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RESUMO 

 

 A imigração de brasileiros no Suriname é um fenômeno relativamente recente que 

começou a ser percebido em meados dos anos 80, quando as primeiras modestas ondas de 

migração, formadas sobretudo por garimpeiros e prostitutas, se instalaram principalmente no 

interior do país. Estima-se que atualmente vivam na antiga Guiana Holandesa cerca de 16.000 

brasileiros, concentrados particularmente na zona norte da capital Paramaribo, onde exercem 

atividades diversas nos setores de mineração, prestação de serviços, comércio e prostituição. 

Esta pesquisa se propõe a analisar as práticas e representações linguísticas de imigrantes 

brasileiros residentes na capital do Suriname, país onde coexistem cerca de 20 línguas faladas 

por distintas etnias, sendo o holandês a única com status de idioma oficial. 

Por entender, assim como Calvet ([1999] 2004), que as práticas linguísticas e as 

representações, ou seja, as imagens que os sujeitos constroem em torno das línguas, são não só 

interdependentes, mas se relacionam com os contextos sociais, ideologias e relações de poder 

nas quais estão inseridas, discuto neste trabalho os conceitos de mercado linguístico e violência 

simbólica conforme Bourdieu ([1982] 1996) e, naturalmente, contextualizo a imigração 

brasileira e apresento o panorama sociolinguístico observado no país, com ênfase na capital 

Paramaribo. 

A pesquisa in loco que constitui o corpus desta investigação demonstrou ainda que o 

gênero dos falantes exerce forte influência sobre as práticas e, sobretudo, sobre as 

representações linguísticas dos sujeitos, o que apontou para a necessidade de se discutir as 

interações entre linguagem e essas duas categorias. Assim, o presente trabalho apresenta ainda 

uma revisão bibliográfica das pesquisas sociolinguísticas mais relevantes que se dispuseram a 

analisar tais relações, como as pioneiras contribuições variacionistas de Labov (1966, 1990), 

Trudgill (1972) e Eckert (1989), os estudos centrados em contato linguístico de Piller & 

Pavlenko (2001, 2006) e, ainda, as desconstruções de um emergente campo dos estudos da 

linguagem, a linguística queer (LIVIA. A; HALL, K, 1997; BORBA, 2015). A reflexão teórica 

aqui proposta visará a discutir não só como esses dois fatores afetam as escolhas dos falantes, 

mas como os indivíduos constroem e afirmam seu gênero e outras identidades através da 

linguagem. 

 

Palavras-chave: práticas e representações linguísticas, Suriname, imigração brasileira, gênero e 

linguagem, linguística queer 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian immigration in Suriname is a relatively recent phenomenon that came into 

prominence in the mid-80's, when the first modest waves of immigrants, most of them miners 

and prostitutes, settled mainly in the countryside. Around 16,000 Brazilians are currently living 

in the former Dutch Guiana, particularly in the northern part of the capital Paramaribo, where 

they work mostly in retail, the service industry, mining and prostitution. 

This research aims to analyze the language practices and representations of Brazilian 

immigrants living in the capital of Suriname, where about 20 languages are spoken by different 

ethnic groups and Dutch remains the only one with an official status. 

In our understanding, language representations, that means, the images that speakers 

have about languages, and language practices are, as defined by Calvet ([1999] 2004) not only 

interdependent, but are also related to social contexts, ideologies and power relationships. Thus, 

we discuss in this work the concepts of linguistic market and symbolic violence according to 

Bourdieu ([1982] 1996) and contextualize the Brazilian immigration and the current 

sociolinguistic panorama observed in the country, with an emphasis on the capital Paramaribo. 

The data collected in the field research also demonstrated that the gender of the speakers 

exerts a strong influence on their language practices and, above all, on their language 

representations. These observations led to the discussion on the relationships between language 

and gender. Thus, this work presents a bibliographical review of the most relevant 

sociolinguistic researches that discussed these relations, such as the first contributions of Labov 

(1966, 1990), Trudgill (1972) and Eckert (1989), the studies based on language contact by Piller 

& Pavlenko (2001, 2006) and the deconstructions of an emerging field of language studies: the 

Queer Linguistics (LIVIA. A; HALL, K, 1997; BORBA, 2015). The reflection on the theories 

presented in this work aims to discuss not only how gender affects the speakers' choices, but 

also how individuals construct and affirm their gender and other identities through language. 

 

 

Key words: language practices and language representations, Suriname, Brazilian immigration, 

gender and language, Queer Linguistics 

 

 



 
 

SAMENVATTING 

 

De immigratie van Brazilianen in Suriname is een vrij recent fenomeen en verscheen halfweg 

de jaren 80. De eerste golf van migranten bestonden voornamelijk uit mijnwerkers en 

prostituees die zich vestigden op het platteland in Suriname. Ongeveer 16.000 Brazilianen leven 

momenteel in het voormalige nederlanstalige Guyana, hoofdzakelijk in het noordelijke deel van 

de hoofdstad Paramaribo, waar ze voornamelijk werken in de kleinhandel, dienstensector, de 

mijnindustrie en prostitutie.  

Dit onderzoek richt zich op het analyseren van de taalgebruiken en representaties van 

Braziliaanse immigranten die leven in de hoofdstad van Suriname, waar ongeveer 20 talen 

gesproken worden door verschillende etnische groepen waarvan het Nederlands de enige taal 

is met een officiële status. 

Taalrepresentaties, d.i. het beeld dat sprekers hebben over een taal, en taalgebruiken worden 

door Calvet (1999, 2004) gedefinieerd als niet alleen onderling afhankelijk, maar gerelateerd 

tot de sociale context, ideologieën en krachtige relaties. Om deze reden onderzoeken we in dit 

werk de concepten van de taalkundige markt en het symbolisch geweld dat daarmee gepaard 

gaat volgens Bourdieu ([1982] 1996). Verder onderzoeken we ook de Braziliaanse immigratie 

en het huidig sociolinguistisch panorama dat geobserveerd wordt in het land, met de nadruk op 

de hoofdstad Paramaribo. 

 De data dat werd verworven door het veldwerk toont ons dat de gender van de spreker een 

sterke invloed uitoefent op de taalgebruiken en bovenal op de taalrepresentatie. Deze 

observaties brengen ons naar de discussie van de relatie tussen taal en gender. Omwille van die 

reden focust dit werk zich op een bibliografische kijk op de meest relevante, sociolinguïstieke 

onderzoeken die deze relaties reeds aangehaald hebben. We kijken naar de eerste bijdragen van 

Labov (1966, 1990), Trudgill (1972) en Eckert (1989) en alsook de studies die gebaseerd zijn 

op taal contact door Piller en Pavlenko (2001,2006) en ook de bijdragen van een opkomend 

gebied van taalstudies: Queer linguistics (LIVIA. A; HALL, K, 1997; BORBA, 2015). De 

theorieën die we aanhalen in dit werk brengen ons naar de discussie hoe het geslacht van de 

spreker zijn keuzes beïnvloedt, maar ook hoe individuen hun geslacht en andere identiteiten 

vormen en bevestigen door middel van taal. 

 

Sleutelwoorden: Taalattitudes – Suriname – Braziliaanse immigratie – gender en taal – queer 

linguistics 
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A partir do momento em que, ao chegar no Suriname, lhe 
haviam dado aquele escravo, ele sabia que estava 
lidando com um rapaz muito inteligente; em primeiro 
lugar, Alex entendia tudo em holandês e sabia falar 
também. 

(Cynthia McLeod, Hoe duur was de suiker – O Preço do 
Açúcar, tradução livre do autor) 

 

1 Introdução 

 A epígrafe escolhida para introduzir esta dissertação, extraída do romance surinamês 

Hoe duur was de suiker, de autoria de Cynthia McLeod, ilustra bem alguns dos pontos que 

serão aqui discutidos. A história, que tem como pano de fundo as relações entre negros em 

situação de escravidão, quilombolas e colonizadores, deixa claro para o leitor mais atento como 

a linguagem indexa seus falantes, que, a depender dos seus usos linguísticos, podem ser 

rotulados como inteligentes ou estúpidos e polidos ou vulgares. 

 Seria o escravo Alex inteligente por falar holandês ou ele falaria holandês por ser 

inteligente? Ou nada disso, uma vez que, como sabemos, tais associações subjetivas se pautam 

meramente nas relações de poder e ideologias vigentes em uma determinada sociedade e em 

uma determinada época e que as línguas pouco ou nada têm de intrínseco capaz de despertar 

reações de admiração ou rejeição em seus falantes. Isso posto, a pergunta mais plausível de ter 

uma afirmação como resposta seria: O holandês era associado à inteligência por ser a língua 

dos colonizadores? 

 O Suriname, país que, como muitos, caracteriza-se por sua variedade de etnias e línguas 

desde os tempos coloniais, felizmente apresenta hoje um cenário sociolinguístico bastante 

diferente daquele observado no século XVIII, época em que se passa o romance de Cynthia 

McLeod. De lá para cá, a escravidão foi abolida, indianos, indonésios e chineses enriqueceram 

a diversidade do país, a antiga Guiana Holandesa tornou-se independente e as ideologias e 

relações de poder de trezentos e tantos anos atrás se adequaram aos tempos atuais.  

 Nas últimas três décadas a já tão rica paisagem cultural e linguística do Suriname vem 

ganhando novos contornos com a adição do elemento brasileiro. No país, onde coexistem cerca 

de 20 línguas, os novos imigrantes constroem suas vidas, se adaptam a uma nova realidade e 

desenvolvem ou reformulam usos e subjetividades linguísticas acerca de sua L1 e dos dois 

idiomas mais falados no país: o holandês e o sranantongo – ou taki-taki para os brasileiros. 

Nesse ponto cabe perguntar-se como esses sujeitos interagem com a sociedade local, como são 

vistos pelos surinameses, que idiomas usam ou evitam e por quê. 
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 Ao longo da minha pesquisa de campo na capital Paramaribo, chamou-me a atenção 

como as práticas e, sobretudo, as representações linguísticas dos brasileiros não só estão 

condicionadas a fatores socioeconômicos, mas também variam bastante expressivamente de 

acordo com o gênero dos sujeitos. Tal observação inspirou o título desta dissertação: Moça 

bonita não fala “taki-taki”, constatação que este trabalho se propõe a discutir com base em 

revisão bibliográfica, reflexão teórica e análise dos dados colhidos em campo. 

 Mais especificamente, a pesquisa proposta descreve a realidade sociolinguística 

observada no Suriname, contextualiza a imigração brasileira no locus do estudo e discute 

conceitos chave para a questão aqui problematizada, como os de práticas, representações, 

ideologia e mercado linguístico, reservando um enfoque especial nas relações entre língua e 

gênero em situações de plurilinguismo e nas contribuições de um emergente campo dos estudos 

da linguagem: a linguística queer.   

 

1.1 Definição do estudo 

 A dissertação aqui apresentada se insere nos estudos de contato linguístico, em especial 

na discussão sobre como a variável gênero influencia as escolhas dos falantes em contextos 

plurilíngues. Como delimitação, selecionei a análise das práticas e representações linguísticas 

de imigrantes brasileiros residentes em Paramaribo, realizada com base nos dados colhidos em 

campo e na revisão bibliográfica selecionada para o estudo. Por entender que práticas e 

representações, além de serem interdependentes, estão relacionadas com as estruturas macro e 

micro onde se inserem, o presente trabalho contextualiza a imigração brasileira no Suriname e 

discute ainda os conceitos de ideologia, mercado linguístico e, obviamente, sexo e gênero. 

 

1.2 Justificativa 

Estima-se que 16.000 brasileiros vivam atualmente no Suriname, país da América do Sul 

que faz fronteira com a Guiana, Guiana Francesa e os estados do Amapá e Pará. A ex-colônia 

holandesa, apesar do seu pequeno tamanho e baixa densidade demográfica, detém uma 

diversidade cultural e linguística que salta aos olhos daqueles de passagem pelo país. 

Entretanto, esse nosso interessante vizinho é objeto de pouquíssimos trabalhos científicos em 

língua portuguesa e permanece uma incógnita para a imensa maioria dos brasileiros, que 

ignoram ainda o fato de seus compatriotas representarem 3% da população do país. 

Caso um eventual turista brasileiro venha a se aventurar por Klein Belem (ou Belenzinho), 

bairro situado na parte norte de Paramaribo, certamente se espantará ao encontrar uma 
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expressiva comunidade de imigrantes advindos do Brasil circulando pelas ruas, falando 

português quase em caráter exclusivo, e afirmando suas identidades através das bandeiras, 

letreiros e músicas. Já um sociolinguista de passagem pela região se perguntaria ainda como 

esses indivíduos interagem com a comunidade local, que idiomas usam e quais consequências 

esse contato teria para a paisagem linguística do país. 

A pesquisa aqui proposta justifica-se, portanto, pela sua contribuição aos estudos realizados 

no Brasil sobre plurilinguismo à medida em que discute a realidade sociolinguística do pouco 

estudado Suriname e analisa as práticas e representações linguísticas dos imigrantes nesse 

contexto plurilíngue, no qual as línguas faladas no país de destino entram em contato com o 

português brasileiro. Pretendo ainda contribuir para área ao levantar algumas discussões sobre 

a relação entre linguagem e os papéis de gênero, dois fenômenos que, no campo dos estudos 

das línguas em contato, raramente dialogam.  

 

1.3 Objetivos 

A dissertação tem como objetivo primeiramente descrever, com base na revisão da 

bibliografia selecionada para o estudo, a realidade linguística atual do Suriname, com ênfase 

nos usos funcionais e juízos de valor comumente atribuídos ao holandês e ao sranantongo 

observados entre jovens escolarizados.  

Com base nas informações sobre as práticas e representações linguísticas colhidas in 

loco e na análise do contexto social da imigração brasileira, procuro também discutir como os 

imigrantes residentes em Paramaribo se inserem nesse contexto linguístico e se, como e por que 

as categorias gênero influenciam as escolhas dos falantes. 

Proponho ainda uma revisão bibliográfica dos estudos mais relevantes sobre as 

interações entre gênero e linguagem, tanto sob a perspectiva variacionista, quanto do contato 

linguístico. Por entender que qualquer pesquisa atual que se disponha a analisar a relação entre 

os dois fenômenos não pode se furtar de considerar as contribuições da teoria queer para o 

campo, apresento uma reflexão sobre as definições comuns de sexo e gênero e exponho os 

principais pressupostos da linguística queer com o objetivo de analisar de maneira não 

superficial o perfil linguístico de um falante cuja performatividade de gênero pode ser descrita 

como não normativa. 
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2 Suriname, um país multiétnico e plurilingue 

 Os estudos desenvolvidos em sociolinguística sobre línguas em contato vêm nas últimas 

décadas se empenhando em descontruir o mito do monolinguismo que idealiza a combinação 

“um povo, um país, uma língua”, conforme Kroskrity (2000), Woolard (2012) e Calvet (2007). 

Porém, no caso do Suriname em particular, até mesmo leigos hão de se espantar com o mosaico 

linguístico observado no pequeno país com cerca de 540.0001 habitantes de etnias distintas, 

como por exemplo, os descendentes de indianos, africanos, javaneses, chineses e europeus. 

 Inicialmente colonizado pelos ingleses na metade do século XVII, que instalaram 

plantações de cana-de-açúcar na região movidas pela mão-de-obra escrava indígena, o pequeno 

país logo passou às mãos holandesas em 1667 como consequência de um acordo firmado entre 

as duas metrópoles. Almejando o aumento da produtividade agrícola e considerando os 

escravos indígenas em número insuficiente, os colonizadores iniciaram o tráfico de milhares de 

africanos escravizados para trabalharem em suas terras. 

 Com a abolição da escravidão no Suriname em 1863, os holandeses passaram a solicitar 

mão-de-obra estrangeira para suas plantações. Dessa maneira, as décadas seguintes 

testemunharam a vinda de dezenas de milhares de trabalhadores asiáticos, oriundos de diversas 

províncias da China e, em número mais expressivo, da Índia e da Ilha de Java, parte das então 

Índias Orientais Holandesas e atual Indonésia. 

 Desde o fim das migrações em massa, passando pelo período de independência da antiga 

Guiana Holandesa em 1975 e chegando aos dias de hoje, o Suriname continuou atraindo 

imigrantes, dentre os quais Borges (2014) destaca uma segunda onda migratória de chineses, 

que atuam sobretudo como comerciantes, e os brasileiros, tema da presente dissertação. 

 Consequência óbvia da diversidade étnica observada no país é o multilinguismo: Quase 

202 línguas coexistem no Suriname, cujo idioma oficial é o holandês, falado por cerca de 60% 

da população3. O sranantongo, língua crioula que abordarei no próximo item, além de ser língua 

materna de cerca 100.000 surinameses, é a língua franca, dominada por praticamente todos4, 

incluindo muitos dos brasileiros que, em sua imensa maioria, não aprendem a língua oficial. Na 

capital Paramaribo encontram-se de maneira mais expressiva, além das línguas citadas, o 

                                                           
1 ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK IN SURINAME. Bevolking. Disponível em 
http://www.statistics-suriname.org/index.php/statistieken/database/149-bevolking. Acesso em 6 ago. 2015. 
2 CARLIN, Eithne; ARENDS, Jacques. Introduction. In: ____. Atlas of the languages of Suriname. Leiden: 
KITLV Press, 2002. 
3 TAALUNIEVERSUM. Het Nederlandse taalgebied. Disponível em: 
http://taalunieversum.org/archief/taalpeil/2005/het_nederlandse_taalgebied.html. Acesso em: 6 out. 2014. 
4 Idem. 
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javanês, o sarnami (variedade local do hindi) e o chinês5 , enquanto no interior do país são 

falados, sobretudo pelas populações maroons, os crioulos saramaka, ndyuka e paramaka.   

 O plurilinguismo observado no país, conforme exponho em 4.4, é um fenômeno não só 

social, como também individual, pois os surinameses usam duas ou três línguas regularmente, 

possuindo cada uma delas usos funcionais mais ou menos específicos. Assim, uma criança 

descendente de indianos pode utilizar o sarnami com seus familiares em casa, holandês em sala 

de aula e sranantongo para conversar com seus amigos. 

 A tabela de Gobardhan-Rambocus (2001 apud DIEPEVEEN; HÜNING, 2016), apesar 

de não incluir o português entre os idiomas em uso no Suriname, fornece uma visão geral sobre 

situação linguística do país a partir do contexto de aprendizagem das línguas como L1 e L2: 

 

Língua Primeira língua Segunda língua 

Holandês 200.000 200.000 

Sranantongo 120.000 280.000 

Sarnami 150.000  

Javanês 60.000  

Chinês (mandarim, 
cantonês, keijia) 

6.000  

Línguas autóctones 4.600  

demais línguas crioulas 40.000  

Tabela 1 - Quantidade de falantes por língua, baseada na tabela de GOBARDHAN-RAMBOCUS, 2001 apud 
DIEPEVEEN; HÜNDING, 2016 
 

 

                                                           
5 Para fins de simplicidade utilizo neste trabalho o termo chinês para fazer referência indistinta a todas as 
variedades/dialetos da língua utilizadas no Suriname. 
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2.1 Grupos étnicos do Suriname 

Figura 1 - Origem dos diferentes grupos étnicos do Suriname 

 
CARLIN, E.; ARENDS, J. Atlas of the languages of Suriname. Leiden: KITLV Press, 2002. 

 

 A diversidade étnica do Suriname pode ser facilmente notada na vida cotidiana por 

qualquer visitante ao país, seja nos canais televisivos, nos partidos políticos que defendem os 

interesses de cada grupo étnico, nas influências da variada culinária local ou ainda nos feriados 

nacionais que celebram datas festivas como o Natal, Ano Novo Chinês e o Krishna 

Janmashtami6. Antes de decorrer brevemente sobre cada um dos grupos, faz-se necessário 

explicar o conceito de etnia aqui adotado. Segundo Menke & Sno (2016): 

Etnia indica um grupo unido por uma conjuntura cultural, linguística e histórica 
comum. O conceito de etnicidade depende de contextos, possui um forte caráter 
relacional e é, portanto, um conceito fluido, sendo que tal dependência dos contextos 
refere-se a processos históricos, sociais e políticos em uma comunidade. (MENKE; 
SNO, 2016, p. 76, tradução do autor)7  

                                                           
6 Data sagrada no hinduísmo na qual se celebra o nascimento da divindade Krishna 
7 Etniciteit verwijst naar een groep die is verbonden door een gemeenschappelijke culturele, linguïstische en 
historische achtergrond. Etniciteit is contextgebonden, heeft een sterk relationeel karakter en is daarom een 
vloeiend begrip. De contextgebondenheid van etniciteit heeft te maken met historische, sociale en politieke 
processen in een samenleving. 
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 Com base em dados colhidos no censo de 2012 e reproduzidos por Menke & Sno (2016), 

a população surinamesa se divide entre os seguintes grupos:  

 Ainda que as estatísticas não incluam os brasileiros, que, segundo as estimativas 

apresentadas na introdução deste capítulo, possam chegar a representar 3% da população do 

Suriname, o gráfico nos fornece uma visão geral do quantitativo dos principais grupos étnicos 

do Suriname, que descrevo brevemente a seguir. 

 O termo hindustano (holandês: hindoestaan; sranantongo: hindustani) refere-se aos 

descendentes de imigrantes trazidos da Índia para trabalhar nas plantações surinamesas pouco 

após a abolição da escravidão no país, ocorrida em 1863. Os hindustanos, que compõem o grupo 

étnico mais numeroso do Suriname, são normalmente hinduístas e possuem boas competências 

linguísticas em holandês, sranantongo e sarnami, língua descrita por Damsteegt (2002) como 

uma variedade local do hindi produzida por meio de koineização dos diversos vernáculos dos 

imigrantes. 

 O grupo dos javaneses compreende os descendentes de imigrantes originários sobretudo 

da ilha de Java e, em menor número, de outras ilhas da antiga colônia holandesa atualmente 

correspondente à Indonésia, que também imigraram para o país devido à necessidade dos 

Gráfico 1- Grupos étnicos do Suriname 
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colonizadores de obter mão-de-obra barata para o trabalho agrícola. Os descendentes de 

javaneses são em geral seguidores do islão e costumam ser competentes em sranantongo, 

holandês e ainda na língua javanesa, apesar de Léglise & Migge (2015) sinalizarem um futuro 

preocupante para a transmissão do idioma às futuras gerações. 

 Por crioulos entende-se não só a maior parte dos negros descendentes de africanos 

escravizados residentes nas cidades do litoral, sobretudo em Paramaribo, como também 

indivíduos com ascendência mestiça que se identificam como tal. Como veremos adiante, os 

crioulos distinguem-se das populações marrons muito mais por fatores sociais, políticos e 

históricos que por traços físicos. Em geral, os crioulos são falantes de sranantongo (muitos 

como L1), holandês e possuem por vezes algum grau de competência nas línguas dos povos 

marrons. 

 O povo marron, também conhecido pelo termo em sranantongo busnengre (negros do 

mato), é composto também por descendentes de escravos que, a partir do início do século XVIII, 

lograram libertar-se do subjugo europeu e estabeleceram comunidades livres nas matas do 

interior do país. As populações marrons não são necessariamente oriundas das mesmas regiões 

africanas e tampouco conservaram suas línguas ancestrais. Conforme pontua Araujo (2015), o 

sentimento de pertencimento partilhado pelos marrons é atribuído ao passado comum de 

resistência à escravidão. Comumente, subdivide-se o grupo dos marrons em quatro identidades 

distintas, cunhadas a partir de experiências comuns e fatores linguísticos: os Ndyuka ou Aukan, 

os Boni ou Aluku, os Paramaka e os Saramaka, cada um deles falantes de línguas crioulas 

distintas que partilham algum grau de inteligibilidade entre si. Tais grupos, com história análoga 

aos quilombolas brasileiros, habitam até os dias atuais o interior do país, embora algumas 

famílias tenham migrado para a capital ou áreas circunvizinhas a ela. Os marrons são falantes 

das línguas de seus respectivos grupos, possuem normalmente boas competências linguísticas 

em sranantongo e outras línguas crioulas do interior e, no caso de jovens escolarizados, têm 

ainda o holandês como parte de seu repertório linguístico. 

