

perhaps even members of the majority group, learning a different language, the 

dominant language, in school. Bilingual education referes to education in more than 

one language, often encompassing more than two languages(…) bilingual education 

is a way of providing meaningful and equitable education, as well as an education 

that builds tolerance towards other linguistic and cultural groups.
24

. 

 

Parte-se, nesta investigação científica, da perspectiva também partilhada por Garcia (2005), de 

que dependendo do programa de ensino de línguas e educação bilíngue seguido, pode ser difícil 

diferenciar educação bilíngue de programa de ensino de segunda língua ou língua estrangeira. A 

seguir, a autora aponta as diferenças entre as duas ‘modalidades’ de ensino de línguas, 

compiladas na tabela
25

 abaixo: 

Bilingual Education 
Foreign or Second-Language 

Education 

                                                           
24

 O termo educação bilíngue é usado para se referir à educação de alunos que já são falantes de duas línguas, e em 

outros momentos para a educação daqueles que estão estudando idiomas adicionais. Alguns alunos que aprendem 

línguas adicionais já são falantes da(s) língua(s) majoritária(s) utilizadas na sua sociedade, embora às vezes eles 

sejam imigrantes, refugiados, povos indígenas, membros de grupos minoritários, ou mesmo do grupo majoritário, a 

aprendizagem de uma língua diferente, a língua dominante, na escola. Educação bilíngue se refere à educação em 

mais de uma língua, muitas vezes abrangendo mais de duas línguas(...) A educação bilíngue é uma maneira de 

proporcionar educação significativa e equitativa, assim como uma educação que desenvolve tolerância para com os 

outros grupos linguísticos e culturais. 
25

 Conferir tradução nos Anexos. 
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Overarching Goal 
Educate meaningfully and 

some type of bilingualism 

Competence in additional 

language 

Academic Goal 

Educate bilingually and be 

able to function across 

cultures 

Learn an additional language 

and become familiar with an 

additional culture 

Language Use 
Languages used as media of 

instruction 

Additional language taught as 

subject 

Instructional Use of 

Language 

Uses some form of two or 

more languages 
Uses target language mostly 

Pedagogical Emphasis 
Integration of language and 

content 
Explicit language instruction 

Differences between Bilingual Education and Language Education 

 

Inúmeros são os textos oficiais a abordar a questão. A título de exemplo, os dispositivos legais 

constantes dos Artigos 78 e 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) 

apontam como objetivo do ensino bilíngue assegurar às comunidades indígenas “recuperação de 

suas memórias históricas; reafirmação de suas identidades étnicas; valorização de suas línguas e 

ciências[...]”, além de “fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 

comunidade linguística[...]”. Demonstra-se, então, o interesse pela preservação cultural desses 

povos em concomitância com a garantia de um etnodesenvolvimento, o que lhes permite uma 

espécie de participação qualificada, por meio de mecanismos de controle social no 

desenvolvimento de propostas endógenas, assim como na formulação e execução de políticas 

públicas que lhes dizem respeito. 

Quanto à proposta de educação bilíngue Ticuna, dentre os principais objetivos figuram: a 

preservação das manifestações culturais juntamente com o ensino do valor da língua, da cultura e 

das práticas de trabalho. Estes tópicos também constam de Resolução da Câmara da Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (Resolução CEB n.3, de 10 de novembro de 1999), 
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que em seu Artigo 5 prevê que “A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola ou povo 

indígena, terá por base (dentre outros): [...]as características próprias das escolas indígenas, em 

respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, bem como às realidades 

sociolinguísticas, em cada situação.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

   

4.1. Caracterização e etapas da pesquisa 

 

A presente pesquisa se ocupa do estudo sobre usos funcionais linguísticos em diversos ambientes 

comunicativos por falantes (no mínimo) bilíngues de uma língua autóctone (seja ela ticuna, kambeba 

ou kokama), levando-se em conta, através de investigações sobre representações linguísticas, que não 

há a possibilidade de dissociação entre as práticas linguísticas desses sujeitos e processos de 

(des)construção(ões) identitária(s), sejam elas linguísticas, étnicas ou sociais. 

 

Parte-se, portanto, do princípio de que não se pode isolar deste fenômeno o fato de que ele tem suas 

raízes nas características de desenvolvimento social, econômico e cultural. Por isso, o método 

escolhido é o etnográfico, por ser um método de interpretação dinâmico, uma vez que estabelece que 
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os fatos sociais não podem ser entendidos isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 

econômicas, culturais, etc. Conforme Bortoni-Ricardo (2010, p.34), os métodos do interpretativismo 

têm “(...) um compromisso com a interpretação das ações sociais e com o significado que essas pessoas 

conferem a essas ações na vida social (cf. Ericksson, 1990.).” 

 

Distintas etapas marcaram a realização desta investigação científica, iniciada pela incessante busca 

por leituras, concernentes à temática investigada, que subsidiassem a construção de um sólido e 

consistente embasamento teórico. O levantamento bibliográfico constitui-se, então, como a primeira (e 

basilar) etapa da pesquisa, que precede e dá suporte à etapa seguinte: a coleta de dados em campo, a 

qual envolveu aplicação de enquete sociolinguística e análise documental. 

 

A “exploração” em campo de pesquisa ocorreu entre os dias 25 de agosto e 02 de setembro de 2011, 

na cidade de Benjamim Constant (AM), nas dependências do Centro de Formação de Professores 

Ticunas (Torü Nguepataü) da comunidade indígena Filadélfia, lócus que sazonalmente se torna campi 

da Universidade do Estado do Amazonas, ao receber o Curso de Lincenciatura Intercultural para 

professores indígenas do Alto Solimões. 

 

O curso atende aos professores ligados à Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues 

(OGPTB), não somente da etnia Ticuna, mas também Kambeba, Kokama e Kaixana (desde que 

lecionem e residam nos municípios onde atua a OGPTB), os quais estão distribuídos por seis 

municípios que compõem a microrregião do Alto Solimões: Amaturá, Benjamim Constant, Santo 

Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Os professores reúnem-se 

sazonalmente para cursar disciplinas do Curso de Licenciatura, seguindo um calendário muito 

específico, que geralmente ocorrem no período das férias. 

 

A respeito do período de realização de aplicação de instrumentos de coleta de dados em campo, 

pode-se dizer que foi diminuto. Nesse sentido, parte-se do princípio de que, “a pesquisa qualitativa tem 

o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento(...) 

a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo investigada.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.11)  
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Por esse motivo, acredita-se que “quanto mais curto o período de observação, maior a probabilidade 

de conclusões apressadas, o que compromete a validade do estudo.” (Idem, p.30). Contudo, “um longo 

período de permanência em campo por si só não garante validade. É preciso levar em conta outros 

fatores, como a habilidade e experiência do observador, a possibilidade de acesso aos dados, a 

receptividade do trabalho pelo grupo, a finalidade dos resultados etc.” (Idem, p.30, grifo meu). 

 

O período para coleta de dados em campo foi programado para ser realizado em janeiro de 2011, 

quando um módulo do curso de formação de professores teria de ser realizado. Porém, por razões de 

força maior, como a alteração no ciclo de vazante e cheia dos rios da região, impossibilitou a realização 

do mesmo no prazo que fora programado. Isso impossibilitou a coleta dos dados logo no início de 

janeiro, uma vez que os informantes estariam dispersos por uma vasta área do Alto Solimões. Por 

razões de cunho logístico, o estudo foi inviabilizado no período previamente acordado. 

 

Como medida alternativa, a fim de que a realização da pesquisa não sofresse nenhum 

comprometimento, chegou-se a decisão de esperar por uma nova oportunidade para que o grupo de 

informantes estivesse coeso. Foi marcada, então, pela cúpula competente, a última etapa do Curso de 

Licenciatura para a última semana de agosto e primeira de setembro de 2011, período em que, de fato, 

os dados foram coletados. 

 

Logo após a realização desta importante etapa, procedeu-se uma meticulosa análise e retomada da 

revisão de literatura, de modo a comparar os resultados com estudos prévios, no intuito de apontar 

convergências e divergências. 

 

Este estudo quanti-qualitativo, constituído com o método de abordagem etnográfico, através do 

contato direto do pesquisador com os fenômenos/ situações investigadas, envolveu a obtenção de dados 

descritivos (sendo considerados em sua totalidade como relevantes), focalizando sempre a perspectiva 

dos sujeitos participantes da pesquisa e levando em conta que:  

 

“O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador.(...) Ao considerar os deferentes pontos de vista dos 

participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das 

situações, geralmente inacessível ao observador externo.” (Idem, p.12)   
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Segundo o paradigma interpretativista, surgido como alternativa ao positivismo, não há como 

observar o mundo independentemente das práticas sociais e significados vigentes. Ademais, e 

principalmente, a capacidade de compreensão do observador está enraizada em seus próprios 

significados, pois ele (ou ela) não é um relator passivo, mas um agente ativo. 

 

Na área da pesquisa educacional, o paradigma interpretativista, de natureza quantitativa, sempre teve 

maior prestígio, acompanhando o que ocorreria nas ciências sociais em geral. No entanto, as escolas, e 

especialmente as salas de aula, provaram ser espaços privilegiados para a condução de pesquisa 

qualitativa, que se constrói com base no interpretativismo. 

 

 

 

 

 

4.2. Sujeitos participantes da pesquisa 
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Imagem 8 - Sujeitos participantes da pesquisa: aplicação da enquete sociolinguística 

 

Para efetivação do estudo, fez-se necessária a participação de sujeitos, que são em número total de 

65, entre professores, gestores e dirigentes da OGPTB, provenientes dos municípios de Amaturá, 

Benjamim Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tabatinga, todos municípios do 

Estado do Amazonas. 

 

Conforme a proposta de investigação sobre usos funcionais linguísticos em ambientes comunicativos 

diversos, bem como as manifestações de atitudes em relação a esses usos linguísticos, os informantes 

foram selecionados com base nos seguintes critérios: 

 

a) Professores, atestadamente indígenas, ligados à Organização Geral dos Professores 

Ticuna Bilíngues; 

b) Mínimo de três anos de experiência com Educação Bilíngue e Intercultural; 
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c) Falantes bilíngues em língua portuguesa e língua ticuna/ outras línguas indígenas, tais 

como: kokama e kambeba. 

 

Optou-se por fazer a seleção dos falantes com base em três faixas etárias: A, B e C. Compreendendo 

informantes com idade entre: vinte e trinta e quatro anos como pertencentes à Faixa Etária A; trinta e 

cinco e quarenta e nove como pertencentes à faixa etária B; cinquenta a sessenta e quatro anos como 

pertencentes à faixa etária C. 