 A categoria mestiço (holandês: gemengd; sranantongo: moksi ou douglas), introduzida 

no censo surinamês pela primeira vez em 2004, não se trata na realidade de um grupo étnico 

per se, pois, conforme argumenta Campos França (2004 apud ARAUJO 2015), não possuem 

no ideário surinamês uma origem comum e, ainda, não dispõem de qualquer representatividade 

pública e política. O termo douglas, bastante difundido em sranantongo e que se referia 

originalmente a descendentes frutos da miscigenação entre negros e hindustanos, foi, segundo 
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Höfs (2006), adotado atualmente para designar mestiços de quaisquer etnias do país. Os douglas 

ou moksi, prossegue a autora, se trata não de uma categoria etnicizada, mas sim da possibilidade 

de uma mistura cultural. Campos França (2004 apud HÖFS 2006) conclui: 

Os douglas, representando o caso mais evidente de hibridação, sugerem a 
possibilidade de rompimento com a estrutura plural fundada na pureza referida à 
tradição cultural. Como resposta à possibilidade de rompimento da pluralidade, os 
líderes políticos indianos e crioulos se dirigem aos douglas não enquanto grupo de 
qualquer tipo, mas como sujeitos individuais a serem convidados para adotar a 
identidade de seus próprios grupos. Essas identidades híbridas não apenas são pouco 
inteligíveis, mas ameaçam, ao menos no imaginário, a organização das sociedades 
fundadas no reconhecimento étnico-cultural como premissa para a orientação das 
interações sociais. (CAMPOS FRANÇA 2004 apud HÖFS, 2006 p. 154) 

 

 Os ameríndios no Suriname, ao contrário do cenário observado nos países andinos da 

América Latina, constituem um grupo bastante reduzido no país. Os povos ameríndios, 

praticamente dizimados pelos colonizadores e, segundo Carlin & Boven (2002), relegados a 

uma posição coadjuvante em um país dominado pelo elemento africano e asiático, no qual são, 

na melhor das hipóteses tolerados e, na pior, ignorados, se dividem hoje em oito etnias distintas, 

falantes de diferentes línguas das famílias caraíba e arauaque, muitas delas ameaçadas de 

extinção nas próximas décadas devido à sua substituição gradual pelas duas línguas dominantes 

no país. 

 O grupo referido comumente como o dos chineses compreende tanto os poucos 

descendentes dos imigrantes não assimilados pela cultura local advindos da primeira onda 

migratória – ocorrida na segunda metade do século XIX, também com o objetivo colonial de 

suprir a demanda por mão-de-obra barata – quanto os chineses originários de um mais recente 

e expressivo movimento de imigração em massa percebido desde os anos 90. Os imigrantes 

estabeleceram-se nas áreas urbanas no país, sobretudo em Paramaribo, e atuam 

majoritariamente como comerciantes. Com exceção dos indivíduos escolarizados no Suriname, 

os chineses, de maneira geral, não possuem competências linguísticas em holandês, e recorrem 

ao sranantongo para a comunicação com a comunidade local, à qual se encontram pouco 

inseridos, conforme me permite concluir as observações em campo e os trabalhos de Tjon Sie 

Fat (2002, 2015). Além da língua franca do país, os chineses dominam ainda diferentes formas 

linguísticas tradicionalmente entendidas como chinês, entre as quais se destacam o mandarim, 

o cantonês e o keijia ou hakka.  
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2.2 Sranantongo e holandês, as línguas de facto do Suriname 

Conforme pudemos perceber com base no cenário até aqui descrito, embora o pequeno 

país abrigue cerca de 20 línguas, a maioria delas é usada na comunicação dentro de seus 

respectivos grupos étnicos, sendo os idiomas de facto do país o sranantongo, língua franca 

dominada por praticamente todos, e o holandês, língua oficial usada na administração pública, 

educação e, crescentemente em situações informais pelas populações urbanizadas.  

Nos subcapítulos abaixo, exponho resumidamente a teoria mais aceita sobre a gênese 

do sranantongo, bem como uma discussão sobre o que se entende por taki-taki, termo 

considerado pejorativo e bastante difundido entre os brasileiros. A seguir, apresento brevemente 

o histórico do estabelecimento da língua holandesa no país. Uma visão mais detalhada sobre as 

práticas e representações linguísticas vigentes na sociedade surinamesa concernindo as duas 

línguas encontra-se no subcapítulo 4.4 deste trabalho.  

 

2.2.1 Sranantongo, língua franca do país 

O nome sranantongo, ou simplesmente sranan, significa literalmente “língua do 

suriname” (sranan: Suriname; tongo: língua). O termo taki-taki, que pode ser traduzido como 

“falação” ou “tagarelice”, encontra-se atualmente em desuso entre os surinameses conforme 

Adamson e Smith (1995) e possui comumente conotações negativas. Uma vez que o nome é 

bastante difundido entre os brasileiros, proponho uma discussão a respeito em 2.2.2. 

 Como a maioria, senão todos os crioulos caribenhos, a origem do sranantongo remonta 

aos tempos do tráfico negreiro. Imagina-se que os primeiros negros trazidos da costa ocidental 

africana para o Suriname pelos ingleses tenham levado consigo um pidgin afro-português, 

segundo nos explica Carew (1982). Ainda para o autor, a presença inglesa na colônia 

rapidamente relexificou a língua, introduzindo nela cada vez mais itens lexicais do inglês.  

  Curiosamente, foi na segunda metade do século XVII, época em que o Suriname passou 

para o domínio holandês, que muitos autores acreditam ter ocorrido a estabilização do 

sranantongo, conforme pontuam Bickerton (1982 apud COUTO, 1996) e Fierens (2006). A 

ocupação do país pela Holanda não alterou significativamente o léxico da língua. Os holandeses 

limitavam ao máximo seu contato com os escravos e continuaram comunicando-se com eles na 

língua dos antigos colonizadores. Mufwene (2008) nos lembra, no entanto, que uma vez que o 

inglês não era a primeira língua dos holandeses, não há razão para crer que esses a tivessem 

adquirido perfeitamente, sobretudo se levarmos em conta que eram as camadas mais baixas da 

sociedade colonial europeia que interagiam regularmente com os escravos.  
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 Nos séculos de escravidão que se seguiram, era vetado aos escravos o uso ou aprendizado 

do holandês, segundo comenta Carew (1982). A língua do colonizador era e continuou sendo 

associada às elites educadas do país, enquanto o sranantongo servia como meio de comunicação 

das camadas mais estigmatizadas formadas não só por negros, como também pelos 

trabalhadores asiáticos que migraram para o Suriname e se instalaram nas plantações mais 

isoladas do país após elas terem sido abandonadas pelos ex-escravos. 

 Como vemos, o sranantongo, apesar de falado por quase todos no país, teve sua origem 

marcada por estigmas e desprestígio. Seu uso continua banido em sala de aula, sob pena de 

punições e ridicularização, conforme relataram alguns dos informantes desta pesquisa que 

frequentaram escolas no Suriname. Em um recente relatório sobre o multilinguismo na 

educação surinamesa8, por exemplo, a maioria dos professores do ensino fundamental (primair 

onderwijs) e médio (secundair onderwijs) entrevistados declararam-se de acordo com 

afirmações do tipo “Os pais devem educar seus filhos em holandês” ou “Os alunos devem falar 

holandês em sala de aula”. 

 Conforme observações pessoais do pesquisador feitas em quatro visitas ao país e as 

constatações de Diepeveen e Hüning (2016), o sranantongo é predominantemente uma língua 

oral com funções sociais específicas na sociedade surinamesa. Os autores elencam algumas 

situações nas quais o uso da língua é comum: 

 
As pessoas recorrem ao sranantongo para expressarem emoção, contar uma história, 
fofocar, discutir sobre algo ou contar piadas. Assim, em ambientes profissionais, os 
funcionários podem passar todo o dia de trabalho comunicando-se em holandês e 
utilizarem o sranantongo para tratar de assuntos pessoais ou emocionais. 
(DIEPEVEEN; HÜNING, 2016 p. 141, tradução do autor)9 

 

 

Figura 2 - Banner em sranantongo 

 

                                                           
8 KROON, S. K. Yagmur. Meertaligheid in het onderwijs in Suriname. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 
2012 
9 People switch to Sranantongo when they express emotion, when they want to tell a story, gossip, discuss 
something or tell jokes. Thus, at the workplace, colleagues may go through the work schedule of the day in 
Dutch language and switch to Sranantongo when they want to add something personal or emotional 
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Campanha pública para o combate à transmissão do HIV 
Foto do autor, 2013 

 

 

Figura 3 - Folheto bilíngue, em sranantongo e holandês 

 
Orientações para o combate ao mosquito Aedes aegypti 
Foto do autor, 2016 
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Figura 4 - Letreiro bilíngue, em sranantongo e holandês 

 

Nome do estabelecimento em sranantongo, descrição dos produtos em holandês 
Foto do autor, 2016 

 

Figura 5 - Vitrine com folhetos em sranantongo, holandês e inglês 

 

Pôster de combate à chikungunya em sranantongo, anúncio de oferta de emprego em holandês e folheto 
publicitário em inglês e holandês 
Foto do autor, 2015 
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Figura 6 - Artesanato local com dizeres em sranantongo 

 
Artesão anônimo 
Foto do autor, 2016 
 

2.2.2 Taki-taki, um conceito polissêmico 

 Por fim, uma vez que o presente trabalho tem como objetivo geral analisar alguns aspectos 

do contato linguístico entre o português brasileiro e as línguas mais faladas no Suriname, 

cumpre discutir, ainda que brevemente, o que se entende pelo termo taki-taki, tão popular entre 

os brasileiros. Léglise e Migge (2007) abordam a questão e perguntam-se a que prática 

linguística especificamente tal rótulo se refere, tanto na Guiana Francesa quanto no Suriname. 

As autoras concluem tratar-se do que chamam de uma heterodenominação (hétéro-

désignation), ou seja, uma designação usada por não falantes para referir-se à língua de outrem, 

geralmente de maneira pejorativa. A partir da análise de suas entrevistas em campo, percebeu-

se que, de fato, tal heterodenominação é usada predominantemente fora das respectivas 

comunidades de fala para designar diversas variedades de distintos crioulos de base inglesa 

falados nos dois países. Em um estudo posterior, Léglise & Migge (2013) contestam ainda o 

caráter pejorativo do termo e, com base em entrevistas com povos marrons do Suriname e 

Guiana Francesa, demonstram ser o taki-taki um conceito polissêmico, dotado de significados 

e juízos de valor distintos e que, pelo menos no território ultramarino francês, pode possuir um 

relevante fator identitário, capaz de distanciar os marrons falantes de crioulos de base inglesa 

dos povos ameríndios e da população urbana francófona, por exemplo. 
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 O estudo ora apresentado não pretende realizar uma análise sistemática dos padrões 

linguísticos que os brasileiros residentes no Suriname percebem como característicos do 

sranantongo/taki-taki. Contudo, o caráter genérico identificado por Léglise e Migge (2007, 

2013) inerente ao termo taki-taki se fez bastante visível ao longo das minhas conversas com os 

brasileiros. Em alguns depoimentos por mim colhidos, informantes com alguma vivência prévia 

nos garimpos da Amazônia surinamesa fizeram questão de enfatizar que “o taki-taki da cidade 

é diferente do taki-taki do mato”. Um imigrante declarou ainda que “o taki-taki do brasileiro é 

diferente do sranantongo do surinamês”, enquanto outra entrevistada citou, em tom de 

brincadeira, a existência do takimarã, que seria uma “mistura” do sranantongo com a variedade 

maranhense do português brasileiro, utilizada por brasileiros recém chegados ao país. Muito 

provavelmente esses indivíduos estão, no primeiro caso, referindo-se ao sranantongo e a algum 

outro crioulo falado pelos maroons nas zonas mais afastadas da capital Paramaribo. Já as duas 

últimas afirmações sugerem a existência de um contínuo linguístico entre o sranantongo e o 

português, cuja análise foge ao escopo deste trabalho.  

 Especialmente enriquecedora para a questão aqui levantada foi uma interação entre 

brasileiros, surinameses e turistas franceses nascidos nos departamentos de Guadeloupe e 

Martinique. A conversa, na qual se discutia o significado do termo macoumé, forneceu a 

evidência de que, não só elementos de crioulos de base inglesa, mas também daqueles 

lexificados pelo francês, podem estar fazendo parte das práticas linguísticas denominadas pelos 

brasileiros como taki-taki, sobretudo por aqueles que já transitaram pelos garimpos da vizinha 

Guiana Francesa. A palavra macoumé, que, para a surpresa dos brasileiros, era desconhecida 

pelos surinameses, significaria “homossexual” em taki-taki, conforme afirmaram os imigrantes. 

Posteriormente descobriu-se, com a intervenção dos franceses, que o vocábulo era usado nos 

crioulos de base francesa com a mesma acepção. Leituras posteriores realizadas no âmbito desta 

pesquisa confirmaram que o termo, originário das palavras francesas ma + conmére (minha 

comadre), inexiste em sranantongo e é usado também na Guiana Francesa. 

 Outra evidência de imprecisão é o próprio dicionário Wortubuku: Sranantongo para 

brasileiros, trabalho inédito e de grande valor para a comunidade brasileira, mas que, conforme 

me admitiu um de seus autores, possui uma série de itens lexicais não pertencentes à língua 

alvo, e sim a outros crioulos falados no interior do Suriname.  

 Um estudo mais aprofundado da problemática apresentada acima, de maneira sucinta, 

demandaria obviamente competências das quais não disponho nas línguas crioulas em uso no 

país e faria a pesquisa aqui proposta perder seu foco. Independentemente das acepções do 
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sranantongo/taki-taki vigentes sobretudo entre os brasileiros, o idioma, conforme observado em 

2.2.1, tem imensa importância como língua de contato para os imigrantes instalados no 

Suriname nas últimas décadas. Já para os surinameses, além da função de língua franca entre 

os distintos grupos étnicos e apesar de seus estigmas, o sranantongo possui forte caráter 

identitário. Glodowska (2007), Arends (2002) e Adamson e Smith (1995) destacam a 

importância como símbolo de resistência e identidade nacional que tem sido dada à língua após 

a independência do país em 1975. Nos últimos quarenta anos o sranantongo vem assumindo 

papéis anteriormente atribuídos ao holandês: Sua normatização ortográfica ocorreu em 198610 

e atualmente sua presença se faz notar na mídia, nas artes e, sobretudo, em campanhas públicas 

e discursos políticos. 

 

 

 
Figura 7 - Reportagem sobre a integração de brasileiros vivendo no Suriname 

 
 
O título do artigo associa o termo “taki-taki” aos brasileiros residentes no país. 
CHANG, C. I. (2008). Integratie van Brazilianen in Suriname ‘Taki taki? Não, fale Português! De Ware Tijd, 
Binnenland 
 

                                                           
10 BLANKER,J.C.M.; DUBBELDAM, J. Lexicografische verantwoording. In: ____. Prisma woordenboek  
Sranantongo – Prisma wortubuku fu Sranantongo. Antuérpia: Prisma, 2014. p. 16 
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2.2.3 Holandês, a língua oficial 

 Desde o início da colonização holandesa em 1667, o holandês foi a única língua oficial 

do Suriname, ainda que nos séculos iniciais da ocupação o governo colonial nunca tenha 

pretendido propagar o idioma, conforme já observado no item 2.2.1. Apesar dos esforços em 

manter o acesso ao holandês restrito à elite branca do país, gerações de crianças fruto das 

relações entre holandeses e negras escravizadas, adquiriram a língua e, conforme Gobardhan-

Rambocus (1997 apud DIEPEVEEN; HÜNING, 2016), tornaram-se membros centrais da 

comunidade de fala do holandês que “viriam a dar origem a uma classe de pessoas 

autodeclaradas como livres que tentavam se distinguir dos escravos”11 (ibid, tradução do autor), 

sendo o uso da língua holandesa uma das maneiras para tal. 

 Com a instituição da obrigatoriedade escolar em 1876, o holandês foi imposto como única 

língua a ser utilizada na educação. Ainda segundo Diepeveen & Hüning (2016), o empenho da 

metrópole em transformar o Suriname em uma colônia de língua holandesa teve como 

consequência um forte processo de assimilação da língua e cultura dominantes que perdurou 

até a primeira metade do século XX e que contou com importantes fatores de divulgação, como 

a educação, o trabalho missionário e as mídias de massa. Contudo, salientam os autores, as 

instituições envolvidas na disseminação da língua holandesa jamais pretenderam diretamente 

extinguir as outras formas linguísticas faladas na colônia e substituí-las pela língua da 

metrópole. 

 Cabe observar ainda que, apesar do longo passado colonial, a(s) variedade(s) europeia(s) 

do holandês não é/são considerada(s) como ideal linguístico em detrimento da variedade 

surinamesa padrão. Koefoed & May (1980 apud GEERTS, 1992) argumentam sobre a 

existência de um contínuo dialetal com dois extremos, um holandês “geral” e um holandês 

“culto”12, sendo que esse último pouco se diferenciaria do chamado holandês padrão (ABN - 

Algemeen Beschaafd Nederlands), apesar de suas especificidades lexicais e fonológicas. Os 

autores pontuam ainda que o considerado “holandês europeu perfeito desperta reações 

negativas no Suriname”13 (KOEFOED & MAI, 1980 apud GEERTS, 1992, p. 73, tradução do 

autor), por possivelmente estar associado a uma eventual presunção do falante. 

                                                           
11 They would give rise to a new class of self-declared free people who tried to distinguish themselves from the 
slaves 
12 “broad” e “educated Dutch”, respectivamente, na tradução de Geerts (1992) do trabalho original em holandês 
de Koefoed & Mai (1980). 
13 “perfectly ‘Dutch’ Dutch brings out negative reactions in Surinam”, na tradução de Geerts (1992) do trabalho 
original em holandês de Koefoed & Mai (1980). 
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  Nos dias de hoje, mais de quatro décadas após a independência do país, o holandês 

continua sendo a única língua oficial e de prestígio no Suriname, utilizada na administração 

pública, educação, na mídia (embora não de maneira exclusiva) e na vida social. De Kleine 

(2002) comenta que praticamente ninguém no país é monolíngue em holandês, de maneira que 

a língua dominante concorre com outras que possuem usos funcionais distintos. De maneira 

geral, o holandês é utilizado em situações mais formais, sendo que falantes de classes sociais 

privilegiadas residentes na capital tendem a fazer um uso mais extensivo do idioma, inclusive 

no ambiente familiar; ao passo em que indivíduos pertencentes a estratos menos favorecidos 

dão preferência às línguas de seus respectivos grupos em situações informais (WESTMAAS, 

1983; DEPREZ; DE BIES, 1985 apud DE KLEINE, 2002). Diepeveen e Hüning (2016) 

observam que, em Paramaribo especificamente, o holandês tem sido cada vez mais adquirido 

como primeira língua, sendo que jovens em idade escolar e universitários na capital usam o 

holandês com maior frequência que os mais velhos, inclusive em situações mais informais, 

conforme também apontam os estudos de Fierens (2006) e Léglise & Migge (2015) que discuto 

mais adiante em 4.4. Outra variável importante sobre os usos do holandês no país é o gênero. 

Conforme De Kleine (2002), “Em contextos menos formais [...] o fator classe social às vezes é 

neutralizado pelo gênero, uma vez que homens, incluindo aqueles de estratos mais elevados e 

sobretudo no grupo [étnico] dos crioulos, tendem a preferir o sranantongo em detrimento do 

holandês para a comunicação entre si14” (ibid, tradução do autor). Por outro lado, comentam 

Diepeveen e Hüning (2016), um homem não se dirigirá a uma mulher em sranantongo se estiver 

tentando cortejá-la. Em minha última visita ao país, pude perceber em diversas ocasiões como 

os gêneros envolvidos na interação determinam as escolhas linguísticas dos falantes. Em uma 

viagem de táxi, na qual o motorista se encontrava perdido e necessitou parar várias vezes para 

pedir informações aos moradores do bairro, testemunhei como sua abordagem variava 

conforme o gênero de seus interlocutores: ao abordar os homens, o motorista recorria ao 

sranantongo, já para dirigir-se a mulheres, a língua escolhida era o holandês. O fator 

extralinguístico gênero, como veremos posteriormente, será bastante relevante para a análise 

das representações linguísticas formuladas pelos imigrantes brasileiros. 

 

 Conforme observamos neste subcapítulo, a coexistência do holandês com o sranantongo, 

caracterizada por seus usos funcionais mais ou menos bem delimitados e pelos distintos juízos 

                                                           
14 In less formal setting (…) the class factor is sometimes neutralized by gender, as men, including those from a 
higher-class background, especially among the Creole group, may prefer to employ Sranan rather than Dutch 
among themselves. 
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de valor atribuídos a cada uma das línguas contactantes, parece nos sugerir a ocorrência, pelo 

menos na cidade de Paramaribo, de um modelo de diglossia com plurilinguismo. Proponho uma 

discussão um pouco mais detalhada sobre o conceito conforme Ferguson ([1959] 1972) e 

Fishman (1967, 1980 apud ROMAINE, 1995) nos itens 4.3 e 4.4 deste estudo. 
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3 Contexto sócio-histórico da imigração Brasileira no Suriname 

 A imigração de brasileiros para o Suriname é um fenômeno relativamente recente que 

começou a ser percebido em meados dos anos 80. Conforme Höfs (2006), as primeiras 

imigrações com destino à antiga Guiana Holandesa possuíam caráter pontual e eram formadas 

sobretudo por mulheres vítimas de tráfico humano que, atraídas pela promessa de uma vida 

melhor, mudaram-se para o país e acabaram envolvendo-se involuntariamente com a 

prostituição. No período entre as décadas de 80 e 90, com o maior controle dos garimpos no 

Brasil e a expulsão dos mineradores informais das terras indígenas recentemente demarcadas, 

a Amazônia surinamesa revelou-se para os garimpeiros como uma oportunidade menos 

impeditiva de se buscar ouro e, assim, no início dos anos 90 as primeiras modestas ondas de 

imigração se instalaram nas matas do país. As facilidades no garimpo surinamês começaram a 

atrair mais brasileiros que viriam a se dedicar a atividades ligadas direta ou indiretamente à 

extração de ouro, como o transporte de mercadorias, serviços de comunicação e prostituição. 

Ao longo dos anos seguintes, alguns brasileiros começaram a estabelecer-se na capital e relata-

se que por volta de 1997/98 teve início a formação da comunidade de brasileiros em 

Paramaribo. 

 A capital do país é atualmente uma das únicas portas de entrada para os emigrantes, uma 

vez que todo o território correspondente à fronteira política entre o Brasil e Suriname é tomado 

por densa mata, inexistindo, portanto, cidades fronteiriças, estradas ou postos de fiscalização 

dos respectivos órgãos competentes. É em Paramaribo, mais precisamente na região conhecida 

como Klein Belem ou Belenzinho, situada na parte norte da cidade, onde se concentra a maior 

parte dos imigrantes brasileiros que, com seus comércios identificados por letreiros em 

português, suas músicas e suas bandeiras, reconfiguraram a paisagem urbana do local. 

 Estima-se que em torno de 16.000 brasileiros15 vivam atualmente no país, embora não se 

possa falar em números com alguma precisão, devido ao fato de muitas dessas pessoas se 

encontrarem em situação irregular no Suriname. A maioria dos imigrantes, conforme pontua 

Theije (2006), é composta por indivíduos com baixa escolaridade e originários dos estados do 

Pará e Maranhão, embora durante minha pesquisa eu tenha interagido com amazonenses, 

mineiros entre outros. 

 

                                                           
15 Estimativa fornecida em julho de 2015 por José Paulo Ribeiro, presidente da Fundação para o 
Desenvolvimento Brasileiro no Suriname (Fundação BRASUR).  
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3.1 O perfil dos imigrantes 

 Apesar do imaginário surinamês que, conforme veremos mais adiante ainda neste 

capítulo, continua associando a presença brasileira ao garimpo e ao trabalho sexual, 

observações em campo e os estudos de Höfs (2006) e Schimmel (2010) demonstram que o perfil 

do imigrante brasileiro é mais heterogêneo do que um primeiro olhar possa sugerir. Schimmel 

(2010) identifica quatro categorias de imigrantes: 1) garimpeiros e prostitutas, colocados na 

mesma categoria devido à natureza incerta de suas vidas e pelos estigmas a eles comumente 

associados; 2) pequenos empresários e comerciantes; 3) brasileiros integrados à sociedade local 

devido a relacionamentos afetivos com surinameses ou à possibilidade de terem frequentado 

escolas surinamesas e estabelecido laços mais sólidos com o país de destino; 4) criminosos; e 

5) funcionários da embaixada brasileira. Höfs (2006), em uma de suas interações com 

garimpeiros e prostitutas, foi informada por seus interlocutores sobre a existência de quatro 

“classes” de brasileiros: 1) comerciantes; 2) garimpeiros; 3) plocs, termo difundido entre os 

brasileiros para designar mulher de programa; e 4) crentes. A autora chama atenção para o fato 

de que tais categorias não são estanques, de maneira que muitos indivíduos possam se encaixar 

em mais de uma categoria e que “anunciar[-se] como membro de uma classe em detrimento de 

outra obedece aos momentos de interação social em que variam os interesses” (HÖFS, 2006 p. 

54). A autora comenta ainda que o fato de possuir ou não residência fixa na capital representa 

uma divisão marcante entre os imigrantes, distinguindo-os entre “brasileiros do mato” 

(imigrantes envolvidos com o garimpo no interior do país) e “brasileiros da cidade”. Conforme 

Höfs (2006): 

Uns [os do mato] são representados pelo seu interesse oportunista em ir atrás do ouro, 
não se importando em manter uma vida estável ou até mesmo em mostrar respeito à 
sociedade surinamesa e além disso, mantendo contato apenas com os surinameses do 
interior – marrons e indígenas. 
Os outros [da cidade] são representados como aqueles que foram para a cidade, 
investiram seus lucros e se relacionaram com os surinameses da cidade, ou seja, com 
surinameses que possuem maior poder político e econômico. (HÖFS, 2006 p. 72-73) 

 

 Uma das hipóteses iniciais da presente pesquisa, descartada ao longo do trabalho de 

campo, era observar eventuais disparidades no perfil sociolinguístico de brasileiros que 

residiam ou trabalhavam em Belenzinho e aqueles que pouco frequentavam essa região da 

cidade. Com o objetivo de verificar essa suposição, os entrevistados foram perguntados se 

percebiam diferenças entre os brasileiros com base em tal critério geográfico. Embora muitos 

informantes tenham respondido negativamente à pergunta ou afirmado não terem opinião 

formada, vários alegaram serem perceptíveis características específicas de cada brasileiro 
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conforme seu local de residência e/ou trabalho. A totalidade das respostas afirmativas 

fornecidas descrevia os moradores e frequentadores de Belenzinho como menos integrados à 

sociedade surinamesa, menos escolarizados e, inclusive, mais “vida loca”, conforme informado 

por um dos interlocutores, enquanto os residentes de outras áreas de Paramaribo seriam mais 

“adaptados” à vida no Suriname, possuiriam um nível socioeconômico mais alto e teriam 

competências linguísticas mais avançadas nos idiomas dos país.  

 Neste ponto, cabem duas observações pertinentes: 1) A grande maioria dos entrevistados 

que responderam afirmativamente à pergunta acima é composta por indivíduos com maior nível 

de escolaridade e que não frequentam Belenzinho; e 2) A região em questão recebe diariamente 

brasileiros envolvidos com o garimpo no interior do país e que vão à capital vender ouro e 

comprar insumos para a extração mineral, hospedando-se por curtos períodos de tempo nos 

hotéis do bairro e aproveitando as oportunidades de lazer lá encontradas. Isso posto, não seria 

implausível inferir que as semelhanças entre o perfil do “brasileiro do mato”, segundo proposto 

por Höfs (2006), e o do “brasileiro de Belenzinho”, conforme me foi descrito pelos informantes 

em campo, podem ser atribuídas não apenas a uma eventual confusão entre indivíduos com 

residência fixa nos bairro e aqueles de passagem pela região, mas também à necessidade da 

parte de uma “elite imigrante” no Suriname de distanciar-se dos brasileiros menos escolarizados 

e/ou integrados, a quem frequentemente veem com ressalvas. 

  Höfs (2006) analisa profundamente as desigualdades entre a população imigrante. Para 

a autora, enquanto as plocs e peões16 seriam o segmento mais estigmatizado entre os brasileiros, 

os comerciantes ocupariam um lugar de elite, nas palavras da autora. Concluo que a posição 

privilegiada desse grupo se atribui ao fato de seus integrantes estarem estabelecidos no país há 

mais tempo, manterem laços com surinameses, disporem algumas vezes de um nível de 

escolaridade maior e possuírem investimentos na cidade, o que lhes delegaria um certo poder 

simbólico, segundo definido por Bourdieu (1989), sobre os outros imigrantes. Tais 

características permitiriam a essa “elite” não só tomar a frente dos demais imigrantes na 

representação do coletivo junto à embaixada e demais assuntos burocráticos, conforme relata 

Höfs (2006), mas também servir de exemplo quanto aos caminhos apropriados a serem seguidos 

na construção de uma identidade coletiva, ainda nas palavras da autora. Minhas observações 

em campo me permitem ainda levantar a questão se os brasileiros que imigraram quando 

                                                           
16 “O peão é aquele que realiza diretamente a garimpagem, trabalhando no ‘baixão’ (buraco onde está colocada a 
máquina de onde se escoa e separa o ouro). O peão ocupa o patamar mais baixo da hierarquia garimpeira [...] Os 
‘empresários’, donos das máquinas, embora também sejam considerados garimpeiros, têm um status diferenciado 
daqueles que trabalham diretamente na terra e nas dragas, o que os faz pertencer a ‘classes’ diferentes.” (HÖFS, 
2006 p. 68) 
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crianças, frequentaram escolas surinamesas e se integraram à sociedade surinamesa e, ainda, 

empresários, militares, professores e evangelizadores em geral não se enquadrariam no modelo 

de “elite” conceituado por Höfs. 

 Como pudemos perceber acima, quase tão rico quanto o mosaico étnico surinamês é a 

pluralidade dos perfis sociais, culturais e econômicos dos brasileiros vivendo no Suriname. Não 

procurei nesta parte do trabalho teorizar sobre suas diferenças ou oferecer uma tipologia com 

classificações dos imigrantes, mas apenas demonstrar a heterogeneidade entre eles, bastante 

destoante do imaginário surinamês que os associa automaticamente ao garimpo e à prostituição, 

como veremos a seguir. 

 

3.2 O olhar local 

 Ao analisar reportagens envolvendo brasileiros publicadas entre 2007 e 2010 nos dois 

principais jornais surinameses, De ware tijd e Times of Suriname, Oliveira (2012) compilou a 

seguinte tabela, que reproduzo abaixo, com os assuntos abordados pelos periódicos e o tipo de 

tratamento, negativo ou positivo, que segundo o seu juízo foi dado aos conteúdos. 

 

Assunto 
Conteúdo 
positivo 

Conteúdo 
negativo 

Times of 
Suriname 

De Ware 
Tijd 

Prostituição - 56 22 34 
Belenzinho 1 8 3 6 

Garimpo/garimpeiros 2 215 119 98 
Danos ambientais (uso de mercúrio 

nos garimpos e desmatamento) 
- 180 97 83 

Conflitos/problemas com grupos 
quilombolas e/ou indígenas 

- 51 23 28 

Imigração ilegal - 156 89 67 
Prisão e assassinato - 138 96 42 

Tensão/conflito com a mineração 
em grande escala 

- 63 42 21 

Fuga de capital para o Brasil (envio 
de dinheiro e transporte ilegal de 

ouro) 
- 24 13 11 

Carnaval e festa junina 20 2 9 13 
Acordos bilaterais/visitas oficiais 27 - 18 9 

Religião 1 - - 1 
Total 51 893 531 413 

Tabela 2 - Assuntos abordados por jornais surinameses envolvendo imigrantes brasileiros 
 (OLIVEIRA, 2012 p. 454) 
  

 A desalentadora tabela acima sugere uma visão bastante negativa vigente na sociedade 

alvo com relação aos imigrantes brasileiros. Em minha última visita ao país, realizada em 
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dezembro de 2016, perguntei diretamente a um surinamês o que ele achava dos brasileiros, 

pedindo-lhe que me respondesse com sinceridade. Ainda que o rapaz não tenha expressamente 

manifestado qualquer juízo de valor, sua resposta confirmou o estereotipo reforçado pelo 

discurso midiático, como vimos acima, de brasileiros envolvidos com garimpo e prostituição e 

que, conforme observam Höfs (2006) e vários informantes da minha pesquisa, se estende a 

todos os segmentos da população imigrante. A autora comenta ainda que os garimpeiros e 

trabalhadoras sexuais são categorias estigmatizadas pelos surinameses e conclui: 

 

Apesar de não representarem os brasileiros em sua totalidade, as categorias de plocs 
e peões funcionam como amálgama desse grupo social. Isto não significa que essas 
categorias digam respeito apenas aos homens e mulheres de origem brasileira, mas, 
sim, que, no Suriname, os brasileiros têm sua imagem associada à garimpagem e ao 
sexo. (HÖFS, 2006 p. 77) 
 

 Outros aspectos comumente associados a brasileiros são a pouca integração à sociedade 

local, a falta de competências em línguas estrangeiras, o crescente número de igrejas 

evangélicas voltadas aos imigrantes e, conforme me relatou uma surinamesa na minha primeira 

visita ao país, a aparência das mulheres, com seus cabelos descoloridos, tatuagens e vestuário 

muitas vezes bastante revelador para os padrões do Suriname. O trecho transcrito abaixo, 

extraído de uma reportagem sobre a integração dos brasileiros publicada no jornal De Ware 

Tijd em 2008, resume com bastante clareza esses outros estereótipos aqui descritos e nos 

permite ainda refletir sobre o papel da mídia de massa na construção e propagação de tais 

clichês. 

 

Glória Deus! 
Mas nem todos os brasileiros são festeiros. A maioria prefere ficar em casa com os 
amigos ou com suas parabólicas no telhado17. Mas já que eles não são chegados em 
estudo e não se dão o trabalho de aprender uma língua estrangeira, o que é que os 
brasileiros fazem além de deixarem seus salões de beleza abertos até tarde, pintarem 
as unhas e descolorirem os pelos das pernas? Em Belenzinho eu descobri: Quanto 
mais pobre a região, mais igrejas há.  
CHANG, C. I. (2008). Integratie van Brazilianen in Suriname ‘Taki taki? Não, fale 
Português! De Ware Tijd, Binnenland, tradução do autor18 

  

                                                           
17 Os próprios imigrantes se divertem ao dizer que, para reconhecer a casa de um brasileiro, basta olhar para o 
telhado, já que a grande maioria possui instaladas em suas casas antenas parabólicas para poderem sintonizar 
canais brasileiros em seus televisores. 
18 Gloria Deus! 
Niet alle Brazilianen zijn feestvarkens, de meesten zitten liever thuis bij vrienden of met em tv-schotel op het erf. 
Maar als ze heel weinig ann studie doen em de moie niet nemen, om een vreemde taal te leren, wat doen Brazilianen 
nog meer dan alleen de salons tot laat openhouden, de nagels laten glimmen em de beenharen blonderen? In Belém 
zag ik het al: hoe armer de buurt, hoe meer kerken er zijn. 
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 Contudo, os imigrantes com quem conversei, apesar de haverem citado eventos 

problemáticos envolvendo amigos brasileiros e surinameses, alegaram ter uma convivência 

pacífica com a sociedade do país de destino e, em sua imensa maioria, responderam 

afirmativamente quando indagados diretamente se o convívio entre as duas nacionalidades era 

harmônico. 

 

3.3 A mulher brasileira no Suriname 

 Percebemos ao longo deste capítulo a existência de dois segmentos opostos em uma 

espécie de hierarquia entre os imigrantes: de um lado, as plocs e peões, e, no outro extremo, os 

brasileiros integrados à sociedade hospedeira. A integração, conforme as leituras de Höfs 

(2006) e minhas observações de campo, pode ser decorrência 1) de uma posição 

socioeconômica favorecida da qual os imigrantes já gozavam no Brasil e que lhes permitiu 

aprender o holandês como L3 ou L4 e, por consequência, interagirem com a sociedade local 

com maior igualdade de condições; 2) da oportunidade de haverem crescido no país e 

frequentado escolas no Suriname; ou 3) de laços estabelecidos já na idade adulta com 

surinameses. Nesse sentido, Höfs (2006, 2007) dá especial enfoque ao casamento de brasileiras 

com homens do país, que, na concepção da autora, representa uma nova possibilidade de 

trânsito social para as imigrantes. Ainda com base nas observações in loco e nas análises de 

Höfs (2006), os intercasamentos de surinameses com as imigrantes são mais frequentes que o 

matrimônio de homens brasileiros com mulheres da sociedade hospedeira. A autora enumera 

ainda algumas diferenças entre os dois tipos de laços matrimoniais: 

O que se pode perceber dos casamentos entre homens brasileiros e mulheres 
surinamesas é uma menor interação das esposas no círculo social do marido. Nas 
famílias formadas por homens brasileiros casados com mulheres surinamesas, os 
hábitos das esposas são mantidos, assim como, sua língua e sua religião [...] 
Na maior parte dos casamentos entre mulheres brasileiras e homens surinameses 
ocorre o inverso e o marido é inserido na dinâmica familiar e passa a adotar costumes 
alimentares, vestuários e, até mesmo, crenças religiosas de suas esposas. Os maridos 
geralmente aprendem a falar o português, comem o que as esposas cozinham, 
frequentam os locais que suas esposas gostam. Elas, por sua vez, frequentam a casa 
da família do marido apenas em ocasiões específicas e mantêm muito pouco contato. 
(HÖFS, 2006 p. 85) 
 

 Apesar disso, tais relacionamentos afetivos permitem às brasileiras uma inserção 

privilegiada e gozada por poucos imigrantes na sociedade local, transformando-as, ainda 

conforme Höfs (2007), em uma espécie de via de contato e diálogo entre brasileiros e 

surinameses. A autora argumenta ainda que, enquanto o homem brasileiro exerce seu poder a 

partir do garimpo, as mulheres o fazem na cidade por meio de seus laços mais intensos com a 
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sociedade surinamesa, estabelecidos não só em decorrência dos relacionamentos afetivos, mas 

também através do comércio, relações de vizinhança e prostituição. 

 Notamos aqui uma relação de ambivalência que transita entre o prestígio e o estigma e 

que caracteriza a figura feminina em Paramaribo: se, por um lado, a ponte que fazem na 

negociação da construção de uma identidade brasileira as coloca em papel de destaque entre os 

imigrantes, por outro, os velhos estereótipos que as associam ao trabalho sexual continuam 

afetando as vivências de todas elas no país.  

 Nas interações com as imigrantes realizadas ao longo de minhas visitas ao país, as 

mulheres frequentemente se queixavam da imagem que os surinameses faziam delas e relataram 

episódios de assédio, discriminação e situações desrespeitosas em geral envolvendo não só 

homens surinameses, mas brasileiros também. Os depoimentos transcritos abaixo, os dois 

primeiros coletados em campo e o terceiro extraído de Höfs (2006) ilustram alguns desses 

episódios. 

 

M38: Eu já cheguei a sofrer um pouco de discriminação... com o meu marido... que 
ele me escondeu durante quase quatro anos da família. Eu com uma filha de quase 
dois anos dele, só que a mãe e o pai dele não sabiam, ninguém sabia. [...] Aí eu tomei 
a iniciativa... Entrei na rede social [...] vi o irmão dele, que é professor da universidade 
aqui... e botei, falei pra ele em inglês, do Google, que eu traduzi, né? E falei “olha as 
minhas fotos”. Aí eu tinha foto dele com a filha dele lá no Brasil, que ele foi visitar, 
né? Aí ele falou “parece meu irmão, né?” e eu disse “mas é o seu irmão!”. Aí ele 
pegou, gravou a foto no CD e levou pro pai dele ver. Aí foi que o pai dele descobriu 
[...] 
 
M24: As meninas falavam “ó, quando você estiver num lugar..” As meninas da elite 
lá que falavam né? “Quando você estiver num lugar, você não fala em português... 
fala em inglês se estiver com alguém, fala em outra coisa, porque se eles verem você 
falar em português eles vão achar que você é prostituta, porque brasileira aqui tem 
fama de prostituta.” Então... é mulher, é brasileira, tá sozinha fazendo alguma coisa, 
é prostituta. 
 

Porque aqui, muita mulher e muito homem, principalmente homem, aqui o brasileiro 
é o primeiro a discriminar todas as mulheres do Brasil. Toda mulher para brasileiro, 
para homem brasileiro, é prostituta. Toda mulher. Não existe, não tem essa que ‘não, 
aquela ali não é’, todas são. Eu tô acostumada a sair com meu marido pra rua e o cara 
chega: “Ei, quem é essa mulher aí? Me apresenta, bicho?”, fala assim, sabe? Ele fala: 
“Essa é a minha esposa, rapaz”. Eu deixo muito de andar nos lugares, pra evitar essas 
coisas muitas vezes por causa disso. Porque brasileiro não respeita a cara de ninguém. 
Porque toda mulher aqui, principalmente porque toda mulher é prostituta ou já foi ou 
é, né? Por isso eles não respeitam. 
(HÖFS, 2006 p. 79) 

 
 Apesar dos preconceitos visíveis, Höfs (2006) argumenta existir uma ressignificação da 

imagem de prostituta entre os imigrantes. Conforme a autora, a narrativa da construção de uma 

identidade brasileira no Suriname dá às plocs um lugar de existência legítimo dentro dela, pois 



27 
 

foram as trabalhadoras sexuais, juntamente com os garimpeiros, os primeiros brasileiros a 

chegarem no Suriname, sendo vistos atualmente pelos demais imigrantes como agentes 

desenvolvimentistas do país, uma vez que grande parte das atividades econômicas nas quais os 

brasileiros se envolvem em Paramaribo está relacionada direta ou indiretamente à extração 

mineral e à prostituição. De fato, conforme minhas observações em campo, a condição passada 

ou presente como prostituta, ainda que permeada por desprestígio, não é considerada um tabu. 

O trecho transcrito abaixo é parte de uma interação da qual participaram o autor, duas brasileiras 

adultas e a filha de uma delas, que aparentava ter cerca de 11 anos. Na conversa, a informante 

M38 conta, sem grandes pudores diante da filha, sobre os seus primeiros meses como ploc no 

Suriname, usando o termo faculdade para referir-se à casa de prostituição onde trabalhou, 

despertando reações de riso na menina, que claramente parecia perceber o significado da 

insinuação da mãe. 

 

E: Então você tava primeiro no garimpo e depois veio fixar residência aqui? 
M38: Não, eu tava numa faculdade aqui. 
E: Aqui em Paramaribo mesmo? 
M38: É. 
As entervistadas riem. 
M41: Não, ela tava numa faculdade 
M38: Numa faculdade, lá... 
E: Ah tá. risos 
M38: Pois é... aí de lá eu passei três meses e fui pro garimpo 
[...] 
E: Aí depois do garimpo você veio fixar residência aqui? 
M38: Foi... aí eu já conhecia meu marido, já tava namorando, só que ele ainda tava 
na universidade... aí ele tava liso, sabe? 
Todos riem. 
M38: Universitário, né... 
M41: Mas esse é real, ele tava na universidade mesmo. 

 

 Ainda segundo Höfs (2006), a ressignificação das representações negativas associadas às 

prostitutas não impede que as mulheres que sigam nessa condição, bastante estigmatizada na 

sociedade surinamesa, sejam vistas também como uma espécie de “distúrbio na ordem 

imigrante brasileira”, invocando a necessidade de diferenciação entre as próprias imigrantes. 

Uma das informantes da minha pesquisa, residente há quase 30 anos no Suriname e com nível 

superior completo, fez questão de ressaltar que “no Suriname tem dois tipos de brasileiras: 

aquelas que já vieram com segurança, com um marido ou trabalho, e aquelas que vieram se 

jogar”, fazendo referência às garimpeiras, plocs, e demais brasileiras a quem possivelmente 

atribuía um caráter de incerteza e inseguridade social. 
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 A afirmação de que “toda brasileira é prostituta” é, obviamente, problemática. Dentre as 

imigrantes por mim abordadas ao acaso ao longo da pesquisa de campo, apenas uma era ploc. 

Em uma casa de prostituição tive a oportunidade de entrevistar uma segunda trabalhadora 

sexual e interagi informalmente com outras duas moças que alegaram “fazer ploc” apenas em 

caso de necessidade ou quando “surgia a oportunidade”. Muitas das outras mulheres com quem 

conversei atuavam em áreas ligadas direta ou indiretamente ao garimpo e à prostituição, como 

operadoras de rádio, funcionárias em casas de compra de ouro, manicures e cabeleireiras.  

Entrevistei ainda professoras, uma boleira e uma aeromoça, o que nos permite concluir, assim 

como Höfs (2006), que as imigrantes no país ocupam nichos profissionais tradicionalmente 

entendidos como femininos. 

 Procurei mostrar com esta breve exposição baseada nos trabalhos de Höfs (2006, 2007) e 

em observações pessoais, que as imigrantes, apesar de terem as vidas marcadas por estigmas 

dentro da sociedade surinamesa, o que as torna vítimas de assédios e da pressão para 

“ascenderem socialmente”, possuem, normalmente graças aos relacionamentos afetivos com 

homens nascidos no país, a capacidade de transitar entre dois extremos de uma suposta cadeia 

hierárquica vigente entre os imigrantes. Com tais movimentos de mobilidade social, as 

brasileiras podem passar da condição de ploc ou imigrante pouco integrada aos costumes locais 

à posição privilegiada de intermediadoras entre as duas culturas, o que lhes permitiria, conforme 

aponta Höfs (2007), além de assegurarem-se de que foram aceitas no país, difundirem entre os 

brasileiros a estrutura do pensamento e a força dos grupos étnico-culturais para a manutenção 

da sociedade surinamesa.  

 

3.4 Uma comunidade de brasileiros no Suriname? 

 O exposto até agora neste capítulo, que enfatizou o caráter heterogêneo observado no(s) 

grupo(s) de brasileiros residindo no Suriname e discutiu as diferentes pressões e estigmas aos 

quais estão sujeitos, conforme suas condições sociais, mulheres e homens tanto frente à 

comunidade local quanto a outros imigrantes, nos leva a indagar se poderíamos definir o grupo 

de brasileiros como uma comunidade imigrante vivendo no exterior, ainda que permeada por 

desigualdades. 

 Para responder a essa questão, cumpre primeiramente esclarecer o que está entendido aqui 

como comunidade. Abordo brevemente neste ponto os conceitos de comunidades de fala e 

comunidades de práticas, segundo comumente definidos pela Sociolinguística, e comento ainda 
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uma distinção de inspiração ecolinguística, conforme proposta por Couto (2016), entre 

comunidades de língua e comunidades de fala. 

 Por comunidades de fala entende-se um dado grupamento que partilha de um índice de 

pertencimento linguístico. É justamente o fator de compartilhamento, não necessariamente dos 

mesmos usos linguísticos em uma dimensão estilística, em que se baseia, conforme Labov 

(apud FREITAG, 2015a), tal conceito. Conforme Freitag (2015a): 

 

Uma comunidade de fala não é um grupo de falantes que faz usos das mesmas formas 
linguísticas, mas um grupo que compartilha dos mesmos valores associados aos usos 
da língua, o que pode ser observado pelos julgamentos de valor (positivo ou negativo), 
atribuídos conscientemente pelos falantes aos usos linguísticos. (FREITAG, 2015a p. 
103) 

 

 Baseando-se na definição acima e em observações em campo, não resta dúvidas de que, 

pelo menos no caso dos indivíduos nascidos no Brasil e que emigraram quando jovens ou 

adultos, podemos definir o grupo de imigrantes como pertencentes à comunidade de fala do 

português brasileiro. Todos os sujeitos abordados pela minha pesquisa, por exemplo, 

consideram o português sua primeira língua e compartilham as mesmas representações 

linguísticas acerca da língua vigentes no Brasil e que muitas vezes se traduziram em evidências 

de insegurança linguística (cf. CALVET, 2004) observadas em interações com sujeitos menos 

escolarizados. 