 

Foi realizada uma amostragem com base no número de professores pertencentes à OGPTB, 

vinculados ao Curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Alto Solimões, da Universidade do 

Estado do Amazonas (UEA). O número total de professores matriculados no curso é de cento e 

dezoito. 

 

A amostragem realizada, contou com a participação de 65 informantes, constituindo 55% do número 

total da matriculados que atendiam aos pré-requisitos básicos para a coleta dos dados. O recorte 

estabelecido para seleção dos informantes corresponde percentualmente, em termos de sexo e faixa 

etária, ao universo total da pesquisa. 

 

Abaixo, seguem dados concernentes a um levantamento estatístico primário, quanto ao número de 

informantes, com base nas variantes faixa etária e sexo: 

 



71 
 

 

Gráfico 1 – Variáveis: Faixa Etária por grupos / Sexo 

 

       Gráfico 2- Variáveis: Etnia/Sexo 
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Gráfico 3 – Variáveis: Distribuição geográfica/ Sexo 

 

 

 Sexo masculino: 

 

Sessenta é nove (69) é o número total de informantes matriculados no curso, constituindo 58,46% 

da súmula de aptos a participar da pesquisa. Trinta e oito (38) participaram do estudo, constituindo 

58,46% do número total de informantes pesquisados. Isso corresponde a 55,08% do número total 

de informantes. 
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           Gráfico 4 – Sexo Masculino: percentual de informantes por faixa etária 

 

 

           

             Gráfico 5 – Sexo Masculino: percentual de informantes por etnia 
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Distribuição Geográfica dos Informantes (sexo masculino) – Região do Alto Solimões: 

 

O caráter multifacetado, que exigem os estudos sobre linguagem e identidade, estão refletidos na 

diversidade de comunidades indígenas de origem, onde atuam os professores consultados. Os 

informantes do sexo masculino são provenientes de quatro municípios, dos seis onde atua a 

OGPTB.  

 

 

Gráfico 6 – Sexo Masculino: percentual de informantes por distribuição geográfica  

 

 

A distribuição desses informantes por (Município) comunidade indígena de origem se dá da 

seguinte forma: 

 

a) Benjamim Constant:Filadélfia e Nova Canaã; 

b) Santo Antônio do Içá: Vila Betânia; 
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c) São Paulo de Olivença: São Domingos I/II, Nova Vila, Campo Alegre, Santa 

Terezinha, Paraná-Pará, Vendaval, Decuãpu, Nova Esperança, Jandiatuba, Nova 

República, Santa Clara; 

d) Tabatinga: Feijoal, Umariaçu I/II, Ourique, Belém do Solimões e Palmares. 

 

 

 Sexo Feminino 

 

Quarenta e nove (49) é o número total de informantes do sexo feminino matriculadas no curso. 

Vinte e sete (27) participaram da pesquisa, constituindo 55,1% do total de inscritas. 

Isso corresponde a 41,54% do número total de informantes. 

 

 

Gráfico 7 – Sexo Feminino: percentual de informantes por faixa etária 
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              Gráfico 8 – Sexo Feminino: percentual de informantes por etnia 

 

       

  Gráfico 9 – Sexo Feminino: percentual de informantes por distribuição geográfica 
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A distribuição dessas informantes por (Município) comunidade indígena de origem se dá da 

seguinte forma: 

 

a) Amaturá: São Lourenço; 

b) Benjamim Constant: Filadélfia, L. Sodré, Feijoal, Guanabara II e São Leopoldo; 

c) Santo Antônio do Içá: Vila Betânia e São Pedro; 

d) São Paulo de Olivença: Nova Vila; 

e) Tabatinga: Umariaçu I/II, Belém do Solimões e Campo Alegre. 

 

 

4.3. Instrumentos de coleta de dados 

 

Quanto aos procedimentos sistemáticos aplicados para a obtenção de observações empíricas e para a 

análise dos dados, foram empregados os seguintes instrumentos de coleta: entrevista, questionário 

sobre aquisição, domínio e uso linguístico, teste de atitudes linguísticas e análise documental. 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de documentação direta intensiva. A “observação” não se 

constituiu apenas em ver e ouvir, pois o fenômeno pesquisado foi examinado mediante o 

estabelecimento prévio de tópicos tais como: contextos e usos funcionais das línguas portuguesa e 

ticuna (principalmente), práticas socioculturais e representações linguísticas, educação bilíngue e 

políticas de ensino, cujas formas de manifestação foram verificadas in loco e os resultados foram 

devidamente registrados. 

 

A coleta de dados foi empreendida com controles adequados e com objetivos preestabelecidos que 

servem para discriminar suficientemente o que, de fato, deve ser coletado. No primeiro momento da 

pesquisa, ocorreu um levantamento bibliográfico referente às temáticas abordadas, com vistas à 

elaboração de fichamentos e resumos temáticos, que subsidiaram a elaboração do embasamento 

teórico. Posteriormente, procedeu-se à coleta de dados em campo, seguida de análise e discussão dos 

resultados. 
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Os instrumentos de coleta de dados foram aplicados em momentos distintos. Os questionários e os 

testes de atitudes linguísticas foram aplicados concomitantemente em um documento único, sob a 

configuração de uma enquete sociolinguística. 

 

Tabelas 

As tabelas, constantes dos anexos, referem-se à coleta de dados através da aplicação dos 

instrumentos: questionário e teste de atitudes linguísticas. A disposição das tabelas segue a 

ordem dos dados concedidos pelos informantes partícipes da pesquisa. Abaixo, seguem as 

legendas para melhor compreensão dos dados concernentes à: 

 

1) Caracterização dos informantes 

Faixa Etária: 

 A - informante com idade entre 20 e 34 anos; 

 B - informante com idade entre 35 e 49 anos; 

 C - informante com idade entre 50 e 64 anos. 

 

Sexo 

 M - Masculino 

 F – Feminino 

 

Etnia: 

 TC - Ticuna 

 KK - Kokama 
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 KB - Kambeba 

 

2) Repertório sociolinguístico, com base em/na(s): 

 LM - Língua Materna  

 LD - Língua(s) empregada(s) em ambiente doméstico 

 LE - Língua(s) empregada(s) em ambiente escolar 

 LS - Língua(s) empregada(s) em ambientes sociais diversos 

 LI - Língua(s) empregada(s) em ambientes institucionais (públicos e/ou privados) 

 

3) Línguas de ensino, com base na(s) 

 Língua(s) formal(is) de aprendizagem 

 Língua(s) estrangeira(s) 

 

4) Atitudes Linguísticas, com base nas seguintes questões: 

 Qual(is) língua(s) você gostaria de aprender? 

 Qual(is) língua(s) você considera mais útil(eis)? 

 Qual(is) língua(s) você considera mais fácil(eis)? 

 Qual(is) língua(s) é(são) falada(s) no Brasil? 

 Há regiões em que são faladas mais de uma língua no Brasil? 

 

5) Às línguas: 
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 E - Espanhol 

 F - Francês 

 G - Guarani 

 In - Inglês 

 KB - Kambeba 

 KK - Kokama 

 P - Português 

 T – Ticuna 

 Tu – Tupi 

 Outras LI – Outras línguas indígenas 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

5.1. Aquisição e domínio linguístico 

 

Nesta seção, apresentam-se os dados referentes ao levantamento sobre aquisição e domínio 

linguístico, com base na(s) língua(s) materna(s). A partir deste tópico, pretende-se iniciar o 

delineamento do perfil do repertório sociolinguístico dos sujeitos participantes do estudo. 

 

Através da sondagem a respeito da língua materna dos sujeitos investigados, busca-se 

compreender a dinâmica das representações dos falantes em relação à(s) sua(s) própria(s) 

língua(s) materna(s). Uma vez que, na maioria dos casos, alcançaram a maturidade linguística 

em um ambiente no mínimo bilíngue, como se pode constatar nas faixas etárias analisadas. 

 

Faixa Etária A (20-34 anos): 

Grá

Gráfico 10 – Faixa etária A: língua materna/ sexo 
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Este gráfico mostra a compatibilidade dos dados e de percentual entre os sexos masculino e 

feminino da faixa etária A. Elevada é a proporção da língua ticuna como língua materna, 

comparada ao português, que corresponde a apenas 7,14% entre os homens e 7,2% entre as 

mulheres. 

 

Faixa Etária B (35-49 anos): 

 

Gráfico 11 – Faixa etária B: língua materna/ sexo 

 

É interessante salientar que nenhum informante, pertencente a esta faixa etária analisada, tem 

como língua materna somente o português. Assim como entre os mais jovens o índice de Ticuna 

como língua materna continua elevado. 

 

Ainda que este índice (faixa etária B) seja numericamente inferior, 87,5% entre homens e 80% 

entre as mulheres, comparados a uma marca de mais de 92% entre homens e mulheres da faixa 

etária A, o dado ainda é relevante tendo em vista que o número de informantes na faixa etária A 
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é muito superior ao da faixa B. Outro interessante dado a ser apontado é que 12,5% dos homens 

de 35 a 49 anos consideram como línguas maternas o ticuna e o português, enquanto que o 

percentual de mulheres a apontar na mesmo direção chega a 20%. 

 

Nesse caso, leva-se em consideração a perspectiva de Savedra (2009), acerca de dimensões de 

bilingualidade, para a tipificação da situação destacada acima (em negrito), que também será útil 

para operar com o conceito de segunda língua e língua estrangeira aqui empreendidos. Assim 

como propõe a autora, entende-se que as dimensões de bilingualidade, permitem numa 

perspectiva complementar a que foi anteriormente apresentada na seção Introdução deste 

trabalho (cf. p.20), identificar a fluidez das situações de bilinguismo, através do uso individual 

linguístico, identificado pelo contexto de aquisição das línguas e pelo seu uso funcional variado 

em diferentes momentos de uma dada situação de bulinguismo. 