 Já o conceito de comunidades de práticas refere-se, conforme Freitag (2015a), a: 

grupos de indivíduos em interação, engajados em torno de um foco de interesse que 
os leva a buscar o aprimoramento de suas habilidades. São exemplos expressivos de 
comunidades de prática a Comunidade do Software Livre, que congrega 
universidades, empresários, poder público, grupos de usuários, hackers, ONG’s e 
ativistas em prol da liberdade do conhecimento, com a promoção do uso e do 
desenvolvimento de software livre como uma alternativa de liberdade econômica, 
tecnológica e de expressão [e] as catadoras de mangaba sergipanas [...]. No nosso 
cotidiano, transitamos por diferentes comunidades de práticas; a comunidade de 
práticas do trabalho, do lazer, do estudo etc. Porém, talvez poucas sejam tão 
prototípicas como comunidades de prática [...] como a sala de aula. (FREITAG, 
2015a p. 108-109, grifo nosso) 
 

 Responder se e em que dimensão o grupo de brasileiros vivendo no Suriname se encaixa 

no conceito de comunidade de práticas requere reflexões um pouco mais complexas. Quando 

perguntados diretamente se poderíamos entender o grupo de imigrantes como uma comunidade, 

no sentido geral da palavra, os indivíduos forneceram respostas variadas que, embora 

enfatizassem que “todo mundo mais ou menos se conhecia”, não chegavam a expressar a 

existência de um caráter de solidariedade e engajamento comum. Transcrevo duas dessas 

respostas abaixo: 
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E: E o senhor acha que a gente pode falar de uma comunidade de brasileira aqui? [...] 
É uma comunidade no sentido de que todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda 
mais ou menos... Ou é cada um na sua? Como é que o senhor vê isso? 
H54: Olha [...] É meio que cada um na sua, embora quase todo mundo se conheça, 
mas não existe um bloco ali, digamos, uma corrente de “eu por você, você por mim, 
todos por um”. Não, é bastante concorrente, vamos dizer assim. Não uma 
concorrência acirrada, de violência, mas cada um aqui tem objetivos individuais, 
embora seja quase no mesmo foco, que é extrair minério. Direta ou indiretamente tá 
todo mundo ligado a isso. Mesmo quem tem uma farmácia, ou um salão de beleza, 
uma lanchonete, está ligado à produção minério [...] no interior. E essas pessoas vêm 
vender seu minério, comprar suas peças [..] e alimentos. E todo mundo fica ali. Um 
vai fazer o cabelo, o outro vai ajeitar o motor [...] Alguém serve o outro, mas tudo 
com o propósito de ganhar dinheiro. 
 
M41: Socialmente todo mundo se conhece, né? Todo mundo vive... tem uma certa 
afinidade, vamos colocar assim. Mas não existe essa comunidade, existe um grupo 
separado em cada cantinho... 
E: Umas panelinhas? 
M41: É, umas panelinhas.  

 

 Já abordamos neste capítulo o fato de que imensa parte das atividades econômicas nas 

quais se envolvem os brasileiros no Suriname está ligada direta ou indiretamente ao garimpo. 

Trataremos agora de refletir sobre ao que se referiria a “certa afinidade” descrita pela 

informante M41. Como vimos com base no aqui exposto, os estigmas atribuídos pela sociedade 

hospedeira às categorias ploc e peão se estendem a todos os imigrantes de maneira geral. Em 

Paramaribo, por exemplo, observa-se a circulação e/ou convivência de comerciantes, 

prostitutas, evangelizadores, garimpeiros, professores e cabeleireiros brasileiros, o que faz 

todos passíveis de serem atingidos pelas imagens e representações sociais que ali circulam. 

Höfs (2006), embora não recorra ao conceito de comunidade de práticas, fala em grupos de 

ação, que seriam, conforme Goffma (1988 apud HÖFS, 2006), agrupamentos formados por 

indivíduos marcados direta e indiretamente por um estigma e que frente a outros grupos sociais 

responderiam como um coletivo. Retomando o conceito de comunidades de práticas, que tem 

como característico o envolvimento de indivíduos em torno de um foco comum que lhes permita 

aprimorar suas habilidades, podemos enxergar na possibilidade de renegociação de uma 

imagem coletiva e na consequente reconstrução de uma identidade deteriorada um interesse 

compartilhado por grande parcela dos brasileiros vivendo no Suriname. 

 Ao longo das entrevistas, muitos brasileiros expressaram certo descontentamento com 

uma presumida desarmonia existente entre brasileiros, sobretudo quando os informantes 

comparavam sua condição com a dos grupos étnicos dos javaneses, crioulos ou hindustanos. 

De fato, os brasileiros não constituem um grupo étnico na maneira como entendida pela 

sociedade surinamesa, uma vez que não possuem representação política ou porta-vozes 

reconhecidos pelo governo e que, conforme vimos no subcapítulo 2.1, a categoria “brasileira”, 
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apesar da expressividade do seu número, sequer figurou como opção de resposta à pergunta do 

censo de 2012 que solicitava aos recenseados que autodeclarassem sua etnia. Höfs (2006) 

conclui que o ressentimento com uma eventual desunião dos brasileiros pode ser atribuído à 

necessidade de se encaixar em um modelo étnico legitimado pelo coletivo surinamês. 

 Cabe lembrar que tampouco os grupos étnicos sancionados pela narrativa pós-

independência de fundação do Suriname são homogêneos ou harmônicos. Entre os hindustanos, 

por exemplo, existem indivíduos hindus, cristãos e muçulmanos. Os chineses, por sua vez, 

advêm de duas ondas migratórias distintas, separadas por mais de um século, e falam dialetos 

diferentes de chinês. Seria, portanto, inocente presumir um ideal de harmonia intragrupal com 

base em tal conjuntura. Höfs (2006) nos lembra que, embora heterogêneos, os grupos étnicos 

foram ideologicamente homogeneizados no processo de descolonização, o que amenizou as 

divergências internas e estabeleceu como denominador comum suas respectivas origens 

nacionais. Ainda sem abordar o conceito de comunidades de práticas, a autora conclui: 

 

[...] a comunidade brasileira existe, apesar do sentimento dos imigrantes em relação a 
ela. No entanto, o que entre os brasileiros estaria em processo é a construção da 
etnicidade que está atrelada não à comunidade em si, mas à propagação da 
comunalização, que instaura uma essência, ou seja, estabelece a fixidez da relação e 
da identidade entre seus membros. (HÖFS, 2006 p. 119, grifo nosso) 

 

 Vimos em Freitag (2015a) que tal fixidez e estabilidade não são condição sine qua non 

para definir as comunidades de práticas como tal e que podemos ainda caracterizar tais 

comunidades como mais ou menos prototípicas, uma vez que, com as possibilidades de 

mobilidade social e estabelecimento de redes sociais múltiplas, os sujeitos têm crescentemente 

a oportunidade de transitar por diferentes comunidades de prática conforme seus interesses. 

Embora fuja ao escopo da presente pesquisa chegar a constatações conclusivas em torno da 

questão aqui abordada, parto do princípio de que, de maneira geral, podemos definir os 

brasileiros residentes no Suriname como membros de uma comunidade de prática engajada na 

busca comum por uma harmonia ideal e pela possibilidade de ressignificar sua imagem 

estigmatizada diante da sociedade hospedeira que, bem ou mal, conforme pudemos constatar, 

os enxerga como um grupo homogêneo.  

 Couto (2016), por sua vez, comenta que tais conceitos acima discutidos ignoram uma 

dimensão social muito importante: o espaço. Nesse sentido, o autor propõe uma tipologia 

ecolinguística que nos permite categorizar de maneira diferenciada o grupo de brasileiros 

vivendo em Paramaribo. O autor faz a distinção entre as comunidades de língua – conceito 

condicionado ao sistema linguístico e bastante semelhante à ideia de comunidade de fala 
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conforme definida acima por Freitag (2015a) – e as comunidades de fala, que segundo Couto 

(2016) levariam em consideração o território no qual as interações verbais ocorrem. Conforme 

o espaço físico no qual os falantes se inserem e que pode ser delimitado pelo próprio 

pesquisador, as comunidades de fala podem ser classificadas entre comunidade de fala mínima, 

análoga à célula em um ecossistema biológico e que poderia se referir, por um exemplo, a 

apenas um par de interlocutores, e comunidade de fala máxima, conceito que faria referência à 

toda a comunidade usuária de um determinado sistema linguístico e que se equipararia à 

comunidade de língua segundo definida pelo autor ou, ainda, à definição corrente de 

comunidade de fala utilizada nos estudos sociolinguísticos atuais. 

 As comunidades podem ser ainda classificadas, na perspectiva do mono/plurilinguismo, 

como comunidades de fala complexas, na qual distintas línguas ou dialetos entrariam em 

contato, e comunidades de fala simples, que seriam monolíngues ou monodialetais e, portanto, 

bastante escassas no mundo atual, marcado pelo plurilinguismo e transculturalismo. 

 Com respeito à distribuição espacial dos falantes em um dado território, Couto faz a 

distinção entre comunidades de fala compactas, nas quais seus membros vivem próximos uns 

aos outros, o que favoreceria a interação e a comunhão, e comunidades de fala difusas, nas 

quais os indivíduos vivem relativamente afastados uns dos outros, como se observa no caso das 

regiões rurais. 

 A tipologia ecolinguística proposta por Couto é interessante por nos permitir descrever 

de maneira objetiva o grupo de imigrantes abordados pela presente pesquisa que, conforme 

veremos no capítulo 5, se valeu de observações de campo realizadas em um espaço de tempo 

relativamente limitado. Dessa forma, os brasileiros que compõem o universo da amostragem, 

todos falantes de português como L1 e residentes em diversas regiões de Paramaribo, poderiam 

ser classificados como membros de uma comunidade de fala complexa, devido ao 

plurilinguismo que a caracteriza, e difusa, por estarem distribuídos de maneira dispersa na 

capital do país. Nada impede, entretanto, que um recorte distinto do aqui adotado leve o 

observador a conclusões opostas àquelas comentadas neste último parágrafo. É possível 

imaginar, por exemplo, que uma pesquisa centrada em grupos de peões que passem a maior 

parte do tempo dividindo o mesmo local de trabalho, repouso e lazer com outros brasileiros e 

pouco interajam com a sociedade hospedeira dificilmente poderá descrever sem maiores 

restrições tais falantes como integrantes de uma comunidade de fala complexa e difusa. 
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Figura 8 - Letreiro em Belenzinho 

 
Foto do autor, 2013 

 

 

 

Figura 9 - Letreiro em Belenzinho 

 

Foto do autor, 2013 

 

 

Figura 10 - Letreiro trilíngue 

 
Centro de Paramaribo 
Foto do autor, 2016 
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Figura 11 - Bar do Bigode 

 
Belenzinho 
Foto do autor, 2013 
 

Figura 12 - Recanto Nordestino 

 
Belenzinho 
Foto do autor, 2013 
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4 Referencial teórico 

 Neste capítulo, abordo inicialmente alguns conceitos cujo entendimento faz-se 

necessário para a discussão principal do presente trabalho: as representações e práticas 

linguísticas, na qualidade de fatores inerentes à língua, de brasileiros residentes em Paramaribo 

e como (e por que) elas apresentam distinções conforme o gênero do falante em um contexto 

plurilíngue.  

 Para tanto, esclareço primeiramente o que entendo por plurilinguismo, tanto no plano 

individual, quanto no social.  Uma vez que um dos idiomas envolvidos nas interações dos 

imigrantes brasileiros é o sranantongo, crioulo que tem o inglês como lexificador, exponho em 

4.2 o que entendo pelo termo língua crioula, atualmente controverso na linguística.  

Abordo em seguida o conceito de diglossia, fundamental para o entendimento de 

sociedades plurilíngues onde coexistem línguas dominantes e dominadas, como no caso do país 

de destino dos imigrantes aqui discutidos. A condição diglóssica ideal, como exponho em 4.3 

e 4.4, tem se tornado cada vez mais rara no mundo globalizado em que vivemos e, não apenas 

para contextualizar e atualizar a aplicação desse conceito ao Suriname, mas também para 

melhor descrever o plurilinguismo observado atualmente no país, proponho uma revisão da 

escassa bibliografia que procurou analisar as dinâmicas de contato linguístico na antiga colônia 

holandesa, com enfoque no cenário observado atualmente entre jovens escolarizados. 

 Por entender que as relações de poder subjazem às representações e, consequentemente, 

as práticas e a insegurança linguística dos falantes, discuto ainda, além desses três conceitos, as 

ideias de mercado linguístico, violência simbólica e ideologia. 

 A exposição teórica aqui proposta é encerrada com a apresentação do histórico dos 

trabalhos sociolinguísticos que se propuseram a analisar as interações entre gênero e linguagem, 

dando ênfase a pesquisas recentes desenvolvidas em cenários plurilíngues. Em 4.8.2 discuto 

ainda a própria definição de sexo e gênero sob uma perspectiva queer e apresento no final deste 

capítulo as contribuições de um emergente campo dos estudos linguísticos para o entendimento 

das relações entre gênero e linguagem: a linguística queer. 

 

4.1 Plurilinguismo, bilinguismo e afins: uma breve discussão terminológica 

O estudo de situações de plurilinguismo tem como primeiro obstáculo a questão 

terminológica. Ainda que as definições e critérios para classificação de indivíduos como 

monolíngues e bi/multilingues não sejam consensuais entre os teóricos, o senso comum tende 

a considerar como característica desses fenômenos "a competência total em duas línguas" 
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equivalente à do falante nativo, conforme a definição proposta por Bloomfield ([1933] 1984) e 

já bastante questionada desde segunda metade do século XX. 

Para além do empasse concernindo a definição das características que descreveriam o 

sujeito bi/multilíngue, há também a problemática dos próprios binômios bi/multilinguismo e 

bi/plurilinguismo, usados frequentemente de maneira indistinta, ainda que alguns autores 

proponham a diferenciação entre multilinguismo e plurilinguismo19. O Quadro Europeu 

Comum de Referência, influente documento publicado pela União Europeia em 2001 e que 

estabelece diretrizes para a descrição dos níveis de competência linguística para o aprendizado 

e ensino de línguas, define como multilinguismo a coexistência ou conhecimento de diferentes 

línguas em uma dada sociedade, enquanto que o plurilinguismo, por sua vez, seria a 

competência comunicativa possuída pelo indivíduo em mais de um idioma. 

Entendemos ser bastante arbitrária a escolha dos termos multi/plurilinguismo como 

caracterizadores de um fenômeno social e individual, respectivamente, e adotaremos aqui, para 

fins de maior clareza, os conceitos de plurilinguismo social e plurilinguismo individual, 

conforme comentados por Wei (2013) e Edwards (2013). Assim como Mackey (2013), 

consideramos ainda as variáveis do plurilinguismo meras extensões numéricas daquelas do 

bilinguismo, razão pela qual não será feita neste estudo a distinção entre essas duas condições, 

empregando-se o termo plurilinguismo para definir a coexistência, contato e interação de duas 

ou mais línguas. 

Já para caracterizar e melhor entender o plurilinguismo individual, recorro aos conceitos 

de bilinguismo e bilingualidade propostos por Savedra (2009), que entende o domínio de duas 

formas linguísticas como fenômenos dinâmicos que passam por diferentes estágios ao longo da 

vida dos falantes. A autora define o bilinguismo: 

como a situação em que coexistem duas línguas como meio de comunicação num 
determinado espaço social, ou seja, um estado situacionalmente compartimentalizado 
de uso de duas línguas. Bilingualidade representa os diferentes estágios de 
bilinguismo, pelos quais os indivíduos, portadores da condição de bilíngue, passam 
na sua trajetória de vida. (SAVEDRA, ibid grifo da autora) 
 

A condição de bilíngue, atualizada posteriormente por Savedra & Perez (2017) como 

plurilíngue, deve ser, segundo a autora, analisada conforme o contexto e a idade de aquisição 

das línguas e pelos seus usos funcionais variados, ou seja, o uso linguístico em diferentes 

situações interacionais, como o ambiente familiar, social (amigos, vizinhos), escolar e 

                                                           
19 Publicações em línguas germânicas como o alemão e o holandês, por exemplo, não costumam adotar tal 
distinção, referindo-se a ambos os conceitos pelos termos únicos Mehrsprachigkeit e meertaligheid, 
respectivamente. 
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profissional. Savedra lembra ainda que o emprego de uma língua em detrimento de outra em 

dada situação não é uma condição constante e varia no decorrer da vida do indivíduo, sendo 

essa escolha condicionada, como o próprio plurilinguismo em si, a fatores sociais e 

comportamentais como família, grupo social, escolaridade, ocupações profissionais, e aos quais 

podemos adicionar ainda as próprias representações linguísticas, conforme poderemos perceber 

em 4.8.4. Tais fatores, conclui Savedra, podem levar à manutenção ou ao abandono de 

determinada língua em situações de contato linguístico. 

 

4.2 O que são línguas crioulas? 

 Teóricos como Calvet ([1999] 2004) pontuam ser desnecessário diferenciar línguas 

crioulas das demais línguas. Para tais autores, a definição de crioulos simplesmente como 

idiomas que se tornaram vernáculos surgidos a partir do contato entre formas ininteligíveis entre 

si se aplicaria a todas as línguas do mundo. Calvet, especificamente, faz uma analogia com a 

distinção entre língua e dialeto vigente no senso comum e afirma ainda que a ênfase dada em 

definir os crioulos como uma categoria à parte atribui-se a ideologias eurocêntricas vigentes 

desde a época da expansão colonial que julgam necessário separar as línguas europeias 

consideradas legítimas de seus “filhos bastardos”, para usar o termo do autor. Já Mufwene 

(2008) nos lembra que a distinção entre línguas crioulas e não-crioulas tem origem em 

ideologias do século XIX que enalteciam supostas formas linguísticas “puras” e, ao observar as 

semelhanças nos processos evolutivos de línguas indoeuropeias modernas e de línguas crioulas, 

conclui que as ideologias de raça têm, por mais que muitos linguistas neguem, papel 

fundamental na identificação de tais vernáculos como uma categoria a parte.   

 Ainda que as observações de Calvet ([1999] 2004) e Mufwene (2008) façam todo 

sentido, tenho o entendimento de que as línguas crioulas são uma realidade singular no cenário 

plurilíngue em um nível global se considerarmos, além do fato de que elas existem como tal 

para muitos de seus falantes, os aspectos sociohistóricos que deram origem a essas formas 

linguísticas. 

 Couto (1998, 2009) comenta ser indispensável a observação desses fatores para que se 

possa caracterizar uma determinada língua como crioula. Para o autor, os crioulos surgiram do 

contato entre povos falantes de línguas mutuamente ininteligíveis durante o período de 

colonização da África, Ásia e América pelas potências europeias e que passaram a viver em um 

território comum, frequentemente em áreas isoladas, como ilhas ou em fortes costeiros, caso 

observado no Suriname. Nesses cenários plurilíngues, as línguas dos escravos ou povos 
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colonizados eram fortemente marginalizadas, enquanto que a dos colonizadores lhes era 

imposta como ideal linguístico.  

 Com uma visão ecolinguística da gênese das línguas crioulas, Calvet ([1999] 2004) dá 

uma definição interessante para o conceito, que adoto em meu trabalho. Para o autor, uma vez 

que tanto o aprendizado formal das formas dominantes, quanto a transmissão das línguas 

dominadas eram negadas aos povos subjugados, os crioulos são simplesmente o resultado da 

aclimatização ou reestruturação de línguas europeias – que servirão como lexificadoras das 

formas linguísticas emergentes – a nichos ecolinguísticos variados, porém caracterizados por 

mudanças drásticas no ambiente que impõem aos falantes a necessidade emergencial de “criar” 

um meio de comunicação verbal comum com base na língua do colonizador. 

 

4.3 Diglossia e plurilinguismo 

 Na sua forma ideal, o termo diglossia foi proposto originalmente por Ferguson ([1959] 

1972) para designar situações linguísticas em comunidades de fala nas quais duas ou mais 

variedades da mesma língua, sendo uma de prestígio (H, high variety) e as demais populares 

(L, low variety), possuem funções especializadas e são utilizadas pelos falantes com usos 

funcionais bem delimitados, estando a primeira relacionada a contextos mais formais e a(s) 

segunda(s) a situações informais. Além disso, as especificidades de cada variedade são 

caracterizadas por uma rica tradição literária, a normatização e a maior complexidade 

morfológica da variedade de prestígio. Já no léxico, ainda que as duas variedades possuam itens 

lexicais próprios, porém de significado equivalente, observam-se algumas diferenças 

sistemáticas entre as duas formas linguísticas: Conforme o autor, a variedade H tende a dispor 

de termos técnicos sem correspondentes nas variedades L, enquanto que essas últimas incluem 

em seu léxico expressões populares e objetos de uso doméstico ou de distribuição bem 

localizada. As formas de aquisição das duas variedades também diferem, sendo L adquirida 

pela criança através dos pais como primeira língua e H aprendida por meio de instrução formal 

nas escolas. 

 Ferguson (ibidem) comenta ainda o caráter estável da diglossia. Uma vez que o 

fenômeno, conforme o autor, de maneira geral não é percebido como problemático pelos 

falantes, ele tende a perdurar por vários séculos, pelo menos até que tal estabilidade sofra a 

interferência de algumas tendências que possam levar à unificação da língua, dentre as quais o 

autor cita uma maior comunicação intergrupal, a escolarização mais abrangente e o desejo da 
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comunidade de fala por uma língua padrão nacional e plena como símbolo de autonomia e 

soberania. 

 Apesar de reconhecer que os contextos de plurilinguismo caracterizados pela 

coexistência de códigos linguísticos distintos e aos quais se atribuem juízos de valor específicos 

são análogos às situações multidialetais por ele examinadas, Ferguson (ibidem) não aborda 

comunidades plurilíngues em seu trabalho. Fishman (1967) reconhece a ocorrência de diglossia 

em comunidades plurilíngues e propõe uma tipologia para as relações entre a diglossia (plano 

social) e plurilinguismo20 (plano individual) conforme vemos na tabela abaixo: 

 

 

 DIGLOSSIA 

PLURILINGUISMO + - 

+ 1. Diglossia com 
plurilinguismo 

2. Plurilinguismo sem 
diglossia 

- 3. Diglossia sem 
plurilinguismo 

4. Ausência de diglossia e 
plurilinguismo 

Tabela 3 - Relação entre diglossia e plurilinguismo embasada na tabela de Fishman (1967) 

 

 Neste trabalho limito-me à discussão das três primeiras situações, por serem essas as 

mais relevantes para os fatos sociolinguísticos aqui apresentados. Para Fishman (ibidem), o 

modelo de diglossia com plurilinguismo observa-se em comunidades de fala relativamente 

largas e complexas nas quais seus membros dispõem de uma vasta gama daquilo que o autor 

chamou de “papéis compartimentalizados” (compartmentalized roles), sendo que esses falantes 

possuem ainda acesso direto a tais papéis e funções sociais. 

 Fishman (1967) enfatiza a importância da existência e do acesso a tais papéis sociais 

compartimentalizados para a caracterização do fenômeno de diglossia com plurilinguismo. Para 

o autor, se as comunidades de fala possuíssem um inventário de papéis sociais mais limitado, 

seus repertórios linguísticos seriam mais restritos, tornando desnecessária a existência de 

variedades ou línguas distintas. Por outro lado, se tais papéis sociais não fossem bem 

segmentados, uma forma linguística substituiria a outra. E, finalmente, se a ampla diversidade 

de papéis sociais bem definidos e de línguas ou variedades não fosse acessível à grande maioria 

                                                           
20 Seguindo a tradição dos estudos de contato linguístico de sua época, Fishman (1967) utiliza em seu trabalho o 
termo bilinguismo, substituído aqui por plurilinguismo pelas razões já expostas em 4.1.  
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da comunidade de fala, a população de indivíduos plurilíngues seria pequena e formada por 

uma classe privilegiada. 

 Já no caso de diglossia sem plurilinguismo, o acesso às formas linguísticas e aos papéis 

sociais é bastante restrito, limitando, portanto, os repertórios linguísticos de um ou todos os 

grupos em contato. Nessas comunidades, os indivíduos pertencentes a classes que se situam em 

extremos opostos do espectro social raramente interagem entre si e, dessa maneira, não formam 

uma comunidade de fala única. Em decorrência de tal segregação, o repertório de papéis sociais 

tanto da elite quanto das classes menos abastadas é bastante reduzido. Tais comunidades são, 

conforme observa Fishman (1967) normalmente rurais ou recentemente urbanizadas e o autor 

cita como exemplo países africanos de maneira geral nos quais uma língua oficial de origem 

europeia e de acesso restrito a uma grande parte da população coexiste com as línguas locais, e 

geralmente marginalizadas, faladas desde as épocas anteriores à expansão neocolonialista. 

 O plurilinguismo sem diglossia, por sua vez, é observado em sociedades que 

conservaram durante um tempo o paradigma da diglossia sem plurilinguismo, nas quais os 

meios de produção eram detidos pela comunidade de fala de prestígio, enquanto a mão-de-obra 

era provida pelos falantes de formas linguísticas marginalizadas. Contudo, como consequência 

de uma eventual industrialização e/ou urbanização acelerada e massiva, a classe trabalhadora 

poderia abandonar rapidamente seus padrões sócio-culturais tradicionais e adquirir a língua 

dominante, muito antes de serem absorvidos pelos padrões sócio-culturais da classe dominante. 

Como reação a esse fenômeno, muitos falantes passam a enfatizar as supostas vantagens da 

língua da indústria e educação recentemente adquirida, enquanto outros procuram formular 

versões “mais elaboradas” de suas formas linguísticas originais, incorporando nelas elementos 

do idioma dominante. Nesses cenários de deslocamento em massa de normas e valores 

decorrentes de rápida industrialização/urbanização e, ainda conforme Fishman (1967), de 

movimentos migratórios em grande escala, os usos linguísticos compartimentalizados sofrem 

um impacto, no sentido de que a língua da escola ou trabalho, por exemplo, passa a ser usada 

de maneira aleatória também no domínio familiar e interações informais, fazendo com que as 

línguas em contato se influenciem mutuamente nos planos fonológicos, morfológicos e 

semânticos de maneira muito mais acentuada do que antes da rápida mudança dos paradigmas 

sócio-culturais. Fishman pontua ainda que o cenário de plurilinguismo sem diglossia tende a 

ser transitório, uma vez que tais variedades linguísticas “híbridas” ou, ainda, a língua de 

prestígio podem se tornar a L1 dos falantes das próximas gerações. 
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 A conjuntura acima descrita, caracterizada pela instabilidade dos usos funcionais, é 

atualmente bastante comum em comunidades que apresentavam um cenário diglóssico ideal e 

serve como embasamento teórico, se não para prever as consequências do contato linguístico 

no contexto da presente pesquisa, para pelo menos entender as dinâmicas atuais do 

plurilinguismo no Suriname que, como veremos a seguir,  pode ser descrita pela posterior 

observação de Fishman (1980 apud ROMAINE, 1995), que concluía que nas sociedades 

contemporâneas a compartimentalização das formas linguísticas às quais se atribuem distintos 

juízos de valor não possui mais caráter estanque devido à influência de fenômenos cada vez 

mais presentes nos dias de hoje, como a mobilidade, urbanização, fluidez dos papéis sociais e 

permeabilidade das redes sociais. 

 

4.4 Desestabilizando a diglossia ideal ou estudos sobre os usos linguísticos no Suriname 

dos anos 80 aos dias de hoje 

Estudos sobre o panorama sociolinguístico surinamês realizados pouco após a 

independência do pais, como o de Campbell (1983) e Carew (1982) ainda descreviam o 

holandês como uma língua de acesso restrito às elites do país. Campbell, que atribuía ao idioma 

dos antigos colonizadores a característica de "mercadoria de luxo no mercado linguístico do 

Suriname", comentava ainda que os esforços in vitro para tomar o holandês a língua de fato do 

pais não haviam surtido efeito e que, "apesar do método de imersão na língua praticado nas 

escolas, os alunos pouco familiarizados com o holandês não conseguem dominá-lo 

perfeitamente."21 Carew, por sua vez, observava que as classes mais desfavorecidas socialmente 

possuíam um domínio limitado no idioma que lhes permitia apenas interagir nos papéis sociais 

a eles restritos, pois "uma vez que suas rendas os mantêm confinados a esses espaços, a 

necessidade de proficiência no holandês fica reduzida."22 Ainda com relação às práticas 

linguísticas, Carew pontuava que o uso do idioma oficial e do sranantongo eram tão claramente 

definidos que o emprego indevido de um ou outro culminaria no rompimento de todo um 

conjunto de tradições sociais e linguísticas. 

As constatações acima expostas, embasadas em observações realizadas há mais de três 

décadas, nos sugerem um modelo de diglossia em nível nacional, porém sem um plurilinguismo 

                                                           
21 [...] jondanks de onderdompelingsmethode in het onderwijs [kan] het Nederlands niet voldoende worden 
beheerst door kinderen met een andere taalachtergrond dan het Nederlands. 
22 [...] since their income keeps them tied to that level, the need to excel in Dutch is decreased. 
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generalizado, cenário que Fishman (1967), conforme vimos acima, considerava comum entre 

comunidades recentemente urbanizadas. 

Ao observar a condição diglóssica de países caribenhos, nos quais uma língua crioula 

coexiste com uma língua dominante europeia, Devonish (2008) afirma que a pressão da forma 

de prestígio em direção aos domínios privados e informais é um cenário comum atualmente, 

ocasionado em grande parte pelo desejo dos pais de que seus filhos aprendam a língua oficial 

com o objetivo de melhorar suas chances de ascensão social. 

Trabalhos mais recentes sobre as práticas e representações linguísticas desenvolvidos 

no Suriname na última década, como o de Léglise & Migge (2015) e Fierens (2006), apontam 

para algumas mudanças no perfil sociolinguístico surinamês com relação aos estudos de 30 

anos atrás, sobretudo com relação às competências e usos funcionais reservados ao holandês e 

ao sranantongo. 

A pesquisa de Léglise & Migge (2015), realizada com base em observações no Suriname 

e em entrevistas conduzidas em escolas da capital e do interior do país com cerca de 3.000 

alunos do ensino fundamental surinamês, chegou a conclusões que apontam para um 

plurilinguismo individual generalizado, pelo menos entre crianças que frequentam as escolas 

no país. Apenas 1% dos entrevistados afirmou falar somente uma língua, sendo que 65% 

alegaram possuir competência em três ou mais idiomas. 63% das crianças, um número 

surpreendente, declarou ser o holandês sua primeira língua, fato que as autoras acreditam ser 

uma sobrevalorização da parte dos informantes, decorrente do contexto no qual a pesquisa foi 

realizada. O sranantongo, por sua vez, foi declarado como primeira língua por apenas 6% dos 

indivíduos, apesar de fazer parte do repertório de 79% deles. Ainda que possa se contar com 

uma possível distorção dos dados fornecidos pelos falantes, as estatísticas reunidas apontam 

para um declínio do uso do sranantongo no ambiente familiar, fenômeno que as autoras 

explicam como sendo consequência do estigma atribuído à língua até os anos 80 e que levou 

muitos pais a adotarem o holandês como meio de comunicação dentro de suas casas com o 

objetivo de oferecerem melhores chances acadêmicas e profissionais aos seus filhos. 

O sranantongo, geralmente junto com o holandês, constataram Léglise e Migge, 

continua sendo usado em uma vasta gama de situações, como no contato com avós, irmãos e 

amigos, sendo que tais usos variam conforme a região do país estudada. Os meninos, afirmam 

as autoras, são mais propensos a recorrer ao sranantongo do que as meninas devido aos estigmas 

associados à língua, fato já observado em Perez (2015). 



43 
 

Conforme as entrevistas, observou-se ainda que as línguas do país, de maneira geral, 

nem sempre se encontram restritas a usos funcionais específicos, como a comunicação com a 

família, amigos, na escola etc. Apesar de muitos informantes haverem declarado que a escolha 

do idioma varia conforme a situação interacional, um grande número de crianças afirmou usar 

o holandês em vários contextos comunicativos ou, ainda, usar mais de uma língua na mesma 

interação, sendo os pares mais frequentes a língua de seus respectivos grupos étnicos em 

conjunto com o holandês ou com o sranantongo (em menor proporção). 

Com base em suas observações no país, Léglise & Migge (2015) concluem que, apesar 

do plurilinguismo individual observado no Suriname, os padrões de uso linguístico são bastante 

estratificados. Em contraste com as populações rurais, que fazem uso mais generalizado de seus 

idiomas locais, como o sarnami e as línguas dos povos quilombolas, as famílias urbanas de 

classe média dão preferência ao holandês para a comunicação com os filhos, recorrendo a outras 

línguas, como o sranantongo, para insultar e em caso de brigas. Já nas famílias mais carentes 

da capital, adicionam as autoras, muitos pais com competência limitada no holandês se dirigem 

aos filhos em sranantongo ou em outra língua minoritária, mas exigem de seus filhos o uso do 

idioma oficial em casa, sendo tal imposição mais forte sobre as meninas, devido às conotações 

negativas do sranantongo que, conforme os valores locais, "não condizem com a imagem de 

moças respeitáveis."23 De fato, o holandês ainda é bastante associado à polidez, pois conforme 

afirmam Diepeveen & Hüning (2016) e Léglise & Migge (2015), não é considerado adequado 

dirigir-se em outra língua que não a oficial a desconhecidos, pessoas mais velhas ou caso se 

deseje causar uma boa primeira impressão, como no caso de flertes. 

O estudo de Fierens (2006), embasado em entrevistas com cerca 200 adolescentes de 

diversas classes sociais matriculados no ensino médio de escolas de Paramaribo, auferiu 

resultados bastante alinhados aos de Léglise & Migge (2015). 79% dos informantes, uma 

quantidade também impressionante, afirmou ser o holandês a língua (ou uma das línguas) 

usada(s) na comunicação com a família. O sranantongo apresentou números mais modestos: 

apenas 20%. No tocante à competência linguística, 96% dos entrevistados declararam-se 

competentes em holandês e 62% em sranantongo. Igualmente surpreendente foi o fato de 82% 

dos jovens terem alegado interagir em holandês mais de 50% do tempo ao longo de uma 

semana, enquanto que o sranantongo seria usado com frequência igual ou inferior a 30%. 

No comércio de bairro os jovens afirmaram usar o holandês com pouca frequência. Por 

outro lado, as perguntas do tipo "É estranho ver alguém falando holandês na cantina da escola?", 

                                                           
23 [...] do not easily match up with images of respectable womanhood. 
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"Você fala holandês com os colegas de escola fora das aulas?" apresentaram respostas bastante 

favoráveis ao holandês. 

Os resultados da pesquisa de Fierens (2006) aqui reproduzidos devem ser analisados 

levando em consideração primeiramente que o grupo entrevistado consistia de 151 moças e 39 

rapazes e, em segundo lugar, que as práticas linguísticas, sobretudo no caso de jovens, podem 

variar bastante de acordo com o gênero do indivíduo, conforme já comentamos. É importante 

destacar ainda que as estatísticas de ambos os estudos citados se embasam em dados fornecidos 

apenas por jovens escolarizados. Entretanto, tendo em vista a alta taxa de escolaridade 

surinamesa, que conta com mais de 90% de suas crianças e adolescentes matriculados em 

escolas do país24, os trabalhos de Léglise & Migge (2015) e Fierens (2005), ainda que não 

reflitam o perfil sociolinguístico do Suriname como um todo, são de grande valia e apontam 

tendências interessantes. 

O plurilinguismo social e individual é uma realidade inegável atualmente no Suriname, 

condicionada a fatores extra-linguísticos como local de residência, grupo étnico, classe social, 

gênero e idade. A crescente urbanização do país, o aumento das taxas de escolaridade e de 

mobilidade social e geográfica observados no país nos últimos 20 anos garantiram urna maior 

exposição e acesso ao holandês. As interações monolíngues tornam-se cada vez menos 

evidentes no Suriname e já são atualmente associadas a estilos antiquados de vida, dando lugar 

aos não raros fenômenos de alternância de código linguístico, conforme observam Léglise & 

Migge (2015). Ainda que o sranantongo, apesar de seus estigmas, tenha ganhado importância 

como símbolo de resistência e identidade nacional no período pós-independência e venha se 

fazendo notar, como discutimos em 2.2.1, em discursos políticos, campanhas públicas e nas 

artes em geral, o holandês já não mais pode ser classificado como a língua das elites, reservada 

a situações comunicativas mais formais. A língua oficial, sobretudo na capital e entre os jovens, 

desempenha papel fundamental nas vidas sociais dos surinameses e, concluem Léglise & 

Migge, está disponível e sendo usada por praticamente todos, ainda que não das mesmas 

maneiras. 

 

4.5 Práticas e representações linguísticas 

 Em seu abrangente estudo sobre as representações linguísticas, Petitjean (2009) recorre 

a Labov (1972) para explicar a relevância do estudo das representações linguísticas. 

                                                           
24 Dados fornecidos pela UNESCO. Disponível em http://www.indexmundi.com/facts/suriname/school-
enrollment 
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Contrastando com o estruturalismo de Saussure e o gerativismo chomskyniano, a língua, 

segundo os autores, não existe apenas através de seus falantes e do uso que eles fazem dela, 

mas também através de um conjunto de conhecimentos epilinguísticos25 reunidos pela 

comunidade linguística. Conforme a autora, a “língua é um objeto com relação ao qual os 

locutores se posicionam, estabelecendo assim uma determinada relação que irá produzir, para 

os sujeitos falantes, uma certa imagem da língua” (PETITJEAN, 2009 p. 14, tradução do 

autor)26. 

Considerando a imprecisão do termo “imagem”, a autora prefere empregar o conceito 

de representações linguísticas que discutirei brevemente nos próximos parágrafos. 

 Surgida no âmbito da psicologia social de Serge Moscovici e Denise Jodelet, a ideia de 

representações sociais foi transposta para a linguística por Wallace Lambert e seus 

colaboradores durante os anos 60 com seus trabalhos envolvendo a técnica de matched guises, 

ou “pares falsos”27. 

Durante o procedimento, sujeitos ouviam vários pares de textos, sendo que cada par 

contava com duas versões de igual teor redigidas em línguas distintas e que eram então lidas 

por falantes perfeitamente bilíngues nas duas formas linguísticas. Em seguida, os ouvintes, 

desconhecendo que cada par de texto havia sido lido pela mesma pessoa, eram solicitados a 

avaliar os falantes de acordo com critérios subjetivos como inteligência, honestidade, senso de 

humor, gentileza etc. Da análise dos julgamentos auferiu-se que a um mesmo locutor eram 

atribuídas características que variavam de acordo com idioma por ele empregado, fato que 

Fasold (1984 apud UFLACKER; SCHNEIDER, 2008) supõe dever-se às próprias línguas 

expostas aos ouvintes. 

Trabalhos posteriores, como os de Alain Rey, William Labov, Anne-Marie Houdebine 

e Cecile Canut, alimentaram uma abrangente terminologia que deu origem a termos tais como 

norma subjetiva, avaliação subjetiva, atitude linguística, imaginário linguístico, juízo, opinião, 

                                                           
25 Cabe comentar aqui brevemente a noção de epilinguístico conforme Dubois et al. (2001 apud PETIJEAN, 
2009). Para o autor, epilinguístico é tudo aquilo relacionado aos julgamentos subjetivos que os falantes têm das 
línguas. Petitjean esclarece a diferença entre a função epilinguística de Dubois e o conceito de representação 
linguística. Para a autora, as representações não se remetem simplesmente às avaliações dos falantes, e sim a 
todo o ambiente linguístico no qual eles se encontram. 
 
26 [..] La langue est um objet par rapport auquel les locuteurs se positionnent, établissant ainsi une relation 
donnée engendrant l’élaboration par les sujets parlants, d’une certaine image de langue 
27 Tradução cf. Marcos Bagno (2011) 
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utilizados, segundo Lafontaine (1997 apud CALVET, [1999] 2004), de maneira mais ou menos 

equivalente. 

Para fins de simplicidade, utilizo neste trabalho a definição para representação e prática 

linguística proposta por Calvet ([1999] 2004). Na concepção do autor, práticas linguísticas são 

tudo “aquilo que produzem os falantes, a maneira de falar, mas também a maneira como 

adaptam suas práticas às situações de comunicação, por exemplo, às práticas e às expectativas 

do interlocutor.” (ibid. p. 163, tradução do autor)28. Já as representações linguísticas são 

definidas como:  

[...] a maneira como os falantes pensam as práticas, como se situam com respeito aos 
outros falantes e às outras práticas e como situam a sua língua com respeito às outras 
línguas em contato; em resumo, tudo o que remete à epilinguística29. (ibid, tradução 
do autor) 

 Ainda segundo o autor, as representações determinam não só os juízos sobre as línguas 

e modos de falar, mas também são responsáveis pela criação de estereótipos e pelo 

desenvolvimento das próprias práticas linguísticas, uma vez que os falantes, orientados por suas 

representações, podem favorecer ou preterir certas formas linguísticas em sua produção verbal. 

 Os estudos da linguagem, desde os trabalhos de Saussurre ([1916] 2006), tendem a 

definir a língua como uma abstração, manifestada pela fala, para usar o termo do autor. A 

questão terminológica é, aliás, de pouca relevância segundo Calvet ([1999] 2006). Estejam os 

teóricos referindo-se a atos de fala, parole ou a práticas linguísticas, o fato é que estamos diante 

de uma realidade complexa: apesar de ser a língua um fenômeno abstrato e que só pode, em 

tese, ser analisado pela produção verbal dos sujeitos, ela existe aos olhos dos falantes. As 

línguas, prossegue o autor, existem na medida em que os indivíduos afirmam falar uma língua 

ou outra e sabem, ou acham que sabem, que língua(s) é/são falada(s) em determinado país. Em 

suma, o caráter intangível da língua pode ser contestado na medida em que os falantes acreditam 

e formulam representações sobre ela. É na análise dessas imagens e ideias indissociáveis das 

estruturas linguísticas, conclui o autor, que a dicotomia langue / parole saussuriana precisa ser 

revisada, dando à luz o modelo práticas / línguas e representações.  

 

                                                           
28 [...] aquilo que producen os falantes, o xeito de falar, pero tamén o xeito en que se “acomodam” para poder 
comunicar, o xeito que adaptan as súas prácticas ás situacións de comunicación, por exemplo ás prácticas e ás 
expectativas do interlocutor. 
29 [...] o xeito en que os falantes pensan as prácticas e como se sitúan con respecto aos outros falantes e ás outras 
prácticas e como sitúan a súa lingua con respecto ás outras linguas en contacto; en resumo, todo o que remite á 
epilingüística.. 
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4.6 Insegurança linguística 

Outro conceito relevante para o estudo aqui apresentado é o de insegurança linguística, 

desenvolvido por Labov ([1972] 2008) e que podemos entender como produto da relação entre 

as representações e as práticas linguísticas. Aplicado inicialmente em contextos de diglossia 

nos moldes de Ferguson ([1959] 1972), o termo se refere a situações nas quais os falantes 

estigmatizam sua própria variedade linguística enquanto possuem um outro modelo de prestígio 

como ideal. Tal desconforto com o modo de falar que lhes é característico pode influenciar a 

forma da língua em si, gerando fenômenos como a hipercorreção. 

 Calvet ([1999] 2004) aplicou a ideia de insegurança linguística a situações plurilíngues 

e propôs uma tipologia que ultrapassa os aspectos formais das línguas. O autor nos apresenta, 

além da noção de insegurança formal, muito semelhante à definida por Labov, os conceitos de 

insegurança de status, quando falantes acreditam utilizar uma forma linguística ilegítima, que 

“não é uma língua”; e a insegurança identitária, observada em pessoas que falam uma língua 

que não consideram como representativas de si e de sua comunidade. 

 Calvet propõe um modelo que exemplifica os casos de insegurança linguística acima 

descritos e que reproduzo aqui em forma de tabela. 

  

Nível de segurança 
linguística 

Segurança 
identitária 

Segurança de status Segurança formal 

1 - - - 
2 - - + 
3 - + - 
4 - + + 
5 + - - 
6 + - + 
7 + + - 
8 + + + 

Tabela 4 - Níveis de insegurança linguística 
 (CALVET, [1999] 2004, p. 175) 
  

 Cito brevemente alguns casos hipotéticos que poderiam ser observados no contexto 

surinamês e que permitirão um melhor entendimento dos diferentes níveis de (in)segurança:  

 

Caso 1 - insegurança de status, formal e identitária: Podemos citar o caso de um imigrante 

brasileiro no Suriname, que considera falar mal o sranantongo, língua considerada por ele como 

um dialeto e não característica de seu grupo e que, ainda, desejasse pertencer à comunidade de 

fala holandesa. 



48 
 

 

Caso 2 – segurança formal, insegurança identitária e de status: Seria o caso de uma jovem 

marron surinamesa, que acredita falar bem sua L1 saamáka, mas que considera a língua como 

ilegítima e desejaria, além disso, ser parte da comunidade de fala holandesa. 

 

Caso 3 – segurança de status, insegurança formal e identitária: O caso de um imigrante 

brasileiro no Suriname que desejaria pertencer à comunidade de fala holandesa e que pensa 

falar mal o português, sua L1, que considera como uma língua legítima. 

 

Caso 4 – Segurança de status e formal, insegurança identitária: O caso de um imigrante 

brasileiro no Suriname que acredita falar bem o português, sua L1, cujo status de legitimidade 

é incontestável, mas que, no entanto, deseja ser parte da comunidade de fala holandesa. 

 

Caso 5 – Segurança identitária, insegurança formal e de status: Seria um surinamês 

pertencente ao grupo dos crioulos e que tenha emigrado para os EUA. Nesse caso, o falante 

consideraria o sranantongo, sua L1, como símbolo identitário de seu grupo, entretanto veria sua 

língua como uma forma corrompida do inglês e desejaria, ainda, ser parte da comunidade 

anglófona. 

 

Caso 6 – Segurança identitátia e formal, insegurança de status: O caso de muitos surinameses 

pertencentes ao grupo dos crioulos, que consideram falar bem o sranantongo, sua L1, que 

julgam a língua como característica de seu grupo, mas que consideram a língua um dialeto do 

inglês. 

 

Caso 7 – Segurança de status e identitária, insegurança formal: Caso já descrito por Labov e 

que pode ser observado em falantes de português que julgam falar mal sua L1, apesar de 

considerarem a língua legítima e possuírem laços de pertencimento com relação a ela. 

 

Caso 8 – Segurança de status, identitária e formal: O fenômeno se observaria em qualquer 

falante escolarizado de uma forma linguística de prestígio no contexto global. Por exemplo, um 

brasileiro ou surinamês, que tem o português e holandês como L1 respectivamente, com ela se 

identificam e julgam possuir boas competências linguísticas nos respectivos idiomas. 
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  Da mesma maneira como, em contextos monolíngues, a insegurança linguística pode 

agir estruturalmente sobre a língua, como no caso da hipercorreção apontada por Labov, as 

outras duas dimensões de insegurança teorizadas por Calvet ([1999] 2004) podem produzir 

efeitos semelhantes em situações de plurilinguismo. Podemos imaginar, por exemplo, que um 

imigrante brasileiro no Suriname que acredite dominar bem o sranantongo passe a se esforçar 

em incorporar elementos do holandês em suas práticas na língua minoritária por acreditar que 

essa é um dialeto marginalizado e com o qual não se identifica.  