 

Por isso, referente ao contexto de aquisição, parte-se da análise que origina a condição de 

bilíngue: 

 

 Línguas adquiridas concomitantemente, sendo consideradas as duas como L1 

(L1a+L1b) 

 Língua adquirida posteriormente à outra, antes da primeira ter sido maturacionada 

(L1+L2) 

 Língua adquirida posteriormente à outra, depois da primeira ter sido maturacionada 

(LM+LE), ou LM+LA (língua materna + língua-alvo) 

 

Por isso, tem-se como elementos diferenciadores do contexto de aquisição de duas línguas a 

idade e a maturidade linguística. Segue o quadro proposto por  Savedra (2009) para exemplificar: 

Época de aquisição Tipo de Bilinguismo 

Infância L1ab ou l1 + l2 

Adolescência L1 + l2 ou lm + le 

Adulto Lm + le 
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Faixa Etária C (50-64 anos): 

 

Gráfico 12 – Faixa etária C: língua materna/ sexo 

 

O número de informantes pertencentes a esta faixa etária pode ser considerado ínfimo, quando 

comparado ao das outras faixas etárias. Contudo, os dados desvelam que o mesmo se repete: a 

língua ticuna como língua materna apresenta percentual também elevado, quando comparados à 

faixa etária A e B. A partir desta informação e tomando por base o fato de que a transmissão 

intergeracional favorece o contexto de manutenção de uma língua materna, as altas expectativas 

a respeito deste percentual elevado se confirmam, uma vez que se trata de informantes com 

idades entre 50 e 64 anos. 

 

5.2. Usos funcionais linguísticos por ambiente comunicativo 

 

Nesta seção, os usos funcionais linguísticos constituem-se como cerne das perscrutações 

realizadas em campo. Os dados subsidiam a visualização de questões que envolvem os próprios 

informantes, enquanto interlocutores partícipes de práticas sociocomunicativas, domínio 
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linguístico e usos tópicos. Para tanto, foram investigados os usos pertinentes aos seguintes 

ambientes comunicativos: ambiente doméstico; ambiente escolar, ambientes sociais diversos, 

bem como ambientes institucionais. 

 

Leva-se em conta, nesse contexto que26: 

 

This overlaps slightly with de domain. Differentes types of experience associated 

with the two languages (e.g., in the homeland and the country of migration, or in the 

spheres associated with each language) will cause some people to switch languages 

to talk about their jobs, their present leisure activities, school, new technological 

developments, os particular forms of sport, to give a few examples (Haugen, 1953). 

              

             (CLYNE, 2005, p.308-309) 

 

 

5.2.1. Ambiente doméstico 

 

Colocam-se em pauta, neste momento da enquete sociolinguística, os usos linguísticos em 

ambiente doméstico. Os usos realizados em casa revelam a dinâmica de organização e 

composição familiar, levando-se em conta a heterogeneidade de nacionalidades e etnias na 

região, bem como as “assimetrias” de uso funcional linguístico, detectadas a partir das variantes 

gênero e faixa etária, as quais conferem aos dados um caráter ímpar no contexto deste ambiente 

comunicativo. 

 

O espanhol passa a figurar na enquete a partir desta etapa. Esta língua, a partir de então, ganha 

destaque em termos de uso também em outros ambientes comunicativos, justamente pelo fato de 

os informantes estarem concentrados em uma região, senão de fronteira, mas muita próxima com 

os países vizinhos, onde se fala o espanhol, como Peru e Colômbia, contexto totalmente 

favorável ao bi/multilinguismo. 

 

                                                           
26

 Isso se sobrepõe ligeiramente ao domínio de diferentes tipos de experiência associadas às duas línguas (por 

exemplo, na pátria e dos países de imigração, ou nas esferas associadas a cada língua).Fazendo com que algumas 

pessoas mudem o idioma para falar sobre seus trabalhos, suas atividades de lazer presentes, escola, novos 

desenvolvimentos tecnológicos, formas particulares de desporto, para dar alguns exemplos (Haugen, 1953). 
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Faixa Etária A (20-34 anos): 

 

Gráfico 13 – Faixa etária A: Língua(s) – ambiente doméstico 

 

A partir da leitura do gráfico 13, a respeito dos usos linguísticos em ambiente doméstico por 

informantes da faixa etária A, pode-se depreender uma disparidade entre usos por homens e 

mulheres. Neste contexto, a questão do gênero, tem relação direta com os dados obtidos. 

 

Entre os informantes do sexo masculino, um dado chama muito a atenção. O indicativo 

elevado de engajamento em práticas sociocomunicativas monolíngues somente em ticuna por 

homens chega a 50%, enquanto que, entre as informantes do sexo feminino, este uso gira em 

torno de 14,2%. É relevante rememorar que 92,86% dos sujeitos do sexo masculino peretencetes 

à faixa etária A tem a língua ticuna como língua materna. Essas questões evidenciam um nível 

de vitalidade linguística que pode ser considerado elevado para uma língua autóctone (a 

partir do uso funcional em ambiente doméstico), levando-se em conta o caráter de 

transmissão intergeracional para mantunação linguística, a partir das relações e práticas 

sociais e linguísticas desenvolvidas no seio familiar. 
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  Quanto ao uso somente da língua portuguesa, os números são pares e indicam equidade em 

baixo nível, apenas 14,28% para informantes de ambos os sexos. 

 

Em ambiente domiciliar, as práticas bilíngues são mais comuns entre as mulheres desta faixa 

etária (A). Quanto ao uso de português/ticuna, os dados obtidos revelam um número bastante 

significativo (64,28%), face ao uso por homens desta mesma faixa (28,57%). Já quanto ao 

emprego do português/ espanhol (demonstrando total ausência da língua materna), um número 

que pode ser considerado inexpressivo figura no gráfico, girando em torno de 7% das 

informantes. 

 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 14 – Faixa etária B: Língua(s) – ambiente doméstico 

Analisando a faixa etária B, entre os homens, o uso das línguas portuguesa e ticuna em 

ambiente doméstico é muito mais acentuado. Há uma total inversão, comparando esses dados 

com os levantados acerca dos informantes da faixa etária A. Segundo o gráfico anterior (número 

13), 64,28% das mulheres e 28,57% dos homens se enquadravam neste perfil de uso. Contudo, 

conforme apontam os dados, com a mudança de faixa etária, altera-se o perfil de uso 
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funcional linguístico, desvelando um dinâmico fluxo. Na faixa etária B, 62,5% dos homens  

e 30% das mulheres usam o português e o ticuna em casa. 

 

Entre as mulheres, há um equilíbrio entre usos somente da língua portuguesa (30%) e do 

português/ ticuna (30%). Fato similar ocorreu em relação ao uso somente do português (20%) e 

de português/kambeba (20%).   

 

O engajamento em práticas sociocomunicativas monolíngues em Ticuna, entre as mulheres, é 

relativamente estável, comparado ao da faixa etária A. Porém, entre os homens, o uso somente 

da língua ticuna sofreu em decréscimo no percentual, uma vez que na faixa etária concentrava 

50% de falantes e na faixa etária B passa a ser 31,25%. 

 

O uso de português/ espanhol em ambiente domiciliar figura somente entre os informantes do 

sexo masculino, representado por uma quantia ínfima da parcela dos casos pesquisados, apenas 

6,25%.  

Faixa Etária C (50-64 anos) 

     

Gráfico 15 – Faixa etária C: Língua(s) – ambiente doméstico 

 

O uso somente da língua Ticuna entre as mulheres é elevado, gira em torno de 66% das 

informantes. Em extremos pólos, comparando também os gêneros, o uso monolíngue em Ticuna, 
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em ambiente doméstico, é mais acentuado entre os homens mais jovens (50%), com idade entre 

20 e 34 anos; e entre as mais velhas, com idade entre 50 e 64 anos. 

 

Tendo como base somente a faixa etária B, há equilíbrio entre o uso monolíngue ticuna e o uso 

bilíngue português/ticuna entre os homens, ambos marcam 37,5%. Os outros 25% dizem respeito 

ao uso somente da língua portuguesa. 

 

Comparando as faixas etárias A e C, os usos somente da língua ticuna apresentam uma 

disparidade, uma vez que na faixa etária A, o uso é acentuado entre os homens, já na faixa etária 

B, o uso entre as mulheres chega a 66,66%. 

 

Quanto ao uso bilíngue português/ticuna em ambiente doméstico, comparando as três faixas 

etárias, apontam-se como extremamente significativos os seguintes dados: 

 

 Faixa etária A: uso regular entre os homens (28,57%) e elevado entre mulheres 

(64,28%) 

 Faixa Etária B: uso elevado entre homens (62,5%) e razoável entre as mulheres 

(30%) 

 Faixa Etária C: uso razoável entre homens (37,5%) e nulo entre as mulheres (0%) 

 

Os dados do levantamento exposto acima refletem a heterogeneidade de situações de usos 

funcionais linguísticos, principalmente bilíngues, entre os sexos e as diversas faixas etárias 

estabelecidas. A regularidade não é, portanto, uma marca nas situações investigadas quanto ao 

emprego de duas línguas (no caso do especial enfoque português/ticuna) em um mesmo 

ambiente comunicativo (no caso o doméstico). 
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5.2.2. Ambiente escolar 

 

Nesta subseção, aborda-se a questão dos usos funcionais linguísticos em ambiente 

escolar, entendendo como ambiente escolar tanto o espaço acadêmico que os informantes 

frequentam como discentes, como o escolar propriamente dito, onde atuam como professores. As 

práticas de interculturalidade, marcantes nos processos de educação escolar formal de 

populações indígenas, conferem a esta investigação sobre o uso funcional linguístico um caráter 

híbrido, reflexo das identidades e línguas em contato.  

 

 

Imagem 9 – Sala de aula do Centro de Formação de Professores Ticuna  - Torü Nguepataü 

 

Durante a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, observou-se, também, como se 

configuram as práticas linguísticas em contextos de letramento. Os espaços das salas de aula são 

preenchidos com cartazes, murais, avisos e gravuras produzidas pelos próprios alunos. 

Percorrendo rapidamente as dependências do locus, foram captadas imagens que mostram as 
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diversificadas formas de manifestação dos usos funcionais linguístico neste ambiente 

comunicativo(Centro de Formação de Professores Ticuna). Dentre os quais podemos destacar a 

ocorrência de: 

 

 

 Uso funcional bilíngue português/ticuna
27

 

 

Imagem 10 – Mural bilíngue (português-ticuna)/ Centro de Formação de Professores Ticuna  - 

Torü Nguepataü 

 

 

 

 

                                                           
27

 Atividade referente a aula de Artes 
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 Uso funcional monolíngue: português
28

 

 

 

Imagem 11 – Cartazes/ Sala de aula do Centro de Formação de Professores Ticuna - Torü 

Nguepataü 

 

É notável que na imagem 11, todos os cartazes estão redigidos em língua portuguesa. 

Certamente, esta produção atendia a uma finalidade específica que não foi divulgada durante a 

prospecção em campo. 