 A insegurança linguística, em seus três aspectos, exerce influência não só sobre a forma 

da língua, pois, conforme conclui Calvet, uma imagem favorável ou desfavorável de uma língua 

afeta ainda “o status (o que é adequado falar, a ‘língua legítima’) e a função identitária da língua 

(o que caracteriza a comunidade).” (ibid. p. 173, tradução do autor)30 

 

4.7 Mercado linguístico, ideologia e violência simbólica 

 Uma leitura de Bourdieu ([1982] 1996) nos ajuda a entender a dinâmica das relações de 

prestígio ou estigma de determinadas formas linguísticas. Para o autor, a língua é, antes de tudo, 

não só um instrumento de comunicação, mas também de poder, e o contato entre línguas ou 

variedades distintas estaria inserido em uma estrutura que Bourdieu chamou de mercado 

linguístico, caracterizada pela coexistência de línguas/variedades dominantes e dominadas. 

Dentro dela, o capital linguístico – assim como o capital econômico nas sociedades capitalistas 

modernas – é distribuído de maneira desigual e se concentra nas mãos de um reduzido número 

de falantes das formas linguísticas de prestígio que se impõem como os únicos possuidores do 

saber legítimo. 

 Neste ponto, cabe perguntar-nos o que especificamente leva os falantes a rejeitarem ou, 

por outro lado, favorecerem determinada forma linguística. Para elucidar a questão, faz-se 

necessário discutir o conceito de ideologia linguística que, em primeira análise se relaciona 

bastante com o de representações. 

 Kroskrity (2000) entende por ideologias linguísticas as crenças compartilhadas sobre 

as línguas da maneira que são usadas em seus mundos sociais. As ideologias, que estão sempre 

relacionadas ao contexto social no qual elas se inserem, caracterizam-se ainda por alguns 

aspectos convergentes que o autor chamou de dimensões e que comento brevemente a seguir. 

                                                           
30 [...] O status da língua (o que cómpre falar, a língua “lexítima”) e a súa función identitaria (o que caracteriza á 
comunidade). 
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  Primeiramente, as ideologias representam a percepção da língua e discurso construída 

com base no interesse de um grupo sócio-cultural específico. Assim, as noções de certo, sonoro 

ou bonito estariam embasadas nas experiências sociais de tais grupos e refletiriam diretamente 

seus interesses político-econômicos. A segunda dimensão ideológica refere-se à multiplicidade 

das ideologias, pois uma vez que os grupos e suas respectivas experiências são diferenciadas, 

as ideologias também o são. A terceira dimensão relaciona-se à igualmente variada consciência 

que os falantes têm de suas ideologias. Conforme Kroskrity (ibidem) as ideologias linguísticas 

podem ser declaradas explicitamente pelos falantes ou ter caráter mais implícito, tornando-se 

visível apenas no caráter da produção verbal dos membros de uma comunidade. O autor 

relaciona ainda o grau de percepção dessas ideologias pelos usuários da língua com a 

capacidade de contestá-las e cita como exemplo as recentes discussões propostas por feministas 

acerca do sexismo linguístico. Por fim, a quarta dimensão sugere que as ideologias estabelecem 

uma mediação entre as formas linguísticas e as estruturas sociais. Desse modo, a maneira como 

as línguas e variedades são percebidas baseiam-se na imagem que o indivíduo tem dos falantes 

e demais instâncias extralinguísticas das quais tais formas são características, ou seja: 

 

São as conotações sociais dos falantes de uma variedade linguística – sejam eles 
associados a pobreza, criminalidade, pouca escolaridade ou, por  outro lado, cultos, 
ricos e politicamente poderosos – que ditam nossos julgamentos estéticos (entre 
outros) sobre a variedade linguística. [...] julgamentos de beleza linguística são 
determinados em grande parte pelo contexto social mais amplo no qual eles se 
inserem. (GILES; NIEDZIELSKI, 1998, p. 89-90,  tradução do autor)31  

 

 A ideia de violência simbólica apresentada também por Bourdieu ([1982] 1996) nos 

ajuda no entendimento de algumas especificidades sobre as ideologias linguísticas e sobre como 

elas são endossadas pelos usuários da língua. Ainda que Kroskrity (2000) argumente que as 

ideologias possam variar conforme o grupo social, a teoria de Bourdieu ([1982] 1996) explica 

como as classes dominadas reproduzem um único discurso hegemônico e aderem aos valores 

das classes dominantes. Segundo o autor, as primeiras tendem a aceitar como legítima a 

estrutura social que os relega à condição de subjugo, uma vez que não possuem outros 

mecanismos para refletir sobre a conjuntura social além daqueles elaborados e disseminados 

pelas classes dominantes. Ou seja, os dominados pensam com as categorias mentais herdadas 

daqueles que os dominam, percebendo-as como neutras. Essa espécie de acordo tácito, capaz 

                                                           
31 It is the social connotations of the speakers of a language variety – whether they are associated with poverty, 
crime and being uneducated on the one hand, or cultured, wealthy and having political muscle on the other – that 
dictates our aesthetic (and other) judgments about the language variety. […] judgments of linguistic beauty are 
determined in large part by the larger context in which they are embedded. 
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de perpetuar desigualdades econômicas, culturais e políticas, manifesta-se também nas relações 

das trocas linguísticas, termo também conceituado por Bourdieu (ibidem). Desse modo, os 

falantes não dotados do capital simbólico teorizado pelo autor, ou seja, indivíduos em posição 

sociocultural desfavorecida e usuários de variedades linguísticas estigmatizadas, costumam 

apresentar uma maior rejeição às formas “não legítimas” da língua, conforme tentarei 

exemplificar mais adiante em 6.2.  

 

4.8 Sexo e gênero em estudos da linguagem 

 Os subcapítulos que encerram as exposições teóricas deste trabalho propõem uma 

reflexão sobre como o gênero afeta as escolhas linguísticas dos falantes, a depender dos 

contextos sociais e ideologias nas quais eles se inserem, e como o indivíduo, ainda através da 

linguagem, afirma e constrói sua(s) identidade(s), entendendo o processo de elaboração 

identitária como um ato de negociação. Conforme Severo (2015), a construção das identidades 

não depende apenas da vontade consciente dos sujeitos, uma vez que elas não são fenômenos 

estanques e autorregulados. Com base em Brubaker & Cooper (2000 apud SEVERO, 2015), a 

autora chama a atenção para mais dois aspectos que, além da auto-identificação, se articulam 

na construção identitária, a saber, a identificação pelo outro, ou seja, como as pessoas 

identificam alguém de uma dada maneira, e a identificação institucional, isto é, como os 

discursos oficiais categorizam determinadas identidades. 

 Esclarecida essa problemática, discuto nos subcapítulos que se seguem os conceitos de 

sexo e gênero e como ambos são dependentes dos aspectos citados por Severo (2015) acima, 

apresento um histórico dos trabalhos linguísticos que vêm analisando nas últimas décadas as 

relações entre gênero e linguagem, tanto em uma perspectiva variacionista quanto do contato 

linguístico e, por fim, exponho como a linguística queer pode contribuir para a discussão das 

interações entre língua, gênero e identidade. 

 

4.8.1 Histórico e abordagens dos estudos das relações entre gênero e linguagem 

 Para melhor entender e contextualizar as diferentes abordagens da variável gênero na 

sociolinguística, é preciso discutir as contribuições dos movimentos feministas, que podem ser 

classificados em três ondas, conforme Freitag (2015b). A primeira fase, relacionada ao 

surgimento do movimento em si e à denúncia da opressão pelo patriarcado, refere-se à luta pela 

igualdade de direitos civis entre homens e mulheres, entre eles o direito ao voto. Já a segunda 

onda, que desponta nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos e França com 
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características singulares, ainda focava, no continente americano, no combate às desigualdades, 

enquanto as francesas buscavam a valorização das especificidades da experiência feminina, 

geralmente negligenciadas. Tais correntes feministas ficaram conhecidas como “feminismo da 

igualdade” e “feminismo da diferença”, respectivamente. A terceira fase, por sua vez, desloca 

o centro das atenções dos estudos sobre as mulheres e sexos e passa a enfatizar as relações de 

gênero, discutindo simultaneamente “a igualdade e a diferença na constituição das 

subjetividades masculina e feminina” (FREITAG, 2015b p. 22). A autora enfatiza ainda que as 

três chamadas ondas do feminismo não podem ser entendidas sob uma perspectiva linear, uma 

vez que os diferentes matizes de cada uma delas sempre coexistiram, e ainda coexistem, na 

contemporaneidade. 

 Freitag comenta que os estudos sobre a relação entre linguagem e gênero foram ao longo 

das décadas influenciados pelas diferentes fases do feminismo. Coates (2006 apud FREITAG, 

2015b) e Wodak & Benke (1998) descrevem quatro abordagens da variável gênero na 

Sociolinguística: deficiência, dominância, diferença e construção social.  

 Os primeiros estudos sobre linguagem e gênero consideravam as práticas linguísticas 

das mulheres sob a perspectiva da deficiência. O “sexoleto” dos homens era visto como norma 

e o das mulheres como deficiente por ser interpretado como sinal de fraqueza, baixa autoestima 

e falta de assertividade. Na segunda fase, os aspectos positivos de uma alegada norma 

linguística feminina foram reconhecidos e, muitas vezes, supergeneralizados. A “fala das 

mulheres”, segundo esses estudos, é vista como cooperativa e próxima às normas padrões, 

enquanto que a dos homens seria competitiva e mais afim às normas socialmente 

estigmatizadas. Tal abordagem, por partir do pressuposto de que as mulheres constituem um 

grupo oprimido, interpreta as diferenças entre homens e mulheres como consequência da 

dominação masculina. Os estudos que seguem a perspectiva da dominância recorrem 

geralmente aos conceitos de prestígio explícito e prestígio implícito, conforme tratados por 

Trudgill (1972 apud CHESHIRE 2003) e que comentarei mais adiante.  

 Cheshire (2003) resume algumas conclusões e especulações dos estudos realizados 

consoante essa abordagem: 

Fasold (1990) sugere que mulheres usam uma maior proporção de variantes padrão 
que os homens porque elas lhes permitem soar menos locais e, portanto, ter voz com 
a qual possam protestar contra as normas tradicionais que as colocam em uma posição 
social inferior à dos homens. Gordon (1997) apresenta evidências em favor de uma 
associação simbólica entre sotaques locais, sintaxe não padrão e promiscuidade, 
pontuando que mulheres de classe média evitam as formas não padrão para não serem 
associadas a tais estereótipos sociais. Deuchat (1988) desenvolve uma interpretação 
baseada na teoria da polidez, segunda a qual o emprego maior de formas padrão por 
mulheres pode ser visto como uma estratégia para manter a face em interações nas 
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quais as mulheres são impotentes. Trudgill (1972) [...] explica que mulheres precisam 
adquirir status social indiretamente, enquanto os homens já o adquirem através de seus 
status ocupacional e da aquisição de poder. Já as mulheres tendem a manter e 
demonstrar seus status social através do uso das variantes padrão, de maior prestígio. 
A proporção maior de variantes não padrão utilizada por homens pode ser explicada 
como uma tendência não em direção às normas explícitas da comunidade, mas ao 
prestígio implícito das formas da classe trabalhadora, que simbolizam a rusticidade e 
rudeza associadas tanto com a vida proletária quanto à masculinidade.32 (CHESHIRE, 
ibid tradução do autor) 
 

 Tais premissas, definidas por Freitag (2015b) como “hipóteses clássicas” e que 

concluem que na interação todos os participantes, sejam homens ou mulheres, conspiram para 

sustentar e perpetuar a opressão feminina, embora possam ser consideradas e aplicadas para 

explicar muitas conjunturas sociolinguísticas da atualidade, pecam pela supergeneralização e 

por ignorar, não só as diferenças entre indivíduos pertencentes ao mesmo gênero, como a 

própria distinção entre sexo e gênero.  

 A abordagem da diferença, por sua vez, parte do princípio de que homens e mulheres 

pertencem a subculturas diferentes. Os estudos que seguem essa perspectiva focam nas 

experiências psicossociais específicas de cada gênero e baseiam-se em argumentos como os de 

que homens e mulheres têm vozes distintas e possuem experiências de amor, família e trabalho 

diferentes. Mais especificamente, as conclusões da abordagem da diferença valiam-se de 

constatações, normalmente generalizadas e hoje em dia datadas, de que, por exemplo, as 

mulheres dão preferência às formas linguísticas mais próximas à norma padrão devido às suas 

posições como mães e a consciência da necessidade de transmitir formas linguísticas de 

prestígio aos seus filhos. Já os homens, por tenderem a dividir o espaço de trabalho com 

indivíduos do mesmo gênero e status social, seriam menos expostos e, consequentemente, 

menos sensíveis às diferentes normas linguísticas de sua comunidade de fala. As 

especificidades dos usos linguísticos de cada gênero seriam, consoante tal perspectiva, 

cunhadas já nos primeiros anos de vida dos falantes, uma vez que indivíduos do gênero 

                                                           
32 Fasold (1990) suggests that women use a higher proportion of standard variants than men because this allows 
them to sound less local and to have a voice, therefore, with which to protest against the traditional norms that 
place them in an inferior social position to men. Gordon (1997) presents experimental evidence for a symbolic 
association between local accents, nonstandard syntax and promiscuity, arguing that middle class women may 
avoid using nonstandard forms in order to avoid being associated with this social stereotype. Deuchar (1988) 
develops an interpretation based on politeness theory, in which women’s higher use of standard forms can be seen 
as a strategy for maintaining face in interactions where women are powerless. Trudgill’s (1972) […] argues that 
women have to acquire social status vicariously, whereas men can acquire it through their occupational status and 
earning power. Women are more likely, therefore, to secure and signal their social status through their use of the 
standard, overtly prestigious variants. The higher proportion of nonstandard variants used by men can then be 
explained as an orientation not to the overt norms of the community but to the covert prestige of working class 
forms, which symbolize the roughness and toughness that is associated both with working class life and with 
masculinity. 
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masculino e feminino, quando crianças, são socializados de maneiras diferentes, adquirindo 

competências verbais e não verbais específicas em seus respectivos grupos normalmente 

homossociais. Ao contrário da abordagem previamente discutida, a perspectiva da diferença 

negligencia o relevante aspecto das relações de poder vigentes entre homens e mulheres, sejam 

elas gerais ou específicas de cada contexto analisado, e ainda é passível de criticismo por 

equiparar as categorias sexo e gênero. 

 A abordagem mais recente, da construção social, é a única que enxerga sexo e gênero 

como dois aspectos distintos. Conforme discutiremos com mais profundidade no próximo item, 

os falantes constroem o gênero a partir de suas interações e demais experiências sociais nas 

quais os papéis de gênero são produzidos, reproduzidos e atualizados. Interessante proposição 

faz Uchida (1992 p. 564, apud WODAK & BENKE, 1998 p. 131), que advoga por uma 

combinação das abordagens da dominância e da diferença, consideradas sob uma perspectiva 

da construção social: 

 

A questão em pauta não é se devemos recorrer à abordagem da dominância/relações 
de poder ou a abordagem baseada na diferença/cultura ou ambos para analisar 
diferenças entre os sexos no discurso. Devemos, em vez disso, nos perguntar como 
podemos elaborar uma linha teórica que nos permita enxergar gênero como um 
conceito holístico e dinâmico em suas relações com o uso linguístico – uma linha 
teórica que nos permita enxergar como nós, no contexto social, estamos construindo 
o gênero através do uso da linguagem. 
(Uchida, 1992 p. 564, apud WODAK & BENKE, 1998 p. 131, tradução do autor)33 

 

4.8.2 Sexo ou gênero?  

Em seu capítulo sobre o papel do sexo e gênero na pesquisa variacionista, Cheshire 

(2003) alerta para a problemática envolvendo a complexidade dos termos sexo e gênero, muitas 

vezes utilizados por linguistas de maneira intercambiável e tratados como duas categorias 

binárias. Os avanços na área das teorias feministas, comenta a autora, nos possibilitaram 

enxergar sexo e gênero como duas variáveis distintas – referindo-se a primeira a fatores 

biológicos e a segunda a aspectos sócio-identitários – e também entendê-los como categorias 

mais fluídas, não estanques.   

Contudo, prossegue a autora,  

uma vez que a distinção binária continua sendo um princípio organizacional 
fundamental em todas as sociedades, podemos esperar que tal categorização norteie 

                                                           
33 The issue at hand is not whether we should take thhe dominance/power-based approach or the difference/cultural 
approach or both approaches to analyze sex differences in discourse. Rather, it is how we can come up with a 
framework that allows us to see gender as a holistic and dynamic concept regarding language use – a framework 
that allows us to see how we, in the social contexto, are doing gender through the use of language. 
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nossas avaliações a respeito de nossa fala e da de outros falantes, restringindo, assim, 
os padrões de variação estilística e social34. (CHESHIRE, 2003 tradução do autor) 

 

 Tais generalizações binárias, comenta Eckert (2008 apud MILROY; GORDON, 2003), 

fazem sentido apenas se consideradas com base no significado da variável gênero na 

comunidade estudada e na sua relação com outras categorias sociais. Desse modo, ainda 

segundo a autora, o gênero não possuirá um efeito constante sobre a língua, uma vez que as 

variáveis linguísticas se relacionam com os papéis de gênero de diversas maneiras distintas. 

Bervall (1999, apud CHESHIRE, 2003), por outro lado, enfatiza a necessidade de se examinar 

forças mais poderosas que as comunidades locais, mais especificamente, os valores culturais e 

sociais endossados e reificados pela mídia nacional e internacional. Na concepção da autora, é 

justamente dentro desse contexto de estereótipos sociais que as manifestações de gênero são 

construídas, acomodadas ou contestadas. 

Com base na problemática acima exposta e na natureza qualitativa e antropológica desta 

pesquisa, que vê os falantes como atores sociais e não apenas como estatísticas, conforme 

veremos no capítulo 5, considero necessária uma discussão mais aprofundada sobre as 

diferenças entre as duas categorias abordadas neste capítulo. É importante também, antes de se 

iniciar uma questão a respeito, romper com a confusão comumente feita entre sexo, gênero e 

orientação sexual, sendo que essa última categoria, como nos lembra Queen (2014), diz respeito 

apenas ao desejo sexual e afetivo por determinado(s) sexo(s)/gênero(s) e que é, também, 

condicionada por fatores sociais e normas reguladoras conforme definidas por Butler (1990), 

cujos efeitos discutiremos mais abaixo.  

Esclarecida essa primeira diferenciação, podemos entrar na discussão entre sexo e 

gênero, perguntando-nos, por exemplo, se e por que (não) indivíduos de determinado sexo 

desenvolvem um determinado gênero, quais as diferenças e semelhanças observadas dentro da 

mesma categoria de sexo ou gênero e quais fatores sociais influenciam tais fenômenos. 

 Conforme vimos no início deste subcapitulo, sexo tem sido descrito nas últimas décadas 

como um conjunto de características anatômicas/biológicas que caracterizam os indivíduos, 

enquanto gênero seria uma construção social. Recentemente, contudo, até mesmo essas 

definições vêm sendo contestadas sob a luz de teorias feministas e queer, conforme veremos de 

maneira pormenorizada em 4.8.5. McElhinny (2014) afirma: 

 

                                                           
34 since the binary distinction appears to be a fundamental organizing principle in all societies, we can expect this 
to guide our evaluations of our own and other's speech and, therefore, to constrain patterns of social and stylistic 
variation. 
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Dizer que “gênero” se refere ‘a construções sociais, culturais e psicológicas impostas 
com base em diferenças biológicas’ implica na existência de dois gêneros, baseados em 
dois sexos. [...] Essa imagem dicotômica de gênero é problemática por superestimar as 
semelhanças dentro de cada uma dessas categorias e subestimar as semelhanças entre 
elas. (MCELHINNY, 2014 p. 50, grifos da autora, tradução do autor)35 

 

 De fato, existem pessoas com mais de um gênero, as transgêneros, as com gênero fluído, 

como as drag queens etc. Além de problematizar as representações binárias acerca das duas 

categorias, a autora contesta ainda a própria dualidade na distinção entre sexo e gênero, 

argumentando que tal diferenciação só faz sentido sob a ótica da reprodução humana e é, 

portanto, frequentemente associada à heterossexualidade.  

 Alguns estudos mais recentes sobre gênero e linguagem realizados sob uma perspectiva 

construtivista social vêm incluindo na categoria sexo aspectos tradicionalmente entendidos 

como relacionados ao gênero e desconstruindo a própria noção de sexo como uma condição 

estanque. Wodak & Benke (1998) comentam: 

 

Em uma abordagem sócio construtivista [...] tanto sexo quanto gênero são vistos como 
categorias socialmente desenvolvidas (Lorber & Farrell, 1991 p. 7). Sexo é entendido 
como um contínuo formado pelo sexo cromossômico, gonadal e hormonal, todos eles 
‘funcionando na presença e sob a influência de um conjunto de ambientes’ (Fausto-
Sterling, 1985 p. 71). Não faz sentido, portanto, deduzir que há apenas um conjunto 
de características que define homens em geral e, assim, a masculinidade; ou, da 
mesma forma, que exista apenas um conjunto de características femininas que 
definam a feminilidade. (WODAK & BENKE, 1998 p. 129, tradução do autor)36 

 

 Tal desconstrução da definição da categoria, embora bastante produtiva no caso de 

estudos envolvendo indivíduos intersex37, como os de Machado (2005), e transexuais, nos quais 

a atribuição de sexo possui um componente social bastante evidente, não será aprofundada neste 

trabalho por não poder ser discutida empiricamente na pesquisa aqui proposta e adotarei a 

conceptualização de sexo mais usual na literatura corrente, que define sexo como o componente 

biológico do binômio gênero. 

 No que tange o gênero, Connell (1993 p. 170 apud WODAK & BENKE, 1998 p. 129) 

propõe um modelo não unitário e dinâmico para a análise dessa categoria. Conforme a autora, 

                                                           
35 To say that “gender” refers “to the social, cultural, psychological constructs that are imposed upon these 
biological differences"implies that there are two genders, based upon two sexes. [...] This dichotomous picture of 
gender is problematic because it overestimates similarity within each of the categories so designated, and 
underestimates similarities across these categories. 
36 In a social construction perspective [...] both sex and gender are seen as socially developed statuses (Lorber and 
Farrell, 1991: 7). Sex is then understood more as a continuum made up of chromossomal sex, gonadal sex and 
hormonal sex, all of which “work in the presence and under influence of a set of environments” (Fausto-Sterling, 
1985: 71). It makes also no sense therefore to assume that there is justo ne set of traits that characterize men in 
general and thus define masculinity; or likewise, that there is one set of traits for women, which define feminility. 
37 Comumente denominados como hermafroditas. 
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tanto a feminilidade e quanto masculinidade coexistem dentro de um mesmo indivíduo e, 

portanto, não devem ser consideradas como polos contrapostos, mas sim como maneiras de 

viver relações. Connell argumenta ainda que o entendimento de ambos os gêneros varia 

conforme o contexto social e histórico, sendo de suma importância discutir tais conjunturas 

para compreender os fenômenos psicológicos que subjazem ao que se entende como 

característico de determinado gênero. Nesse sentido, Wodak & Benke (1998) aponta para a 

necessidade de se entender os gêneros como fenômenos plurais, pois os significados atribuídos 

às entidades masculinas e femininas variam de uma geração para a outra e são diferentes 

conforme a classe social, etnia e religião dos indivíduos. 