                                                           
28

 Cartazes referente a atividades voltadas às Ciências Naturais 
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Imagem 12 – Aviso/ Dependência do Centro de Formação de Professores Ticuna - Torü 

Nguepataü 

 

Este aviso, em tom de advertência aos alunos, encontrava-se exposto nos corredores do Centro 

de Estudos. Assim como na imagem anterior, nota-se o uso apenas da língua portuguesa.  
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 Uso funcional monolíngue: ticuna
29

 

 

 

Imagem 13 – Cartaz em árvore/ Dependência do Centro de Formação de Professores Ticuna - 

Torü Nguepataü 

 

Após meticulosa observação de todos os espaços do ambiente sondado, foi patente a 

constatação de que o uso da escrita ticuna, exposta nesses ambientes, ainda é pequeno. Deve-se 

levar em consideração que a história do povo ticuna e sua relação com a escrita é relativamente 

recente. Isso pode fica claro no depoimento de um professor ticuna, ligado à Organização dos 

Professores Ticuna Bilíngues: 

                                                           
29

 Cartaz referente à atividade voltadas à aula de Artes. 
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Abaixo, retoma-se a análise dos dados referentes à enquete sociolingüística aplicada a respeito 

dos usos funcionais linguísticos em ambiente escolar: 

 

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 16 – Faixa etária A: Língua(s) – ambiente escolar 

 

 

O uso de português e ticuna, em ambiente escolar, entre homens e mulheres da faixa 

etária A, é elevado e equitativo, indicando que as práticas linguísticas em ambiente escolar 

são pautadas pelo bilinguismo. Há um baixo registro a respeito do uso monolíngue ticuna e de 

práticas plurilíngues (português, espanhol, ticuna) para ambos os sexos. Quanto ao emprego 

somente da língua portuguesa, o resultado é surpreendente: nulo.   
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Faia Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 17 – Faixa etária B: Língua(s) – ambiente escolar 

 

Assim como na faixa etária A, o uso de português-ticuna em ambiente escolar é elevado 

entre homens e mulheres, marcando quase 94% e 80%, respectivamente. O uso somente de 

ticuna é nulo para ambos os sexos, já o uso somente de língua portuguesa em ambiente 

escolar registra uma média de 20% entre as mulheres e nula entre homens. 

Quanto ao bilinguismo português/ espanhol, o uso é registrado por 6,25% dos informantes do 

sexo masculino e nulo entre as do sexo oposto.  
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Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 18 – Faixa etária C: Língua(s) – ambiente escolar 

 

O emprego do português/ticuna em ambiente escolar por informantes do sexo feminino da 

faixa etária C totaliza um percentual de 100%, evidenciando um elevado padrão de uso que se 

confirmou na enquete junto às outras faixas etárias. Nesta faixa etária nenhum falante usa apenas 

o português e somente 12,5% dos homens usam somente a língua ticuna em abiente escolar. 

 

Quanto ao uso bilíngue português/ticuna em ambiente escolar, comparando as três faixas 

etárias, apontam-se como extremamente significativos os seguintes dados: 

 

 

 Faixa etária A: uso é elevado entre ambos os sexos (78,58%) 

 Faixa Etária B: uso elevado entre ambos os sexos, homens (93,75%) e mulheres (80%) 

 Faixa Etária C: uso razoável entre homens (37,5%) e nulo entre as mulheres (0%) 
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Contrastando os dados sobre o uso bilíngue português/ticuna por mulheres entre as 

faixas etárias B e C em ambiente doméstico e escolar, deparamo-nos com uma total 

inversão. O uso considerado razoável pelas mulheres da faixa etária B em casa (30%), torna-se 

elevado enquanto em ambiente escolar (80%); Já entre as informantes da faixa etária C, os dados 

surpreendem ainda mais, uma vez que o uso de português e ticuna em ambiente domiciliar é nulo 

e em ambiente escolar chega a 100%. 

 

Infere-se a partir da leitura dos dados, que o caráter eminentemente bilíngue e intercultural da 

escola/ espaço acadêmico, favorece o uso elevado das línguas português e ticuna neste mesmo 

ambiente comunicativo, indistintamente entre as faixas etárias. 

 

 

5.2.3. Ambientes sociais diversos 

 

Entende-se por ambientes sociais diversos, espaços como igrejas, centros comunitários, 

espaços públicos de lazer etc. Nesta subseção, focalizam-se os usos funcionais linguísticos 

nesses ambientes. Uma vez que são espaços que fazem parte da vida social dos informantes. 

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 19 – Faixa etária A: Língua(s) – ambientes sociais diversos 
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As práticas monolíngues somente em português e somente em ticuna tem baixa expressividade 

no contexto investigado. Contudo, as práticas de bilinguismo português/ticuna ganham destaque 

por conta do elevado índice de uso entra as mulheres (71,44%), já as práticas trilíngues 

português/ticuna/espanhol apresentam-se como significativas entre os homens. É importante 

ressaltar, também, que levando em conta os ambientes sociais como ambientes comunicativos, 

entre os homens, o uso do português/ticuna é expressivo (42,86%). 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

    

Gráfico 20 – Faixa etária B: Língua(s) – ambientes sociais diversos 

 

A partir da leitura do gráfico 20, pode-se depreender que o uso majoritário somento do 

português pelas mulheres em ambientes sociais diversos (60%) destoa da realidade observada 

nos outros ambientes comunicativos investigados (escolar e doméstico) para essa mesma faixa 

etária. Os usos bilíngues em casa e em ambiente escolar marcaram números elevadíssimos por 

pelas informantes desta faixa. Destoa, também dos dados observados na faixa etária A 

(ambientes sociais diversos), na qual o uso bilíngue português/ticuna também é elevado. 
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Dentre os homens, o uso português/ticuna corresponde ao padrão também encontrado na faixa 

etária A para este mesmo ambiente comunicativo. Quanto ao uso da língua espanhola, junto do 

português e do ticuna, comparando também à Faixa etária A, mantém-se os números expressivos, 

evidenciando que o uso do espanhol ocorre mais entre os homens. 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 21 – Faixa etária C: Língua(s) – ambientes sociais diversos 

 

Quanto aos usos funcionais linguísticos pela faixa etária C, podemos destacar: 

 

 Uso somente da língua portuguesa entre as mulheres é maior (66,66%), correspondendo 

aos dados encontrados na faixa etária B para este mesmo ambiente comunicativo. Sob 

uma perspectiva mais ampla, pode-se inferir que em ambientes sociais diversos, as 

mulheres mais velhas (faixas etárias B e C) mais a língua portuguesa, enquanto que as 

mais novas (faixa etária A), segundo os dados do Gráfico 19, apontam na direção de um 

uso bilíngue português/ticuna muito mais acentuado. 
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 Entre os homens, há um equilíbrio quanto ao engajamento em práticas 

sociocomunicativas bilíngues português/ticuna e plurilíngue português/ticuna/espanhol. 

Em uma rápida análise, pode-se depreender que quanto ao uso de espanhol associado ou 

não ao uso de outras línguas para os homens, de todas as faixas etárias (A, B e C), em 

ambientes sociais diversos, é recorrente e expressiva, levando-se em conta que para as 

mulheres dessas faixas etárias e neste mesmo ambiente comunicativo o uso do espanhol é 

inexpressivo ou quase nulo. 

 

 

5.2.4. Ambientes Institucionais 

 

Entende-se por ambientes institucionais, espaços como bancos, comércio, postos de 

atendimento, departamentos ou sedes governamentais, corporações etc. Nesta subseção, 

focalizam-se os usos funcionais linguísticos nesses ambientes comunicativos. 

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

 

Gráfico 22 – Faixa etária A: Língua(s) – ambientes institucionais 
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O uso somente da língua portuguesa em ambientes institucionais, desponta, entre homens e 

mulheres, chegando a um percentual de 85,72% e 64,28%, respectivamente. Indicadores 

considerados elevados, mostrando que o acesso a serviços e outros atendimentos se dá 

majoritariamente em língua portuguesa. Quanto aos outros usos: português/ ticuna; português/ 

espanhol e português/ticuna/espanhol os dados aponta para um baixo percentual de uso, tanto 

entre os homens quanto entre as mulheres desta faixa etária. 

 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 23 – Faixa etária B: Língua(s) – ambientes institucionais 

 

 

Em relação à faixa etária A, nos ambientes comunicativos em questão, o uso somente da língua 

portuguesa entre os homens da faixa etária B cai de 85,72% para somente 37,5%. Distribuem-se, 

portanto, entre os outras categorias de uso (para informantes do sexo masculino), com o mesmo 

percentual de 18,75% para português/ticuna; português/espanhol e português/ticuna/espanhol. O 

uso somente da língua ticuna pode ser considerado baixo. 
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Entre as mulheres, o uso somente da língua portuguesa se mantém estável, na média de 60% 

Pela primeira vez um dado expressivo referente ao uso do espanhol entre as mulheres: 20% delas 

usam espanhol/ português em ambientes institucionais. 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 24 – Faixa etária C: Língua(s) – ambientes institucionais 

 

Ao analisar os dados referentes à faixa etária C, depreende-se que: 

 

 O uso somente da língua portuguesa em ambientes institucionais por mulheres desta faixa 

etária chega a 100%. Enquanto nas faixas etárias A e B, uso nesta categoria girava em 

torno de 60%. 

 

 Entre os homens, o uso somente da língua portuguesa pode ser considerado elevado 

(75%), assim como na faixa etária A. Mantém-se o padrão para o uso de espanhol, 

associado ou não ao uso de português e/ ou português/ticuna, em torno de 12%. 
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5.3. Língua(s) de ensino e educação bilíngue  

 

Esta seção tem a finalidade de apresentar a análise dos dados referentes à(s) língua(s) 

formal(is) de aprendizagem dos sujeitos envolvidos na pesquisa, com foco na educação bilíngue 

e intercultural português/ticuna, bem como na(s) língua(s) estrangeira(s) como componentes do 

currículo escolar formal. 

 

 

5.3.1. Língua(s) formal(is) de aprendizagem 

 

          

Imagem 14 – Registro escrito (bilíngue) no quadro branco/ Dependência do Centro de 

Formação de Professores Ticuna - Torü Nguepataü 
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Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 25 – Faixa etária A: Língua(s) de ensino – língua(s) formal(is) de aprendizagem 

 

Conforme os dados do gráfico 25 desvelam, entre os homens da faixa etária A, a educação 

escolar formal se deu em português/ticuna para 85,72% da parcela pesquisada. Entre as mulheres 

essa média é de 65%. Esse elevado número corresponde a uma educação formal bilíngue. Por se 

tratar de informantes da faixa etária A, tidos como mais jovens, o resultado indicando um acesso 

missivo à educação formal bilíngue era esperado. 

 

O acesso a uma educação bilíngue por homens da faixa A, como mostra o percentual elevado 

(85,72%), pode ter correspondência com os altos índices de uso funcional do português e do 

ticuna nos ambientes comunicativos domésticos e escolares, cujas marcas de uso alcançaram 

62,5% e 78,58% entre os pesquisados desta mesma faixa.  

 

O ensino monolíngue em Ticuna obteve índice nulo para ambos os sexos. Já o ensino em 

monolíngue em português obteve marca de 35% entre informantes do sexo feminino. O índice 

entre homens nesta modalidade de ensino pode ser considerado baixo: 14,28% 
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Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 26 – Faixa etária B: Língua(s) de ensino – língua(s) formal(is) de aprendizagem 

 

Novamente, os homens manifestaram ter tido acesso a uma educação bilíngue em número bem 

mais expressivo que as mulheres. Chega a quase 94% dos informantes do sexo masculino a 

terem sido educados em português e língua ticuna. 

 

As médias entre informantes do sexo feminino são mantidas, em comparação com a faixa 

etária A, tanto para português como língua única na aprendizagem formal (30%), quanto para o 

português/ ticuna na aprendizagem formal. A aparente novidade no gráfico diz respeito à 

educação bilíngue em português/kokama, como apontam 10% das informantes.  
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Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 27 – Faixa etária C: Língua(s) de ensino – língua(s) formal(is) de aprendizagem 

 

O resultado permanece equilibrado em contraste com o das outras faixas etárias quanto à 

questão das línguas formais de aprendizagem. No entanto, no caso da faixa etária C, todos os 

inforrmantes (de ambos os sexos) obtiveram acesso a uma educação bilíngue (português-ticuna). 

 

 

5.3.2. Língua(s) estrangeira(s) 

 

Neste subtópico apresentam-se os dados relativos à(s) língua(s) estangeira(s), a(s) 

qual(is) tiveram acesso os informantes.  

 

 

 

 

 



108 
 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 28 – Faixa etária A: Língua(s) de ensino – língua(s) estrangeira(s) 

 

Elevado o percentual de homens desta faixa etária que estudaram espanhol como língua 

estrangeira. O percentual de mulheres que estudaram esta língua e as que não estudaram 

nenhuma é simétrico. Quanto à língua inglesa, o resultado é pouco expressivo, tendo em vista os 

dados numéricos referentes à língua espanhola. 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 
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Gráfico 29 – Faixa etária B: Língua(s) de ensino – língua(s) estrangeira(s) 

 

Nesta faixa etária, novamente os homens despontaram, tendo o espanhol como língua 

esatangeira estudada na escola. O percentual de mulheres que estudaram o espanhol como língua 

estrangeira é baixo, face ao resultado das que não estudaram nenhuma língua estrangeira. 

 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

 

Gráfico 30 – Faixa etária C: Língua(s) de ensino – língua(s) estrangeira(s) 

 

Analisando o gráfico 40, em termos numéricos, há evidências de um certo equilíbrio entre os 

que estudaram apenas espanhol , entre os homens (62,5%), e nenhuma língua estrangeira, entre 

as mulheres (66,66%).O número de mulheres que não estudou nenhuma língua estrangeira 

continua elevado. 
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O não acesso à língua estrangeira na educação escolar formal por parte de informantes do sexo 

feminino, com números considerados expressivos para todas as três faixas etárias pesquisadas: 

A(42,86%), B(60%) e C (66,66%), pode ter relação com baixos índices de uso funcional dessa s 

línguas em ambientes comunicativos investigados, cujos resultados estão expressos nos tópicos 

precedentes. 

 

Diferente do que se constatou entre as informantes de todas as faixas etárias, entre os homens, 

o aprendizado da língua espanhola em espaço escolar formal obteve marcas que podem ser 

consideradas bastante expressivas (faixa etária A:64,28% ;faixa etária B:68,75% ; faixa etária 

C:62,5%). É lícito, então, com base nessas informações, inferir que como o uso funcional da 

língua espanhola por homens é majoritário em todos os ambientes comunicativos pesquisados e 

citados anteriormente, em comparação com os resultados encontrados entre as mulheres, pode 

haver uma relação justificável para tais níveis de uso levando-se em consideração o contato com 

o espanhol como língua estrangeira. 

 

5.4. Atitudes (socio)linguísticas 

 

Esta seção objetiva apresentar os dados obtidos através da aplicação de teste de atitudes 

linguísticas, com base na reposta dos informantes acerca de ‘simples’ questões. Simples, no 

entato, capazes de subsidiar um aprofundamento das discussões aqui levadas a cabo, em torno 

das questões que envolvem usos funcionais linguísticos e processos de (des)construção(ões) 

identitária(s), no contexto de línguas em contato. Faz-se mister, a partir destas informações 

iniciais, salientar que nesta etapa da pesquisa considera-se que
30

:  

 

The effects of such language contact processes can be registered by measuring 

language consciousness and attitudes. Language loyalty and prestige play a decisive 

role in the linguistic identity of any multilingual person, and extreme care must be 

taken in the interpretation of so-called language statistics (censures and public 

opinion surveys).  

 

                                                                                        (HAUGEN, 1974, p.288) 

                                                           
30

 Os efeitos dos processos de contato linguístico podem ser registrados medindo a consciência e atitudes 

linguísticas. Lealdade linguística e prestígio desempenham um papel decisivo na identidade linguística de qualquer 

pessoa multilíngue, mas deve ser tomado extremo cuidado na interpretação ‘instantânea’ de estatísticas linguísticas 

(censuras e pesquisas de opinião pública). 
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5.4.1. Aquisição de outra(s) língua(s) 

  

Em testes de atitudes linguísticas, o desejo por aprender novas línguas é muito expressivo, 

pois, além de expor a subjetividade do informante, permite visualizar fatores extralinguísticos de 

cunho meramente social ou oriundos de padrões culturais divergentes que interferem nessa(s) 

escolha(s). Abaixo, seguem os registros dessas manifestações entre os diferentes gêneros e faixas 

etárias consultados. 

 

Para análise desta seção, assim como Aguilera (2008) que desenvolveu um vasto estudo âmbito 

de atitudes linguísticas com falantes de capitais brasileiras, parte-se do princípio de que a atitude 

linguística atua de maneira incisiva na alternância de código; constitui-se como fator decisivo na 

explicação da competência dos falantes; permite que o pesquisador se aproxime do 

conhecimento das reações subjetivas diante da(s) língua(s) usadas por determinada comunidade 

de fala; influencia na aquisição de segundas línguas.  

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 31 – Faixa etária A: Língua(s) que gostaria de aprender 
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Atinente à faixa etária A, quando indagados sobre: “língua(s) que gostaria de aprender”, 

elevado foi o índice de informantes do sexo feminino acerca do desejo de aprender a falar 

espanhol. Essa manifestação massissa (quase 58%) nesta etapa do teste de atitudes 

(socio)linguísticas pode ter origem no estudo do tópico anterior que apresenta dados estatísticos 

sobre a(s) língua(s) formal(is) de aprendizagem e o ensino da(s) língua(s) estrangeira(s) em 

ambiente escolar formal. 

 

Para que se chegue a este expressivo resultado, deve-se levar em conta o baixo índice de ensino 

de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE) ao longo da vida escolar dessas informantes (rever 

dados dos gráficos 28, 29 e 30), em todas as faixas etárias. A questão fronteiriça é outro fator que 

interfere no desejo de aprender a língua: a proximidade, o fluxo oriundo no comércio, lazer e 

práticas religiosas, por exemplo, favorece o profícuo contato (em termos linguísticos e 

socioculturais) entre brasileiros, colombianos e peruanos ao longo de uma vasta região. 

 

O espanhol é uma língua de ampla circulação e que faz parte do repertório sociolinguístico de 

grande parte de informantes do sexo masculino das faixas etárias A e B(majoritariamente) em 

diversos ambientes comunicativos, por exemplo. A manifestação do desejo de aprender esta 

língua pode ser interpretado como a vontade de fazer um bon usage desta língua, nos termos em 

que se enquadra o emprego da terminologia linguística, levando-se em conta um melhor 

desempenho no âmbito do desenvolvimento das competências linguísticas e comunicativas nesta 

LE. 

 

Em segundo lugar, o inglês foi citado por 28,58% dos homens e 14,28% das mulheres. Face a 

outras línguas que também foram citadas, entende-se que o reconhecimento do inglês como 

língua franca pode ter interferido nesses índices. Contudo, infere-se que por fatores estritamente 

contextuais como o fronteiriço (citado acima) a língua inglesa não tenha sido citada em escala 

mais expressiva. 

 

Dentre outras línguas mencionadas, destaca-se o francês, língua não citada em qualquer outro 

momento do teste de atitudes linguísticas, que obteve uma marca de 7,14% entre as mulheres. As 

línguas indígenas também figuraram entre as que gostariam de ser aprendidas: 7,14% das 
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informantes citaram a língua kokama; com a mesma marca foram mencionadas as línguas 

português/ticuna/espanhol/inglês. 

 

No contexto de aquisição bi/plurilíngue, entre os homens, os índices apontam m equilíbrio 

entre os que preferem aprender: 

 

 7,14% - inglês e espanhol; 

 7,14% - português e ticuna; 

 7,14% - português, ticuna e espanhol. 

 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 32 – Faixa etária B: Língua(s) que gostaria de aprender 

 

Quanto ao desejo de aprender novas línguas, os dados obtidos junto aos informantes da faixa 

etária B apontam para uma gama bem diversificada de respostas, destoando consideravelmente 

da faixa etária analisada anteriormente, por exemplo. 
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 Aqui, destaca-se a língua portuguesa com elevado índice entre homens e mulheres (31,25% e 

30%, respectivamente). Pode-se atribuir a esta constatação o fato de que grande parte dos 

informantes, de ambos os sexos, demonstram na verdade o desejo pelo desenvolvimento das 

competências linguísticas e comunicativas em língua portuguesa, não com se não a dominassem. 