 Ainda que, com base nas teorias de gênero, possamos enxergar essa categoria, e até 

mesmo a de sexo, como aspectos fluídos e maleáveis pelos sujeitos, não se deve, contudo, 

superestimar o papel do indivíduo na performatividade e construção do gênero e ignorar as 

pressões às quais estamos submetidos. Segundo Butler (1990 apud MCELHINNY, 2014), uma 

das principais teóricas contemporâneas dos estudos queer e de gênero, afirma: 

 

Gênero não pode ser considerado somente uma inspiração de significados acerca de 
um sexo pré-estabelecido [...] gênero deve designar também o próprio aparato de 
produção pelos quais os sexos em si são estabelecidos. Dessa maneira, o gênero não 
está para cultura assim como o sexo para a natureza; gênero é também os meios 
culturais / discursivos pelos quais uma ‘natureza sexual’ ou um ‘sexo natural’ são 
produzidos e estabelecidos. (BUTLER, 1990 p. 7 apud MCELHINNY, 2014 p. 51, 
tradução do autor)38 

 

 Tal visão, além de problematizar a visão binária de sexo e gênero, abre caminho para a 

discussão sobre as normas reguladoras, conforme definidas pela autora, que fazem com que 

certas performances de gênero sejam vistas como naturais, enquanto outras sejam consideradas 

inapropriadas, ininteligíveis e sujeitas a sanções físicas e sociais e que, portanto, são relevantes 

para a construção das representações e identidades de gênero. Em outras palavras, embora o 

gênero tenha de fato um componente performativo individual, o rompimento com as normas 

hegemônicas mantidas e reproduzidas pelo discurso de instituições como o direito, a medicina, 

a família, a escola e a língua pode ter, conforme argumentam Ehrlich & Meyerhoff (2014), 

consequências devastadoras para os transgressores. 

                                                           
38 Gender ought not to be conceived merely as the cultural inscription of meaning on a pregiven sex [...] gender 
must also designate the very apparatus of production whereby the sexes themselves are established. As a result, 
gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/cultural means by which “sexed nature” or 
“a natural sex” is produced and established 
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 Para delinear o entendimento de gênero que será adotado neste trabalho, retomo o 

conceito de comunidades de práticas abordado em 3.4. Conforme vimos, comunidades de 

práticas são agrupamentos de indivíduos engajados em um objetivo comum. O acesso e 

exposição às comunidades de práticas é, conforme afirmam Eckert & McConnell-Ginet (1992 

apud McElhinny, 2014) condicionado por fatores “como classe social, faixa etária, etnia e, 

inclusive, sexo”. McElhinny (2014) pontua ainda que nessas comunidades de práticas emergem 

modos de falar, crenças e relações de poder em torno desse interesse compartilhado. Tendo em 

mente esse conceito e ainda o de ideologia, podemos concluir que as possibilidades 

performativas e as práticas e representações sociais e linguísticas dos indivíduos estão 

condicionadas a conjunturas micro e macro, como as discutidas ao longo deste trabalho. 

Conforme observado por Cheshire (2003) acima, a distinção binária ainda é um princípio 

organizacional fundamental nas sociedades contemporâneas; e a comunidade imigrante no 

Suriname não é exceção a essa regra. Acredito que as reflexões aqui expostas nos permitem, de 

fato, melhor analisar como os falantes exercem a performatividade de seus gêneros através da 

linguagem e, ainda, discutir de maneira não superficial os usos linguísticos de falantes cuja essa 

mesma performatividade foge de padrões pré-estabelecidos, como veremos em 4.8.5 e 6.2. No 

entanto, devido até mesmo às limitações da pesquisa, será impossível romper aqui com a 

maneira como tais distinções são feitas, pois, como nos lembra McEhinny (2014), sexo e gênero 

possuem “suas conotações para as pessoas vivendo suas vidas, e não apenas para aqueles 

analisando a maneira como as pessoas vivem” (MCELHINNY, 2014 p. 56, tradução do autor)39. 

Parto do princípio, portanto, de que gênero e sexo são categorias sociais e biológicas 

respectivamente e que, embora distintas e não binárias em suas essências, estão sujeitas às 

ideologias vigentes nas sociedades da atualidade e desenvolvem certa relação de 

interdependência, dados os condicionantes sociais aqui discutidos. Esse entendimento embasa 

também a terminologia adotada neste trabalho, que fará uso do termo gênero, inclusive para 

referir-se a obras que não abordavam a distinção entre sexo e gênero e, ainda, àquelas que 

usavam o termo sexo, entendendo que o termo cobriria também o comportamento social. 

Justifico a escolha terminológica aqui adotada não só por ser essa a mais corrente nos estudos 

atuais em sociolinguística aos quais esta pesquisa teve acesso, mas também por considerar ser 

o gênero o aspecto socialmente mais visível e sobre o qual o indivíduo possui um maior poder 

de controle. 

 

                                                           
39 retains significanca for people living their lives, not just people analyzing how people live their lives. 
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4.8.3 Gênero em estudos variacionistas 

 Grande parte das pesquisas em sociolinguística que consideraram a variante gênero até o 

presente momento operou sob uma perspectiva variacionista. Tais estudos não consideravam a 

distinção entre as categorias sexo e gênero discutidas acima e são ainda, em sua maioria, 

passíveis das críticas apontadas a seguir, por estarem, no meu entendimento, limitados pelas 

ideologias das épocas nas quais foram desenvolvidos. Elenco neste subcapítulo alguns dos 

trabalhos de Labov, Trudgill, Milroy & Milroy e Eckert, que se destacaram por seu pioneirismo 

e relevância. 

 

Labov 

 O autor foi o primeiro estudioso a perceber a importância do gênero como uma variante 

sociolinguística nos anos 60, especialmente em suas pesquisas na ilha de Martha’s Vineyard e 

na cidade de Nova Iorque (LABOV, 1966). Labov introduziu a metodologia das entrevistas 

sociolinguísticas como uma maneira de coletar dados autênticos imprescindíveis para as 

pesquisas na área e que seriam capazes de registrar diferentes estilos de fala dentro de uma 

mesma interação. Focando nas mudanças linguísticas, o autor teorizou sobre alguns 

comportamentos humanos condicionados ao gênero e exerceu, através de suas constatações, 

imensa influência nos estudos desenvolvidos posteriormente. As conclusões de Labov 

postulavam que em casos de estratificação sociolinguística estável, os homens tenderiam a usar 

a variedade não-padrão com maior frequência que as mulheres. Ainda segundo o autor, no caso 

de mudanças linguísticas ocorridas de cima para baixo, as mulheres normalmente favorecem as 

formas de prestígio. Em um trabalho posterior, Labov (1990, 1991), apesar de reconhecer a 

validade dessas premissas, já observava que as mulheres, de fato, possuíam de maneira geral 

maior sensibilidade às formas padrão, mas que tal tendência variaria conforme a posição das 

falantes na sociedade analisada. Em seu estudo correlacionando gênero e classe social e já 

recorrendo ao conceito de insegurança linguística que abordamos em 4.6, o autor afirmava, por 

exemplo, que sobretudo as mulheres de classe média baixa tendiam a preferir as normas 

linguísticas da classe média para poderem, assim, se identificar com um status social que 

consideravam superior. Labov concluía, então, que apenas se cruzarmos as categorias de status 

socioeconômico com a de gênero seria possível analisar a natureza da relação entre essa última 

e uma determinada variável sociofonológica. 

 Os estudos de Labov foram extremamente influentes para as pesquisas em sociolinguística 

posteriores, contudo, Wodak & Benke (1998) criticam a natureza genérica das justificativas 
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dadas pelo autor aos princípios por ele teorizados concernindo as relações entre gênero e fatores 

linguísticos que, na visão das autoras, não levavam em consideração os contextos específicos 

das comunidades analisadas. Entre tais explicações figuram, como por exemplo, as de que as 

mulheres são consideradas mais expressivas que os homens ou a recorrer aos símbolos de 

expressão para assegurar sua posição social ou, ainda, a de que elas se valem do capital 

simbólico mais do que os homens por possuírem menor poder material. 

 

Trudgill 

 Em seus trabalhos que abordavam mudanças linguísticas condicionadas às variáveis 

gênero realizados na década de 70, o autor opera em uma linha similar à de Labov, mas coloca, 

segundo Wodak & Benke (1998), um enfoque maior nos fatores sociais do que o observado nos 

primeiros estudos de seu precursor. No estudo variacionista sobre a cidade de Norwich, Trudgill 

(1972) se pergunta por que homens das classes menos favorecidas tendem a manter suas 

variedades linguísticas não-padrão. Como conclusão, o autor cunha as noções de prestígio 

explícito e prestígio implícito, também bastante influentes para a sociolinguística. Conforme o 

autor, os homens, por já gozarem de uma condição privilegiada na sociedade em decorrência 

de seus status ocupacionais e dominação do patriarcado, não necessitam fazer uso das normas 

padrões, preferindo as normas estigmatizadas por serem índice de uma solidariedade masculina. 

Assim, enquanto os homens são julgados pela sociedade consoante suas ocupações 

profissionais, as mulheres são sujeitas aos julgamentos sociais com base em sua aparência, o 

que inclui a língua, e necessitam, portanto, garantir seu prestígio explícito através dos usos 

linguísticos de prestígio, uma vez que elas se encontram em posição de fragilidade.  

Considerando esse paradigma social, o autor fez ainda algumas constatações relevantes 

com base em observações de autoavaliações linguísticas realizadas com homens e mulheres. 

Segundo Trudgill, as auto-representações acerca dos usos linguísticos também variam 

conforme o gênero dos falantes, uma vez que as mulheres apresentam a tendência de 

exagerarem quando perguntadas sobre a regularidade com a qual utilizam as formas padrão, 

enquanto que os homens tendem a subdeclarar seu uso das formas de prestígio. 

 

Milroy & Milroy 

 Os estudos de James e Lesley Milroy nos anos 80 foram pioneiros no sentido de que, 

pela primeira vez, adotaram uma abordagem ligada ao conceito de redes sociais para analisar 

os fenômenos sociolinguísticos. Ao contrário de Labov, suas pesquisas focam na variação 
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linguística não considerando uma comunidade de fala especificamente, mas dentro de um 

determinado grupo social. Milroy & Milroy (1985) examinaram como as mudanças linguísticas 

passam de um grupo para o outro através do que chamou de elos fracos das redes sociais40 e 

verificaram ainda diferenças consideráveis entre os indivíduos dentro de uma mesma rede. Tais 

observações foram possíveis graças a uma inovação metodológica bastante inspiradora para o 

estudo aqui proposto: no procedimento de coleta de dados, o pesquisador deveria tornar-se parte 

do grupo, ou seja, da rede social por ele observada. A metodologia empregada pelos autores 

permitiria uma análise em nível micro que possibilitaria observar as relações entre determinados 

comportamentos linguísticos e as peculiaridades da estrutura social em questão.  

 Embora as premissas anteriores de que as mulheres tendem a mostrar maior preferência 

pelas variedades padrão que os homens sejam, de fato, confirmadas pelos autores, as inovações 

teóricas e metodológicas de caráter etnográfico por eles empregadas permitem uma explicação 

mais detalhada para os fenômenos linguísticos observados. Em seu estudo realizado jovens da 

cidade de Belfast, J. Milroy (1981 apud 1998, WODAK & BENKE) observa que jovens do 

gênero masculino estão sujeitos a maior pressão exercida pelos colegas de seus grupos para 

usarem as formas não-padrão, enquanto que as práticas linguísticas das meninas seriam vistas 

com maior tolerância pelas suas colegas. J. Milroy (1992 apud WODAK & BENKE) observa 

ainda que o grau de diferenciação linguística entre homens e mulheres varia de acordo com a 

importância dos papéis de gênero em uma determinada comunidade e postula que quanto mais 

evidente a disparidade entre tais categorias, mais acentuadas serão as diferenças nas práticas 

linguísticas de homens e mulheres. Analisando a dependência entre variação linguística e a 

natureza das redes sociais, o autor conclui que as redes sociais densas e múltiplas tendem a 

endossar as normas linguísticas específicas do grupo em questão, enquanto que nas redes mais 

                                                           
40 Os autores classificaram as redes sociais conforme sua densidade e multiplicidade. Coforme Evans (2004 apud 
Battisti 2014), o primeiro critério (a estrutura da rede) refere-se aos contatos dos indivíduos: quanto maior o 
número de pessoas em rede que se conhecem, maior sua densidade. A multiplicidade (conteúdo da rede), por sua 
vez, diz respeito ao grau de multifuncionalidade das conexões dos membros. Nas chamadas redes multiplexas, as 
relações profissionais podem apresentar interseções com os laços de amizade ou familiares, uma vez que um colega 
de trabalho pode ser, ao mesmo tempo, um amigo próximo ou até mesmo um familiar. Nas redes uniplexas, por 
sua vez, as funções de cada relação social seriam menos múltiplas e mais demarcadas. Como exemplo do primeiro 
tipo de rede, podemos citar comunidades rurais afastadas dos centros urbanos, nas quais seus membros, por não 
possuíram grande mobilidade social/territorial devido às suas limitações geográficas e socioeconômicas, interagem 
predominantemente no interior das próprias comunidades e estabelecem relações de natureza múltipla com os 
demais indivíduos. Nas grandes cidades, por sua vez, observam-se em geral redes uniplexas, uma vez que as 
pessoas “se movem para além das fronteiras de seu território, não conhecendo uns aos outros” (BATTISTI, 2014 
p. 84). Bortoni-Ricardo (2011) conclui que “densidade e multiplicidade tendem a concorrer e são mais encontráveis 
em sistemas tradicionais e fechados. Sistemas urbanos e abertos, por outro lado, tendem à frouxidão e à 
uniplexidade das redes.” (BORTONI-RICARDO, 211 p. 92) 
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largas e uniplexas, as relações linguísticas entre os indivíduos “são regidas por uma supra-

norma, representada [...] pela modalidade padrão da língua” (BATTISTI, 2014 p. 84). 

 A relação entre redes sociais, linguagem e gênero é, segundo observam Wodak & Benke 

(1998) bastante complexa. Conforme vimos no caso dos jovens de Belfast, variáveis 

linguísticas podem operar como índices de determinada rede social de diferentes maneiras 

conforme o gênero do indivíduo. Por outro lado, dependendo do contexto social e ideológico 

em um nível macro e considerando, conforme observam as autoras, que não há uma só língua 

estudada descritivamente que não apresente variações sociofonológicas condicionadas ao 

gênero dos falantes, as variáveis linguísticas podem operar como indexadoras de um 

determinado gênero de maneira independente das redes sociais nas quais os indivíduos se 

inserem. Surge daí a necessidade, no meu entendimento, não só de analisar os grupos sociais 

em um nível micro, conforme proposto por Milroy & Milroy, mas também de considerar as 

ideologias de gênero e relações de poder que circulam em um contexto mais amplo que afetam 

as experiências dos indivíduos e influenciam as escolhas linguísticas dos falantes. 

 

Eckert 

 Penelope Eckert desenvolveu seus estudos seguindo uma linha teórica semelhante à de 

Milroy & Milroy, reconhecendo as diferenças observadas entre indivíduos de um mesmo 

gênero e a necessidade de se discutir com maior profundidade as circunstâncias sociais em um 

nível micro às quais os grupos analisados estão expostos. Eckert recorre ao conceito de 

comunidades de práticas já discutido neste trabalho e apresenta como inovação metodológica o 

caráter etnográfico de seu estudo variacionista com alunos de uma escola em um subúrbio de 

Detroit, que lhe permitiu entender, ao longo de seus dois anos de observação participante, as 

pressões e representações de meninos e meninas em dois grupos distintos: os jocks, jovens de 

classe média cujas vidas giravam ao redor da escola, e os burnouts, jovens de classe média 

baixa envolvidos nas descobertas da adolescência e na contestação agressiva do sistema escolar.  

 Os dois grupos diferem pela natureza da imagem que desejam projetar perante os 

demais, pois enquanto os burnouts fazem questão de se destacarem pela rebeldia, os jocks 

prezam sua imagem de conformidade e ajuste às normas estabelecidas. No que diz respeito às 

especificidades de cada gênero, Eckert (1989), considerando o contexto escolar e a faixa etária 

dos indivíduos observados, argumenta: 

 

Um atleta [do sexo masculino] de estaque em uma escola, independentemente de seu 
caráter ou aparência, goza de um status considerável. No caso das meninas, contudo, 
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não há nada que elas possam fazer que lhes atribua destaque social caso não possuam 
talento social ou um físico agradável. Em outras palavras, enquanto para os meninos 
basta realizar as conquistas certas, as meninas precisam ser um certo tipo de pessoa 
(ECKERT, 1989 p. 256)41     

 

 As observações da autora não chegaram a conclusões que confirmassem, sem ressalvas, 

as premissas que associavam indivíduos do gênero feminino a uma maior frequência de uso das 

formas linguísticas padrão. Os jocks, conforme observou Eckert, apresentaram diferenças mais 

acentuadas entre meninas e meninos, com os últimos apresentando maior tendência pelo uso de 

formas vernaculares. Já nos burnouts tal discrepância foi menos saliente. No entanto, a 

constatação mais surpreendente da autora foi a de que, considerando as formas estigmatizadas, 

as meninas, num recorte intergrupal, diferiam muito entre si do que os meninos. Por exemplo, 

o maior índice de ocorrência das formas vernaculares, considerando ambos os gêneros e ambos 

os grupos, foi observado em um grupo de meninas que se intitulavam “as burnouts da pesada”42. 

O fenômeno pode ser entendido se considerarmos que tais formas não padrão vão de encontro 

às normas sociais estabelecidas e, portanto, condizem com a imagem que o grupo dos burnouts 

deseja projetar. Wodak & Benke (1998) constatam que as meninas, de maneira geral, precisam 

fazer um investimento maior para se acomodarem nas representações que desejam evocar. Em 

seu estudo sobre as relações entre linguagem e gênero na adolescência, Eckert (2014) endossou 

a observação das autoras e concluiu que, se existe um paradigma condicionado ao gênero que 

possa ser observado em seu estudo sobre os jovens de Detroit, é o de que as meninas, de maneira 

geral, tendem a fazer maior uso daquela variabilidade linguística que indexa seu respectivo 

grupo. 

 O estudo de natureza etnográfica de Eckert, bastante contextualizado e embasado no 

conceito de comunidades de práticas, chegou a conclusões bastante diferentes às quais teria 

chegado uma entrevista de caráter mais estruturalista, por exemplo. Citando a autora, Wodak 

& Benke (1998) concluem que muito mais comunidades de práticas precisam ser investigadas 

antes que se possam fazer constatações genéricas sobre o papel do gênero nas mudanças 

linguísticas. 

 

                                                           
41 A star varsity athlete, for instance, regardless of his character or appearance, can enjou considerable status. There 
is nothing, however, that a girl lacking in social or physical gifts can do that will accord her social status. In other 
words, whereas it’s enough for a boy to have accomplishments of the right sort, a girl must be a certain kind of 
person. 
42 Tradução minha para “wildest burnouts”. 
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4.8.4 Gênero nos estudos de contato linguístico 

 Os poucos estudos que consideram a categoria gênero em contextos plurilíngues têm, 

segundo exposto por Takahashi (2012) e Piller & Pavlenko (2006), seguido as abordagens dos 

estudos em contextos monolíngues descritos em 4.8.1 – a saber, a do déficit, dominância, 

diferença e construção social (denominado pelas autoras como abordagem da diversidade) – e 

têm, conforme Wodak & Benke (1998), apresentado tendências análogas às dos estudos em 

situações de monolinguismo: As mulheres, por exemplo, estão mais propensas que os homens 

a abandonarem as línguas não dominantes, são comumente descritas como melhores aprendizes 

de L2 e, ainda, conforme as autoras, têm sido consideradas as principais inovadoras em 

processos de descrioulização. 

 Tal semelhança entre as conclusões observadas nos dois contextos não são fruto do 

acaso se considerarmos que comunidades monolíngues são, na verdade, multidialetais e se 

entendermos ainda, conforme sugerido por Gumperz (1961, 1962, 1964a, 1964b, 1966 apud 

FISHMAN, 1967), as comunidades multidialetais como multilíngues, no sentido de que elas 

empregam distintos dialetos, registros ou variedades funcionalmente segmentadas de um 

mesmo código.  

 Embora as pesquisas acerca das interações entre gênero e linguagem centradas em 

comunidades monolíngues contribuam imensamente para o entendimento das mesmas relações 

em comunidades plurilíngues, não se devem menosprezar as especificidades dos contextos nos 

quais duas ou mais línguas entram em contato. Com exceção talvez do relevante trabalho de 

Gal (1979), que recorreu aos conceitos de redes sociais e representações linguísticas para 

analisar o abandono do húngaro em favor do alemão em uma região plurilíngue da Áustria, 

poucos foram os estudos de relevância que até a última virada de século se dedicaram ao tema 

no contexto do plurilinguismo. Embora não tenha sido o principal enfoque de Gal, a autora 

demonstrou como as mulheres do distrito de Oberwart, independentemente das redes sociais 

nas quais estavam inseridas, foram pioneiras em adotar o alemão, a língua dominante, por 

rejeitaram, mais que os homens, a imagem de camponesa frequentemente associada ao húngaro.  

 Em sua coletânea pioneira a abordar as relações entre plurilinguismo e gênero, Piller & 

Pavlenko (2001) criticam a fata de estudos em situações de línguas em contato que considerem 

a sério os papéis de gênero na sociedade. As autoras comentam que as pesquisas que se dispõem 

a analisar as interações dessas categorias com fenômenos linguísticos têm ignorado o fato de 

que mais da metade da população mundial é plurilíngue e argumentam ainda que tal deficiência 
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deve-se ao fato do campo dos estudos de gênero ter florescido nos EUA, que, apesar da 

variedade linguística, é um país marcado pela ideologia do monolinguismo. 

 Os trabalhos atuais que abordam a variável gênero em cenários caracterizados pelo 

plurilinguismo se pautam predominantemente pela abordagem da construção social que, 

conforme vimos acima, enxerga as duas variáveis como produtos da performatividade e 

negociação de identidade do indivíduo mediadas por ideologias e crenças sobre uma dada 

normatividade que varia conforme as conjunturas linguísticas, sociais, culturais e históricas, 

que se articulam entre si.  

 Piller & Pavlenko (2006), Piller & Takahashi (2010) e Takahashi (2012) citam alguns 

estudos, que abordarei brevemente a seguir e que discutiram tais relações em situações 

plurilíngues desenvolvidos em cinco esferas sociais diferentes, que apresentam interseções 

entre si e são descritas por Piller & Pavlenko (2006) como fortemente marcadas pelos papéis 

de gênero em várias sociedades: trabalho, relações íntimas, relações de maternidade e 

paternidade, grupos de amigos e educação. 

 

Trabalho 

 Os locais de trabalho, lembram Piller & Pavlenko (2006), são instâncias nas quais o 

capital simbólico das práticas linguísticas é transformado de maneira evidente em capital 

econômico e social.  As autoras comentam como, a depender das ideologias de gênero e 

oportunidades de mobilidade social presentes em determinada comunidade, as mulheres podem 

ser vistas como mais ou menos competentes na língua dominante que os homens. Em contextos 

ideológicos que atribuem ao homem o papel de provedor, enquanto às mulheres são delegadas 

atividades domésticas e agrícolas não remuneradas, indivíduos do gênero feminino tendem a 

desenvolver menos competências na língua de prestígio por estarem confinadas a espaços nos 

quais não interagem com a comunidade de fala da língua dominante. As autoras exemplificam 

a situação com os trabalhos de Hill (1987 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) e Spedding 

(1994, ibidem) que constataram que em comunidades indígenas da América Latina, os homens 

costumam ser mais proficientes que as mulheres em espanhol, a língua dominante, por conta 

das funções sociais a eles atribuídas. Fenômeno semelhante foi observado por Calvet (2006), 

que discutiu os fatores que levaram os imigrantes italianos do gênero masculino a lideraram o 

processo de abano de seu vernáculo em favor do espanhol, língua oficial da Argentina, país de 

destino da imigração. 
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 Em tais contextos, observam Piller & Pavlenko (2006), não é raro as mulheres 

atribuírem sua posição de desvantagem à falta do domínio da língua dominante, o que pode 

levar, caso tenham oportunidade, à situação oposta das observadas com italianos e povos 

autóctones na América Latina. Como exemplo de processo de abandono de uma língua 

dominada as autoras citam, além do estudo de Gal (1979) comentado acima, a adoção do francês 

por camponesas bretãs, que enxergavam no aprendizado da língua dominante a transição da 

“bosta de vaca para o luxo” (MCDONALD, 1994 p. 91 apud PILLER & PAVLENKO, 2006 

p. 493, tradução do autor)43. Podemos entender essa situação com base nas conclusões de Eckert 

(1989, 2014), que postula que indivíduos do gênero feminino sofrem mais pressões para 

construírem uma imagem que lhes seja favorável e, consequentemente, investem mais energia 

nesse sentido. Piller & Pavlenko (2006) concluem: 

 

[...] o acesso às formas mais valiosas de capital linguístico pode oferecer 
oportunidades mais promissoras às mulheres do que para os homens, fazendo com 
que elas procurem obtê-lo de maneira mais ativa que os homens. (PILLER & 
PAVLENKO, 2006 p. 495, tradução do autor)44 

 

 Piller & Takahashi (2012) analisam as relações entre capital linguístico e capital 

econômico em contextos transnacionais envolvendo prostituição, atividade exercida sobretudo 

por mulheres. As autoras demonstram como o domínio no idioma do país de destino influencia 

as experiências das profissionais, uma vez que as categorias de trabalho sexual mais bem 

remuneradas e menos exaustivas são aquelas que envolvem simulacros de relacionamentos 

afetivos e que têm como pressuposto a interação verbal na língua do cliente. As autoras 

observam também que as imigrantes sem competências na língua alvo estão mais vulneráveis 

no exercício de suas atividades por terem restringido seu acesso à saúde pública e por não 

poderem dialogar em casos de potencial violência. Já a última constatação de Piller & 

Takahashi, é bastante pertinente para a pesquisa aqui proposta. Baseadas no estudo de Suzuki 

(2008 apud PILLER & TAKAHASHI, 2012), as autoras comentam como o estigma atribuído 

às prostitutas filipinas no Japão se estendeu à toda a comunidade imigrante, fazendo com que 

muitas mulheres procurassem treinamento como professoras de inglês com o objetivo de se 

reinventarem no país hospedeiro, onde o inglês é comumente associado a um ocidente 

idealizado. 