O inglês, diferente dos dados obtidos junto aos informantes da faixa etária A, ganha destaque 

com a marca de 31,25% entre os homens e 20% entre as mulheres. O espanhol que fora citado 

por 57,14% das mulheres da faixa etária A, não foi mencionado por nenhum informante desta 

faixa etária, no entanto, 18,75% dos homens o citaram. 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 33 – Faixa etária C: Língua(s) que gostaria de aprender 
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5.4.2. Língua(s) útil(eis) 

 

O objetivo nesta etapa do levantamento sociolinguístico é sondar qual(is) é(são) a(s) língua(s) 

considerada(s) útil(eis) para os informantes. Seguem abaixo os dados e as respectivas análises 

referentes às faixas etárias A, B e C: 

 

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

 

Gráfico 34 – Faixa etária A: Língua(s) mais útil(eis) 

 

 

 

Para quase 65% de informantes do sexo feminino, a língua portuguesa é considerada a língua 

mais útil. Quase 29% citaram o português e o ticuna como línguas úteis, 7,14% citaram o 
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português, espanhol e ticuna. Contudo, nenhuma citou somente o ticuna como língua mais útil 

(sendo esta a própria língua materna para a maioria das informantes). 

 

O perfil de respostas ao questionamento sobre língua(s) mais útil(eis) é mais diversificado para 

os informantes do sexo masculino. Os dados indicam que para metade dos informantes, o 

português e o ticuna são as línguas mais úteis. Apenas 7,14% citaram somente o ticuna e com a 

mesma porcentagem as línguas português/espanhol. O inglês figurou como um dado 

significativo, pois a consciência sobre a língua inglesa como língua franca no mundo, levou 

14,28% dos informantes a citá-lo (infere-se).  

 

Diferente das mulheres desta faixa etária mais jovem, apenas 21,42% dos homens citou 

somente a língua portuguesa como língua mais útil, percentual superado pela consideração do 

português associado ao ticuna como línguas mais úteis em suas práticas sociais.  

 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 35 – Faixa etária B: Língua(s) mais útil(eis) 
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Os resultados obtidos entre os informantes da faixa etária B, não destoam tanto dos resultados 

obtidos entre os da faixa etária A. Neste momento da análise, destaca-se quanto ao português 

como língua mais útil, que 50% das informantes assim o consideram;  quanto ao ticuna, 20%  e 

português/ticuna, 30%. 

 

Entre os homens desta faixa etária, destaca-se o elevado índice daqueles que consideram as 

língua portuguesa e ticuna como mais úteis (62,5%), o espanhol é citado por 6,25% dos 

informantes, juntmante com o português e o ticuna. Certamente, por levarem em conta o 

contexto fronteiriço em que vivem (Brasil/ Peru/ Colômbia). Como línguas úteis, somente a 

língua portuguesa e somente a língua ticuna, figuram com números inexpressivos, face a um 

contexto em que favorece a manifestação de uma atitude linguística voltada para o 

bi/multilinguismo. 

 

Geralmente, em investigações acerca de atitudes linguísticas, principalmente sobre a questão 

da(s) língua(s) considerada(s) mais útil(eis), é recorrente que seja atribuída à(s) língua(s) citadas 

esse rótulo mediante a função tópica de uso da(s) mesma(s). No caso da análise dos dados 

pertinentes ao gráfico 35, a língua inglesa é citada por 6,25% dos homens, o que imediatamente 

chama a atenção. Uma vez que, quanto às práticas linguísticas nesta região de fronteira, não se 

tem registro do uso da língua inglesa nesta região para um fim específico. No entanto, ao analisar 

a questão sob uma perspectiva regional e sim global, de fato, o inglês ocupa o lugar de língua 

mais útil em incontáveis situações comunicativas em diversificados territórios, sob o estatuto de 

língua franca. 
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Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 36 – Faixa etária C: Língua(s) mais útil(eis) 

 

Os dados do gráfico 36, referente à consideração da(s) língua(s) que seria(m) mais útil(eis), 

pode-se depreender que o português continua em desparada, como língua mais útil entre as 

melheres (66,66%), enquanto que entre os homens atingiu a marca de 50% do número de 

informantes a avaliar a língua desta maneira. 

 

A língua ticuna foi citada somente pelas mulheres (33,33%), como língua mais útil. Entre os 

homens, os dados apontam na direção de uso bilíngue como mais útil para metade dos 

informantes do sexo masculino. 
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5.4.3. Língua(s) fácil(eis) 

 

Nesta subseção, dados referentes à(s) língua(s) consideradas fácil(eis) pelos informantes das 

três faixas etárias analisadas são expostos a fim de ampliar a visão acerca das representações 

linguísticas engendradas por esses falantes bilíngues.   

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

Gráfico 37 – Faixa etária A: Língua(s) mais fácil(eis) 

 

Como língua mais fácil, a língua ticuna se destaca entre informantes do sexo feminino com um 

expressivo índice: 42,86%. Em um plano mais geral, os dados mostram uma gama bem 

diversificada de respostas das mulheres para esta questão proposta durante a aplicação do teste 

de atitudes linguísticas. Para 28,57% delas, o português pode ser considerado a língua mais fácil 

; 14,28% consideram o português juntamente com a língua ticuna como línguas mais fáceis; E, 

não menos importante, com índice de 7,14%, o espanhol e o inglês foram citados. 
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Quando a análise se volta para as respostas cedidas pelos informantes do sexo masculino, a 

configuração do tópico investigado ganha outros contornos, bem distinto do das mulheres. Entre 

os homens, as respostas também foram bastante diversificadas. Contudo, a marca de 28,56% dos 

informantes a considerar o espanhol como língua mais fácil chama a atenção justamente por ser 

o índice mais elevado, face à(s) outra(s) língua(s) citada(s). 

 

Tal constatação pode ser explicada ao retomar dados sobre o ensino/aprendizagem de espanhol 

como língua estrangeira na escola, que obteve a marca de 64,28% entre os homens desta faixa 

etária. O espanhol figurava também com aproximadamente 43% entre as línguas que os homens 

da faixa etária A gostariam de aprender. Em termos linguísticos, a estreita relação estabelecida 

entre aquisição, domínio, uso funcional e atitude linguística é capaz  de sustentar a ideia de que 

as identidades linguísticas se tornam híbridas assim como o perfil de identidades étnicas e sociais 

igualmente híbridas entre os ticuna. 

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 
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Gráfico 38 – Faixa etária B: Língua(s) mais fácil(eis) 

 

Quanto aos dados obtidos junto à faixa etária B, os números apontam equitativamente para um 

equilíbrio entre as considerações tecidas entre homens e mulheres acerca do ticuna como língua 

mais fácil. A estatística é ligeiramente similar ao observado com as informantes da faixa etária 

A. Já entre os homens, dispara para 56,25% o percentual dos que consideram a língua ticuna 

como mais fácil. A tendência natural em todos os casos, nos quais tem-se de atribuir um juízo de 

valor à língua, é recorrente que se considere a língua materna mais fácil. Ainda entre as 

mulheres, 40% consideram a língua portuguesa e 10% consideram a língua inglesa mais fácil. 

 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

Gráfico 39 – Faixa etária C: Língua(s) mais fácil(eis) 
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Entre os informantes da faixa etária C, muito diferente do observado nas faixas etárias A e B 

(consultar gráficos anteriores: 38 e 39), o português é a língua considerada mais fácil por metade 

dos informantes do sexo masculino e 66,66% das informantes do sexo feminino. 

 

5.4.4. Língua(s) no território nacional 

 

Faixa Etária A (20-34 anos) 

 

 

Gráfico 40 – Faixa etária A: Língua(s) falada(s) no Brasil 

 

Indistintamente, entre homens e mulheres, a língua portuguesa é apontada, com um elevado 

percentual, como a única língua falada em território brasileiro. Dentre os homens, 71,4% 

consideram válida esta posição. Já entre as mulheres, esse número fica em torno de 65%. 
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Outro dado interessante diz respeito à citação da língua ticuna (língua materna para a maioria 

das informantes desta faixa etária) pelas mulheres como línguas falada em território nacional. 

Apenas 21,42% das informantes citou a língua ticuna neste momento do teste de atitudes 

(socio)linguísticas, associada ou não ao uso de português e de português e espanhol. E, 14,28% 

acreditam que no Brasil se fala apenas português, espanhol e inglês. 

 

Entre os homens, apenas 14,28% dos informantes citou a própria língua materna (ticuna) como 

constituinte das línguas faladas no Brasil e outras 7,14% citaram outras línguas indígenas.  

 

Faixa Etária B (35-49 anos) 

 

Gráfico 41 – Faixa etária B: Língua(s) falada(s) no Brasil 

 

Diante da indagação sobre qual(is) língua(s) é(são) falada(s) no Brasil, os informantes desta 

faixa etária, tidos como mais jovens não hesitaram em manifestar a hegemonia do português 

como língua única falada em território nacional. O número de informantes que mencionou sua 
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própria língua foi ínfimo, face ao universo total de informantes, correspondente a esta faixa 

etária (28 informantes). Apenas três informantes do sexo feminino e um do sexo masculino 

fizeram menção ao uso da língua ticuna juntamente com a língua portuguesa em território 

nacional e apenas 1 informante do sexo masculino citou outras línguas indígenas. Isso reflete o 

grau de consciência a respeito da distribuição e usos linguísticos em território brasileiro. 

 

 

Faixa Etária C (50-64 anos) 

 

 

Gráfico 42 – Faixa etária C: Língua(s) falada(s) no Brasil 

 

A crença de que vivemos em um país monolíngue que só fala o português é uma realidade para 

metade dos informantes do sexo masculino, com idade entre 50 e 64 anos, assim como para 

quase 67% das informantes do sexo feminino, também desta faixa etária. 
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O percentual de línguas indígenas citadas é bem superior ao das faixas etárias A e B. 37,5% 

dos homens apontaram a língua ticuna como língua falada em território nacional, associada ao 

uso de outras línguas indígenas e da língua portuguesa ou não. O Tupi foi citado por 12,5% dos 

homens, com uso associado à língua portuguesa. 

 

O dado de que 33,33% das mulheres acreditam serem faladas mais de uma língua no Brasil, 

surpreende. Apontando, assim, para o reconhecimento de uma nação plurilíngue. Contudo, o 

percentual ainda é considerado baixo, mas muito superior ao das informantes das faixas A e B, 

que citaram majoritariamente apenas o português. 

 

5.4.5. Situações de multilinguismo no Brasil 

 

 

Buscou-se com esta investigação perscrutar o nível de consciência dos informantes a respeito 

das situações de bi/plurilinguismo no Brasil. Os resultados apontam na direção do 

reconhecimento de uma nação plurilíngue, uma vez que 100% dos informantes, quando 

perguntados sobre “se há no Brasil regiões em que se fala mais de uma língua?”, responderam 

assertivamente que sim, alguns citando o próprio contexto fronteiriço e situações de línguas de 

imigrantes. 

 

Este dado, no entanto, conflita com os dados obtidos com a aplicação do teste de atitudes 

linguísticas, a respeito das línguas faladas no Brasil (conferir Gráficos 40,41 e 42). Nesse 

contexto, a maior parte dos informantes das três faixas etárias (A, B e C) citou o português como 

a única falada em território nacional, conferindo à nação um caráter monolíngue, como se pode 

observar no item anterior. Isso, só reforça o teor contraditório que pode ser explicado pelo 

sentimento de pertença. 

 

A dinâmica dos movimentos de construção de identidades nacional é muito destoante do da 

perspectiva das identidades étnicas. O fato de a maioria dos falantes não citarem a própria língua 

materna como constituintes do repertório sociolinguístico da nação, reforça a ideia de uma 
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identidade nacional fraca mente constituída por eles. A identidade linguística acompanha, 

portanto, essa perspectiva. 

 

 

Gráfico 43 – Faixax etárias A, B e C: Reconhecimento de situações de multilinguismo no 

Brasil 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No âmbito de investigação sobre língua(gem) e identidade, como nesta pesquisa, emergem 

inúmeras questões de extrema relevância para discussão no espaço escolar, acadêmico, político e 

na sociedade em geral. As ações de política e planificação linguística diligenciadas pelo Estado e 

demais instituições de representação civil não-governamentais, mobilizadas em torno da 

construção de ditas políticas públicas educacionais, constituem-se na atualidade como um dos 

temas para o qual se deve atentar, lançando sobre o mesmo um olhar crítico, embasado em 

conhecimentos e fazeres que confluam, de fato, para a promoção de um verdadeiro ideal de 

cidadania linguística. 

O dinamismo das relações entre diversos povos e culturas, resultante do fenômeno da 

globalização, muito tem contribuído para aumentar e legitimar um alto grau de intervenção 

humana sobre a(s) língua(s), em uma perspectiva política que envolve, certamente, as esferas do 

poder público. Este caráter eminentemente político que envolve as ações de intervenção sobre 

usos e domínios linguísticos, demanda a atribuição de um sentido maior às ações de cientistas da 

linguagem, não as restringindo apenas ao meio acadêmico-científico, ao contrário, expandindo 

seu alcance aos níveis político-econômico e sociocultural. 

Nesse sentido (adaptando ao contexto nacional), como pondera Oliveira (2007) a respeito da 

virada político-linguística, cabe ao linguista brasileiro, frente a um vasto campo de intervenção 

que envolve situações sociolinguisticamente complexas (dentre as quais podemos citar situações 

fronteiriças com destaque para o contato bilíngue ou multilíngue, envolvendo o português e 

línguas de imigrantes/ alóctones) e a gestão de conflitos linguísticos e identitários (como os que 

decorrem também da convivência entre variedades do português brasileiro, incluindo as de 

remanescentes quilombolas ou do contato entre o português e línguas autóctones, como na 

presente investigação, uma posição mais ativa. 

 

A inserção em campo permitiu que as representações do “fazer linguística” ganhassem outro 

tom, permitindo a visualização da necessidade premente por uma participação mais efetiva dos 

profissionais da linguagem face às demandas de gestão de línguas e identidades em contextos 

diglóssicos, como o investigado entre os Ticunas, Kokamas e Kambebas da região do Alto Rio 
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Solimões – Amazonas. Como linguista é um desafio, em se tratando do conceito de identidade e 

tudo que se atribui a ele epistemológica e socialmente, tecer ponderações acerca do que seria 

uma visão fidedigna dos significados do que, por exemplo, seria para um indígena ter como 

língua materna o português e não a língua autóctone como marca cultural de seu povo, de sua 

etnia. 

 

Considerando todos esses aspectos, a pesquisa calcou-se na seguinte questão: 

Como se configuram, em uma situação de contato português-ticuna, as representações 

linguísticas de sujeitos indígenas bilíngues face a uma ação de planificação linguística que 

implantou a educação bilíngue, bem como os impactos dessas representações no processo de 

(des)construção identitária? 

O desmembramento das reflexões aqui engendradas, sobre os usos funcionais linguísticos em 

diversos ambientes comunicativos por indígenas (no mínimo) bilíngues, com enfoque para o 

contato português-ticuna, desvela a dinâmica do processo de (des)construção identitária, cujo 

caráter fluido permite que isso ocorra a todo momento. Isso fica patente ao observarmos que os 

sujeitos partícipes do estudo em pauta, em sua maioria, aquiescem ao desejo de aprender novas 

línguas, reforçam, no entanto, que a sua língua materna continua sendo merecedora de especial 

atenção. O apego às marcas étnicas, como a língua, é uma forma de construir identidade(s) 

indígenas fragmentadas. 

 

A(s) relação(ões) afetiva(s) do(s) falante(s) para com sua(s) língua(s) é(são) relevante(s) para 

que se entendam certas questões ligadas a nuances identitárias, que este trabalho tematiza. O 

“sentimento de pertença” é uma delas e também traz interferências ao processo de 

(des)construção identitária, em particular, no caso investigado, da identidade nacional 

(des)construída através da língua. Ainda que todos os informantes reconheçam o Brasil como 

uma nação plurilíngue, não enquadram sua própria língua, o seu próprio ‘eu’, a sua própria 

identidade nesse, contexto macro. 

Tendo em vista o preenchimento de algumas lacunas acadêmicas no campo das investigações 

sobre o contato entre português e línguas autóctones, e buscando respostas à problemática 

elaborada, este trabalho partiu da hipótese central de que as representações construídas acerca da 
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língua portuguesa envolvem prestígio, independente dos papeis funcionais desempenhados pela 

língua e dos ambientes comunicativos em que são empregadas, na mesma medida em que 

envolvem a língua materna dos sujeitos pesquisados, reforçando a ideia de identidades 

linguístico-culturais híbridas na comunidade linguística de contato investigada. Os dados obtidos 

apontam exatamente nesta direção, no sentido de que esta hipótese não pode ser refutada, diante 

das tantas situações concernentes ao domínio e aquisição linguística, usos funcionais linguísticos 

e atitudes linguísticas observadas ao longo do estudo. 

Para tanto, deve-se partir da premissa de que as configurações sociolinguísticas (peculiarmente 

heterogêneas), que se estabelecem tanto no interior dos grupos étnicos, quanto entre esses grupos 

e os demais segmentos regionais ou nacionais, projetam-se como constituintes de relações em 

nível macro, sejam elas socioeconômicas, políticas ou culturais.  

Por esse motivo, a educação bilíngue nesse contexto ganha destaque como propulsora e meio 

de ascensão social e acesso à cidadania. Atribui-se à ‘língua nacional’, ou ‘oficial’, um valor 

inimaginável, referente à conquista de direitos e uma forma de preservação e defesa da própria 

cultura. Ao passo que um “afastamento linguístico” é desejado, uma aproximação é necessária, 

para que a inclusão social possa ser levada a cabo, através da língua. Daí, reforço a discussão 

sobre o papel dos linguistas no século XXI, diante dos desafios que as sociedades multilíngues e 

multiculturais lhes impõe em suas práticas científicas e, acima de tudo, políticas. 
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ANEXOS 

 

 

 

Enquete Sociolinguística
31

 

 

 

Dados Gerais 

 

Sexo: ( ) feminino   ( ) masculino 

Idade: 

Nacionalidade/ Naturalidade/ Etnia: 

Do aluno _________________ 

Do pai ___________________ 

Da mãe __________________ 

 

Aquisição e domínio lingüístico 

(1) Português; (2) Ticuna; (3) Espanhol; (4)outras línguas (indígenas ou não): _________ 

 

1. Qual(is) a(s) língua(s) materna(s)? 

2. Qual(is) a(s) língua(s) usada(s): 

a) Em casa 

b) Na escola 

c) Em ambientes sociais diversos 

d) Nas instituições públicas e privadas (banco, loja, comércio...) 

3. Quais línguas você estudou na escola? 

4. Se você fala mais de uma língua, onde a aprendeu? 

 

Atitudes linguísticas: 

1. Qual(is) língua(s) você gostaria de aprender? 

2. Qual(is) língua(s) você acha mais útil? 

3. Qual(is) língua(s) você acha mais fácil? 

4. Qual(is) língua(s) é(são) falada(s) no Brasil? 

5. Há regiões em que se fale mais de uma língua? 

                                                           
31 Questionário adaptado de Santo (2009).   
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Tradução – Tabela: Differences between Bilingual Education and Language Education 

Educação Bilíngue 

Educação em Segunda 

Língua ou Língua 

Estrangeira 

Objetivo Geral  
Educação significativa e algum 

tipo de bilinguismo 

Competência em uma língua 

adicional 

Meta Acadêmica  

Educar bilingualmente e ser 

capaz de funcionar em 

diferentes culturas 

Aprender um idioma adicional 

e familiarizar-se com uma 

língua adicional 

Uso Linguístico 
Línguas usadas como meio de 

instrução 

Línguas adicionais ensinadas 

como sujeito 

Uso Instructional da Língua 
Use de alguma forma duas ou 

mais línguas 

Usa uma língua alvo em sua 

maioria 

Ênfase Pedagógica 
Integração de linguagem e 

conteúdo 
Instrução linguística explícita 
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Tabelas - Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização

/ Informante 

Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

1Af-KK BC / Filadélfia P P P/T P P 

2Af-TC BC / L.Sodré T T/P T/P P P 

3Af-TC SAI / São Pedro T P/T P/T P/T P 

4Af-TC TBT / Umariaçu II T T/P T/P T/P P 

5Af-TC BC / Filadélfia T P/T P/T/E P/T/E P 

6Af-TC TBT / Belém do 

Solimões 

T T P/T P/T P 

7Af-TC BC / Filadélfia T P P/T P/T P 

8Af-TC SPO / Vila Nova  T T P/T/E P/T P 

9Af-TC BC/ Filadélfia T P/T P/T P/T P/T 

10Af-TC BC/ Filadélfia T P/T P/T P/T P/T/E 

11Af-TC SAI/ Vila Betânia T P/T P/T P/T P/T 

12Af-TC SPO/ Vila Nova T P/T P/T P/T P 

13Af-TC BC/ Umariaçu II T P/T P/T P/T P/T 

14Af-KK BC/ Guanabara II P E/P P E/P E/P 
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Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

1Am-TC TBT/Feijoal T P P/T P/T P 

2Am-TC SAI/ Vila Betânia T T T/P P/T P 

3Am-TC BC/ Filadélfia T P/T P/T P/T P 

4Am-TC SPO/ Nova Vida T T T/P P/T/E P 

5Am-TC SPO/ Santa Terezinha T T T T/P P 

6Am-TC SPO/ São Domingos II T P/T/E T/P P/T/E P 

7Am-TC SPO / Campo Alegre T P/T T/P P/T/E P 

8Am-KK BC/ Bom Jardim P P P/T P P 

9Am-TC SPO / Campo Alegre T T P/T P/T/E P 

10Am-TC TBT/ Umariaçú II T T T P/T/E P 

11Am-TC SPO/ Paraná-Pará I T T P/T/E T P 

12Am-TC SAI/ Vila Betânia T T T/P T P 

13Am-TC TBT/ Ourique T P/T P/T P/T P/T 

14Am-TC SPO/Campo Alegre T T/P P/T P/T P/T/E 
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Tabelas - Línguas de Ensino/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Feminino 

Caracterização/ 

Informante 

Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeira(s) 

1Af-KC P ----------------- 

2Af-TC P/T In 

3Af-TC P/T E 

4Af-TC T/P E 

5Af-TC P/T E 

6Af-TC P/T ----------------- 

7Af-TC P/T E 

8Af-TC P ----------------- 

9Af-TC P/T E 

10Af-TC P/T ----------------- 

11Af-TC P/T ----------------- 

12Af-TC P ----------------- 

13Af-TC  P In 

14Af-TK  P E 
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Línguas de Ensino/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeiras 

1Am-TC P ----------------- 

2Am-TC P In 

3Am-TC P/T E 

4Am-TC T/P E 

5Am-TC P/T E 

6Am-TC P/T E/In 

7Am-TC P/T E 

8Am-KK P/T E 

9Am-TC P/T E 

10Am-TC P/T ----------------- 

11Am-TC P/T E 

12Am-TC P/T ----------------- 

13Am-TC  P/T E 

14Am-TC P/T E 
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Atitudes linguísticas/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) 

no Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 

1Af-KC E P P P Sim 

2Af-TC E P P P Sim-Fronteira 

3Af-TC E P T P Sim 

4Af-TC In/E P T P/T Sim 

5Af-TC E P/T/E T P/E Sim 

6Af-TC E P P P/T/E Sim 

7Af-TC E P/T T P/E Sim 

8Af-TC E P T/P P/T/E Sim 

9Af-TC In P/T T P Sim 

10Af-TC In/F P P P Sim 

11Af-TC In P/T T P Sim 

12Af-TC P/T/E/In P/T P/T P Sim 

13Af-TC E P E P Sim 

14Af-TC KK P In P Sim 
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Atitudes linguísticas/ Faixa etária A (20-34 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) 

no Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 

1Am-TC In In/P/T E/T T/P/outras 

LI 

Sim 

2Am-TC In T/P/In E P Sim 

3Am-TC E/In T/P nenhuma P Sim 

4Am-TC P/E P/T T P/E/In Sim 

5Am-TC E P/T T P Sim 

6Am-TC In P/T P P/E Sim 

7Am-TC In T/P T P Sim 

8Am-KK E P E P Sim 

9Am-TC E P/E P P Sim 

10Am-TC P/T P P/T P Sim 

11Am-TC E T P P Sim 

12Am-TC E P T/P P/T/E Sim 

13Am-TC  P/T/E P/T E P Sim 

14Am-TC E P/T E P Sim 
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Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização

/ Informante 

Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

15Bf-KB AMT /-------------- P KB/P P P P 

16Bf-TC BC/ Lauro Sodré T P T/P P/T P/E 

17Bf-TC BC/ São Leopoldo T P/T T/P P P 

18Bf-TC BC/ Feijoal T T P/T P P/T/E 

19Bf-TC TBT/ Umariaçu I T T T/P P/T P/E 

20Bf-TC SPO/ Feijoal T P P/T P P 

21Bf-TC TBT/ Campo Alegre T T/P P/T P/T P/T 

22Bf-KB AMT/ --------------- P KB/P P P P 

23Bf-TC BC/ Filadélfia T P P/T P/T P 

24Bf-TC BC/ Filadélfia T T/P T/P P P 
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Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização

/ Informante 

Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

15Bm-TC TBT/ Umariaçu II T/P T/P T/P P P 

16Bm-TC TBT/ Umariaçu II T P/T P/T P/T P/T 

17Bm-TC SPO/ Santa Terezinha T T/P P/T P/T P 

18Bm-TC SPO/ Campo Alegre P/T P/T P/T P/T P/T 

19Bm-TC SPO/ Campo Alegre T T/P P/T P/T P/E 

20Bm-TC SPO/ Vendaval T T T/P T P/T/E 

21Bm-TC Puerto Nariño- 

Colômbia/ Gonzales 

T P/E P/E P/T/E PT/E 

22Bm-KB SPO/ Campo Alegre T T T/P T/P T 

23Bm-TC SAI/ Vila Betânia T T T/P P/T P 

24Bm-TC SPO/ Decuãpu T T P/T P P 

25Bm-TC SAI/ Vila Betânia T P/T P/T P/T/E P 

26Bm-TC SPO/ Nova Esperança T P/T P/T P/T P/T 

27Bm-TC TBT/ Umariaçu II T T T/P P/T/E P/E 

28Bm-KB SPO/ Nova República T P/T P/T P/T/E P/E 

29Bm-TC TBT/ Belém do 

Solimões 

T T/P T/P P/T/E P/T/E 

30Bm-TC BC/ Nova Canaã T P/T P/T P/T P 
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Línguas de Ensino/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeiras 

15Bf-KB P/KK In/E 

16Bf-TC P/T E 

17Bf-TC P/T ------------------ 

18Bf-TC P ------------------ 

19Bf-TC P/T ------------------ 

20Bf-TC P ------------------ 

21Bf-TC P/T ------------------ 

22Bf-KB P ------------------ 

23Bf-TC P/T E 

24Bf-TC P/T E 
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Línguas de Ensino/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeiras 

15Bm-TC P E 

16Bm-TC P/T E 

17Bm-TC P/T E 

18Bm-TC P/T E 

19Bm-TC P/T E 

20Bm-TC P/T ------------------ 

21Bm-TC P/T E 

22Bm-KB P/T E 

23Bm-TC P/T E 

24Bm-TC P/T ------------------ 

25Bm-TC P/T E 

26Bm-TC P/T In/E 

27Bm-TC P/T ------------------ 

28Bm-TC P/T E 

29Bm-TC P/T E 

30Bm-TC P/T ------------------ 
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Atitudes linguísticas/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) no 

Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 

15Bf-KB KB P In P/T/E/outras 

LI 

Sim 

16Bf-TC In P P P Sim 

17Bf-TC T/P T P P Sim 

18Bf-TC In P/T T P Sim 

19Bf-TC P P T P Sim 

20Bf-TC P T T P/T Sim 

21Bf-TC T/P/E T/P T P Sim 

22Bf-KB KB/E P P P/T/E/ 

outras LI 

Sim 

23Bf-TC P P T P Sim 

24Bf-TC E/P P/T P P Sim 
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Atitudes linguísticas/ Faixa etária B (35-49 anos) 

 

Sexo Masculino 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) 

no Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 

15Bm-TC In In E P/T/E Sim 

16Bm-TC E P/T T T/P/E Sim 

17Bm-TC E P/T T/E P Sim 

18Bm-TC E/In P T P Sim 

19Bm-TC P P T P Sim 

20Bm-TC E P/T T/P P/T Sim 

21Bm-TC In P/T/E P/E P/E Sim 

22Bm-KB P T/P T P/T Sim 

23Bm-TC P P E P Sim 

24Bm-TC P T P P Sim 

25Bm-TC In T/P T P Sim 

26Bm-KB E/In P/T T P/T/E/In/ 

várias 

Sim 

27Bm-TC In/E T/P nenhum P/G Sim 

28Bm-TC In T/P T P Sim 

29Bm-TC In T/P T T Sim 
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Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

25Af-TC SAI/ Vila Betânia P P P/T P P 

26Af-TC BC / Filadélfia T T/P T/P P P 

27Af-TC SAI / São Pedro T T/P T/P T/P P 

 

 

Perfil do repertório sociolinguístico/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização Região/ Comunidade LM LD LE LS LI  

31Cm-TC SPO/ Santa Clara T P P/T P/T/E P 

32Cm-TC TBT/ Umariaçu II T T P/T P/T/E P/E 

33Cm-TC BC/ Filadélfia T P T P/T P 

34Cm-TC SPO/ São Domingos I T T P/T P/T P 

35Cm-TC SPO/ Campo Alegre T T/P T/P T/P P 

36Cm-TC SPO/ Campo Alegre T T P/T P/T/E P/T/E 

37Cm-TC TBT/ Umariauçu II T T/P T/P T/P/E P 

30Bm-TC P T/P T P Sim 
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38Cm-TC TBT/ Palmares P P/T P/T P/T P 

 

 

Línguas de Ensino/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeiras 

25Cf-TC P/T ------------------ 

26Cf-TC P/T E 

27Cf-TC P/T ------------------ 

 

 

Línguas de Ensino/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização Língua(s) formal(is)  de 

aprendizagem 

Língua(s) estrangeiras 

31Cm-TC P/T E 

32Cm-TC P/T E 

33Cm-TC P/T E 

34Cm-TC P/T ------------------ 

35Cm-TC P/T E 
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36Cm-TC P/T ------------------ 

37Cm-TC P/T E 

 

Atitudes Linguísticas/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Feminino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) no 

Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 

25Cf-TC TC P In P/T/E/outras 

LI 

Sim 

26Cf-TC In P P P Sim 

27Cf-TC T/P T P P Sim 

 

 

Atitudes Linguísticas/ Faixa etária C (50-64 anos) 

 

Sexo Masculino 

 

Caracterização/ 

Informante 

Aquisição/ 

aprendizagem 

de nova(s) 

língua(s) 

(desejo) 

Língua(s) 

mais 

útil(eis) 

Língua(s) 

mais 

fácil(eis) 

Língua(s) 

falada(s) 

no Brasil 

Há regiões em 

que se fala mais 

de uma língua? 

(situações de 

multilinguismo) 
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31Cm-TC In/F P E P Sim 

32Cm-TC P/E P/T T P Sim 

33Cm-TC In P/T T/P P/T Sim 

34Cm-TC P/E P P/T P Sim 

35Cm-TC P/E P T T Sim 

36Cm-TC P/T P P/T P/T Sim 

37Cm-TC In/E P/T T P/ Tu Sim 

38Cm-TC In/ E P/T T P Sim 

 

 

 

 