 

                                                           
43 from cow-shit to finery. 
44 [...] access to the most valued forms of linguistic capital may hold out greater promise for women than for men 
and they may seek to obtain it more actively than men. 
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Relações íntimas 

 Piller & Pavlenko (2006) decorrem sobre o plurilinguismo observado em comunidades 

minoritárias pressionadas cultural e linguisticamente por uma sociedade dominante. Segundo 

as autoras, as mulheres são comumente vistas como “guardiãs” da língua e cultura do grupo 

minoritário e, em decorrência da ideologia patriarcal vigente em um contexto global, sofrem 

comumente uma maior pressão que os homens para a manutenção das normas sociais do grupo. 

Como exemplo, as autoras citam o estudo de Espiritu (2001 apud PILLER & PAVLENKO, 

2006) que constatou que famílias filipinas com forte laço de pertencimento aos seus valores 

ancestrais e que imigraram para os EUA tendem a cercear as liberdades de suas filhas, muito 

mais que de seus filhos, desaprovando seus casamentos exogâmicos que, em suas visões, 

ameaçam a transmissão às próximas gerações de sua língua e cultura de origem. As autoras 

comentam ainda sobre o caso da Malinche, que na história pós-colonial mexicana é comumente 

descrita como a indígena que traiu as civilizações pré-colombianas do território ao envolver-se 

afetivamente com os espanhóis, sendo que tal narrativa não leva em consideração o poder de 

fogo superior dos colonizadores, as doenças por eles trazidas e as fraquezas internas do império 

Asteca. 

 Piller & Pavlenko (2006) discutem ainda sobre as motivações que levam os indivíduos 

a aprenderem uma língua estrangeira e que são muitas vezes condicionados ao gênero dos 

aprendizes e a um ideal de amor romântico com parceiros de outras comunidades de fala. 

Citando novamente o trabalho de Espiritu (2001 apud PILLER & PAVLENKO, 2006), as 

autoras comentam o caso de jovens filipinas, que enxergavam os relacionamentos amorosos 

com homens de outro grupo como a única possibilidade de se libertarem das restrições impostas 

a elas por suas famílias. A semelhantes constatações chegou a pesquisa de Takahashi (2012), 

que entrevistou japonesas em visita à Austrália que desenvolviam o chamado akogare, ou seja, 

o desejo por um ocidente idealizado, sobretudo pelas culturas anglófonas. A autora comenta 

que no Japão o aprendizado da língua inglesa é frequentemente visto como uma ferramenta 

através da qual as mulheres podem reinventar sua feminilidade, escapando do sexismo nipônico 

rumo ao mundo ocidental, onde reinaria uma maior igualdade entre os gêneros. Para o acesso à 

condição por elas fantasiada, um parceiro falante de inglês seria uma promissora ferramenta. 

No mercado afetivo da sociedade alvo, comenta a autora, as japonesas, por sua vez, são vistas 

como itens de valor, uma vez que são fetichizadas como educadas e servis, o que 

paradoxalmente lhes permitiria assumir o controle no sentido de escolherem em quais relações 

elas se envolvem e, assim, assumirem novas identidades. O mesmo fortúnio não seria observado 



68 
 

entre homens japoneses no ocidente devido às representações formuladas sobre eles 

internacionalmente, que lhes associam a características como machismo, conservadorismo e 

falta de atributos físicos. 

 Piller & Pavlenko (2006) apontam ainda para a necessidade de se rediscutir de maneira 

contextualizada a visão amplamente difundida de que, no caso de relacionamentos amorosos 

exogâmicos, a mulher sempre adotaria a língua do marido. Ainda que as autoras reconheçam 

que, com base nas pesquisas realizadas até hoje, as mulheres, de fato, apresentam maior 

propensão em transitar para além de suas línguas e cultura de origem, o que se observa de 

maneira geral é a manutenção de relações plurilíngues no ambiente familiar que permitem aos 

parceiros manter as línguas envolvidas em suas relações afetivas.  

Contudo, nem mesmo essa afirmativa poderá ser vista sem ressalvas se não forem 

observados os contextos sociais específicos de cada relacionamento. Piller & Pavlenko (2006) 

chegam a reconhecer que em contextos de imigração envolvendo casais exogâmicos de nações 

desenvolvidas, o país do marido costuma ser escolhido como o local de residência devido a 

fatores econômicos, uma vez que os homens tendem a receber maiores salários que as mulheres, 

o que tornaria desvantajoso imigrar para o país da esposa e arriscar sua posição de estabilidade. 

No entanto, observam as autoras, muito mais relevante que o gênero para a análise das escolhas 

linguísticas envolvendo parceiros afetivos de distintas comunidades de fala seria o fator de 

proficiência nas línguas envolvidas, aos quais me permito adicionar ainda as representações 

linguísticas acerca delas e suas posições no mercado linguístico, conforme definido por 

Bourdieu ([1982] 1996). 

 Em seus estudos com casais canadenses formados por parceiros anglófonos e 

francófonos, Heller & Lévy (1992a, 1992b, 1994 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) 

explicaram a adoção da língua do marido com argumentos baseados nas competências 

linguísticas dos cônjuges. Uma vez que todas as mulheres e homens da amostragem eram 

falantes, respectivamente, de francês e inglês como L1 e, ainda, que as parceiras possuíam 

maiores competências na língua dos seus cônjuges do que o caso inverso, resulta óbvia a 

constatação de que a adoção do inglês nas interações conjugais se deu com base no domínio 

das respectivas línguas detido pelos falantes.  

 Analisando casais sul-africanos formados por falantes de inglês ou afrikaans como L1, 

De Klerk (2001 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) constatou que o inglês era sempre a 

língua adotada pelo casal, independentemente do fato de quem, o marido ou a esposa, fosse 

anglófono na relação. Piller & Pavlenko (2006) justificam o fenômeno mais uma vez com base 
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nas competências linguísticas, uma vez que os parceiros falantes de afrikaans também 

dominavam o inglês e que os cônjuges anglófonos eram monolíngues. A essa justificativa pode-

se adicionar ainda os distintos valores atribuídos a cada idioma no mercado linguístico 

considerando um contexto global no qual o inglês exerce domínio sobre quase todas as outras 

línguas do mundo ocidental. 

 As autoras comentam ainda um último caso no qual os papéis de gênero possuem 

influência na escolha linguística do casal, mas que, dessa vez, não levam à adoção do idioma 

do parceiro em posição dominante. Walters (1996 apud PILLER & PAVLENKO) estudou 

casais na Tunísia formados por mulheres anglófonas e homens falantes de árabe como L1. O 

autor demonstrou que, embora as esposas tivessem manifestado o desejo de aprender árabe, 

elas não contaram com o apoio dos maridos, uma vez que eles consideravam “idiota uma mulher 

ocidental falando árabe” (WALTERS, 1996 apud PILLER & PAVLENKO, 2006, p. 498, 

tradução do autor)45 e que elas perderiam, assim, seu status como “esposa-troféu”. Na limitação 

do aprendizado de suas L1 pelas parceiras, os homens veriam ainda a possibilidade de 

manterem-nas excluídas de certas redes sociais no país e, ainda, de restringirem seu controle 

sobre a educação dos filhos. 

   

Relações de maternidade e paternidade 

 Em muitas culturas, a responsabilidade pela criação dos filhos está fortemente 

condicionada aos papéis de gênero, o que leva as mães a passarem um tempo consideravelmente 

maior com os filhos do que os pais. Como exemplo de como tal conjuntura se manifesta em 

contextos transnacionais e plurilíngues, cito o estudo de Boyds (1998 apud PILLER & 

PAVLENKO, 2006) com famílias formadas por americanos de ambos os gêneros casados com 

dinamarqueses, finlandeses e suecos e residindo nos respectivos países da Escandinávia. Ao 

observar as competências linguísticas dos filhos dos casais analisados, o autor constatou que 

nas famílias com mães americanas as crianças eram mais fluentes em inglês do que aquelas 

criadas em famílias cujo o pai tinha inglês como L1.  

 Observo neste ponto mais uma vez a necessidade de se considerar os valores atribuídos 

às formas linguísticas que entram em contato em cada caso e que podem levar as mães a 

rejeitarem o papel de mantenedoras de suas línguas e culturas de origem. O supracitado estudo 

de McDonald (1994 apud PILLER & PAVLENKO, 2006), por exemplo, demonstrou que mães 

falantes de bretão como L1 optaram por educar seus filhos em francês por acreditarem que o 

                                                           
45 [...] Arabic-speaking western wives would sound stupid. 
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domínio da língua dominante lhes oferecia oportunidades que a elas haviam sido negadas. 

Cumpre lembrar, contudo, que nem sempre o livre arbítrio é garantido às mulheres. Piller & 

Pavlenko (2006) citam, por exemplo, o estudo de Koritzin (2000 apud PILLER & 

PAVLENKO) sobre o caso de uma imigrante indiana Canadá impedida pelo seu marido de 

frequentar aulas de inglês como L2 por conta da criação dos filhos, que, na visão do pai, deveria 

ser atribuição exclusiva da mãe. 

Cameron (1992 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) tenta explicar a suposta condição 

de opressão linguística sofrida pelas mulheres e conclui que, em um mundo fortemente marcado 

pelos papéis de gênero, a obrigação de manter a identidade cultural de seus grupos étnicos e 

transmiti-las às próximas gerações era imposta às mães por seus maridos, que, por possuírem 

privilégios a eles garantidos pela sociedade patriarcal, guardavam para si as recompensas 

sociais, econômicas e linguísticas da assimilação cultural.  

 Piller & Pavlenko (2006) comentam ainda que não só as ideologias de gênero do grupo 

minoritário, mas também as da sociedade dominante pautam as relações das mães com as 

línguas contactantes e citam o processo de “americanização” observado nos EUA no início do 

século XX e que tinha como foco principal as mulheres imigrantes que, por seus papéis de 

mães, deveriam assimilar e transmitir aos seus filhos a língua e cultura da sociedade hospedeira.  

Ainda no contexto de imigração, Villenas (2001 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) descreve 

como os estereótipos de gênero comumente atribuídos a homens e mulheres latino-americanos 

nos Estados Unidos moldam as relações dos imigrantes com a sociedade norte-americana e 

como tais associações se articulam com estereótipos e ideologias de raça. A autora constata que 

as mães imigrantes são frequentemente vistas como vítimas de um “machismo latino” e 

desprovidas de habilidades linguísticas, culturais e, principalmente, maternais. Fenômeno 

semelhante foi observado ainda por Blackledge (2000, 2001 apud PILLER & PAVLENKO, 

2006) em seu estudo com mães imigrantes de Bangladesh no Reino Unido. 

 Como vimos, em situações de línguas e culturas em contato, as mães muitas vezes são 

consideradas, aos olhos dos grupos minoritários, como âncora dos valores da comunidade 

oprimida, enquanto que, para os grupos dominantes, são elas os principais alvos da assimilação 

cultural e linguística. Nessa condição, observam Piller & Pavlenko (2006), as mães carregam o 

duplo fardo de preservar sua língua e cultura de origem e de facilitar o acesso de seus filhos à 

língua e à cultura dominante. 

 

Grupos de amigos 
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 Conforme observado por Eckert (2014) e Piller & Pavlenko (2006) é na adolescência 

que emergem de maneira evidente as conotações de masculino e feminino. Em grupos formados 

por adolescentes podem ser observadas tendências interessantes envolvendo a relação entre 

língua e gênero, devido à grande necessidade de construir, reproduzir e afirmar uma identidade 

pautada em maneiras de se comportar, vestir e, de especial interesse para nossa análise, de 

expressar-se através da linguagem.  

  O estudo etnográfico de Woolard (1997 apud Piller & Pavlenko, 2006) com 

adolescentes do ensino médio em Barcelona foi pioneiro em demonstrar como os fatores 

gênero, que influenciam a maneira pela qual as redes sociais são estruturadas, podem afetar o 

uso de repertórios plurilíngues. Em seu trabalho, a autora constatou que os grupos constituídos 

por meninas tendiam a ser mais homogêneos e coesos, enquanto que os formados por meninos 

eram mais mistos, incluindo indivíduos de ascendência catalã e castelhana. Como 

consequência, os grupos femininos tendiam a favorecer o monolinguismo, interagindo em 

catalão ou castelhano, enquanto que os masculinos se caracterizavam pelo plurilinguismo. A 

ocorrência pode, no meu entendimento, ser compreendida sob a luz das observações de Eckert 

(2014), que postulava que os indivíduos do gênero feminino tendem a investir mais na 

construção e projeção de sua imagem, às quais subjazem obviamente as formas linguísticas por 

elas utilizadas. Tal justificativa faz especial sentido se levarmos em consideração o discurso 

pós-franquista de enaltecimento da língua e cultura catalãs, fortemente vigente até os dias de 

hoje.   

 Piller & Pavlenko (2006) comentam ainda sobre as representações linguísticas de grupos 

de jovens popularmente atribuídas ao francês, descrevendo-o como uma língua afeminada e 

que levam indivíduos do gênero masculino a rejeitarem seu aprendizado. Ainda no campo das 

representações sociais e linguísticas, as autoras analisam o fenômeno linguístico definido por 

Rampton & Charalambous (2012) como crossing, ou seja, o ato observado em grupos de jovens 

falantes de um idioma dominante  e que utilizam em suas práticas linguísticas expressões e 

estruturas de uma língua minoritária com a qual claramente não se identificam. Piller & 

Pavlenko (2006) discutem o fenômeno observado entre grupos de jovens do gênero masculino 

que utilizam o chamado “espanhol da zoeira”46 para projetarem uma imagem de coloquiais, 

bem humorados, descontraídos e masculinos. As autoras comentam que, nesse caso, as 

indexações de gênero caminham lado a lado com estereótipos racistas, pois tais associações 

baseiam-se em um ideário que associa a comunidade imigrante latina à falta de ordem e 

                                                           
46 Tradução do autor para “mock Spanish”. 
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obscenidade. Como vemos nesses últimos casos, as relações entre gênero e plurilinguismo são, 

de maneira geral, mediadas por ideologias de masculinidade e feminilidade e pelas conotações 

relativas a tais categorias atribuídas às línguas envolvidas nas interações. 

 

Educação 

 Embora todas as esferas sociais acima abordadas apresentem interseções, poucas 

interagem tanto com as demais como a da educação, pois, como observam Piller & Pavlenko 

(2006), o acesso a línguas de prestígio está normalmente vinculado ao acesso à educação. Por 

exemplo, podemos chegar à óbvia conclusão, com base nas situações até aqui discutidas, de 

que não são raros os casos em que mulheres, devido aos seus papéis como mães conforme 

entendidos por uma determinada comunidade patriarcal, possam ter negada a possibilidade de 

aprendizado formal de uma L2 em situações de plurilinguismo. Os estudos que comento abaixo, 

entretanto, estão centrados em contextos plurilíngues nos quais indivíduos de ambos os gêneros 

tinham, pelo menos em tese, garantido o acesso à educação e no qual foram observados 

paradigmas comportamentais pautados nas duas categorias e que favoreceram um grupo de 

indivíduos em detrimento do outro. 

 Piller & Pavlenko (2006) discutem a necessidade de se contextualizar afirmações 

genéricas do tipo “os meninos sempre chamam mais a atenção dos professores que as meninas”. 

De fato, como o trabalho de Losey (1995 apud PILLER & PAVLENKO, 2006) demonstrou, 

meninas com ascendência mexicana nos Estados Unidos eram duplamente marginalizadas no 

contexto escolar por serem latinas e mulheres e apresentam nos EUA taxas de evasão escolar 

significativamente maiores que as dos meninos com o mesmo histórico de imigração. Em outros 

casos, entretanto, os estereótipos de rebeldia atribuídos a alunos imigrantes do gênero 

masculino podem dificultar sua interação e aprendizado em sala de aula, conforme observou 

Willett (1995 apud PILLER & PAVLENKO, 2006). 

 Em seu estudo com intercambistas norte-americanos na Rússia, Polanyi (2005 apud 

TAKAHASHI, 2012), observou que os alunos do gênero masculino desenvolveram maiores 

competências na língua alvo devido às possibilidades de socializar e envolver-se afetivamente 

com mulheres do país, enquanto que as mulheres, que apresentavam relutância em encontrar-

se com os russos, reconhecidamente machistas, por medo de assédio e atenção indesejada, 

realizaram progressos no aprendizado consideravelmente inferiores que seus colegas do gênero 

masculino. A conclusões semelhantes chegaram Pichette (2000 apud PILLER & PAVLENKO, 

2001) e Talbur & Stewart (1999 ibid) ao analisar situações análogas no Japão e Espanha, 
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respectivamente. Por outro lado, observam mais uma vez Piller & Pavlenko (2001), nem sempre 

as ideologias de gênero colocam mulheres em desvantagem em contextos de aprendizagem de 

uma L2 ou L3, como no caso estudado por Günthner (1992 ibid), que constatou que chinesas 

em intercâmbio na Alemanha podiam contar com a ajuda de alemães para o aprendizado da 

língua, enquanto seus colegas do gênero masculino tinham que “se contentar em resolver seus 

problemas sozinhos, uma vez que mostrar suas deficiências comunicativas seria uma ameaça a 

sua honra” (GÜNTHNER, ibid, tradução do autor)47. 

 Ao analisar a indústria japonesa de ensino de inglês, Piller & Takahashi (2010) 

observam como o status de falante nativo branco é fortemente romantizado e erotizado de 

maneiras distintas consoante o gênero do sujeito em questão. As autoras constataram que 

professores homens de inglês eram idealizados pelas japonesas como “príncipes encantados do 

ocidente”, enquanto que as professoras tendiam a ser sexualmente objetificadas. Como exemplo 

bastante expressivo dessas idealizações, Piller & Takahashi (2010) citam a iniciativa surreal 

Gaigo TV48, um programa de autoaprendizagem de inglês dirigido ao público japonês 

masculino. Nos vídeos, protagonizados por mulheres ocidentais detentoras de beleza e apelo 

sexual padrão, as “professoras” se despem enquanto proferem frases do tipo “As an English 

teacher I do not speak too quickly” e “As an English teacher I do not take my clothes off too 

fast” (PILLER & TAKAHASHI, 2010, p. 13) 49. As autoras citam ainda o emergente mercado 

de “Inglês para fins de relacionamento”50, com títulos voltados sobretudo para as japonesas e 

que abordam vocabulário e estruturas comunicativas úteis para o relacionamento afetivo com 

homens estrangeiros. 

 

 Como vimos na maioria dos contextos de transnacionalismo e línguas e culturas em 

contato expostos acima, a detenção do capital linguístico pelos falantes influencia a obtenção 

do capital simbólico e material e afeta ambos os gêneros de diferentes maneiras. Por um lado, 

muitas vezes o acesso às formas linguísticas de prestígio é restringido às mulheres em contextos 

de imigração devido à sua posição de inferioridade em uma sociedade patriarcal, enquanto que, 

por outro lado, no mercado linguístico plurilíngue falantes do gênero feminino se beneficiam, 

de maneira geral, mais que os homens caso possuam boas competências nas línguas 

                                                           
47 As revealing their communicative déficit could have been face-threatening to them 
48 O link informado pelas autoras no artigo original não se encontra ativo no momento. No entanto, trechos das 
lições estão disponíveis no blog da empresa http://gaigotvfaq.blogspot.com.br/ e em 
https://www.youtube.com/watch?v=aF7kgtm3kMY. Acesso em: 20 jan. 2017 
49 Tradução do autor para “Como professora de inglês, eu não falo rápido demais” e “Como professora de japonês, 
eu não tiro minhas roupas rápido demais”, respectivamente. 
50 Tradução do autor para “English for relationship purposes”. 
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dominantes. Percebemos ainda como as escolas e, no caso do Japão bastante expressivamente, 

toda uma indústria de material didático para o ensino de línguas exercem a chamada dominação 

simbólica (Bourdieu, 1996) e perpetuam o discurso de gênero hegemônico, colocando, a 

depender do contexto, indivíduos de ambos os gêneros em posição de desvantagem com base 

em estereótipos comumente tidos como categorias neutras.  

Em suma, as ideologias de gênero vigentes entre os falantes podem, em certos contextos, 

influenciar as consequências do contato linguístico à medida em que afetam as decisões dos 

indivíduos no tocante à aquisição ou transmissão de uma L2 ou ao abandono/não transmissão 

de suas L1. É justamente na discussão não superficial dos contextos nos quais homens e 

mulheres interagem com/em línguas distintas e normalmente dotadas de valores díspares no 

mercado linguístico que reside a chave para entender como a variável gênero influencia as 

oportunidades, escolhas e representações dos falantes. O sociolinguista, nos lembra Cameron 

(2003), é tão influenciado por ideologias do seu tempo quanto os demais falantes, e deve, no 

meu entendimento, estar atento às conjunturas sociais e relações de poder que subjazem aos 

fenômenos que se propõe a analisar, evitando assim cair em armadilhas teóricas embasadas em 

afirmações genéricas. 

 

4.8.5 Falantes não normativos e a linguística queer 

 Como vimos em 4.8.1, nos primeiros estudos relacionando gênero e linguagem e que 

seguiam a abordagem da deficiência, os falantes considerados exceção, cujas formas 

linguísticas escapavam do padrão esperado da língua e deveriam ser rejeitadas, eram as 

mulheres. Trabalhos posteriores, desenvolvidos consoante a abordagem da dominância, ao 

referir-se a termos como “fala feminina” (LAKOFF, 1975 apud HALL, 2003) transpareciam o 

viés ideológico de seu tempo que seguia atribuindo às mulheres um caráter excepcional e digno 

de ser estudado, mas, como no caso de Lakoff, deslocavam a discussão sobre os papéis de 

gênero para as relações de poder. Segundo a autora, não só as mulheres, mas também hippies, 

homossexuais e até mesmo acadêmicos do gênero masculino apresentavam especificidades 

semelhantes em suas práticas linguísticas por estarem excluídos, intencionalmente ou não, da 

lógica produtivista do capitalismo. A questão não seria, portanto, a existência de formas 

comunicativas caracterizadas como femininas, mas sim, a de linguagens associadas àqueles 

marginalizados no mercado de trabalho. 

 O mérito de perceber que uma alegada norma linguística feminina não era 

necessariamente exclusividade das mulheres foi observado também nas pesquisas realizadas 
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sob a perspectiva da diferença, que atribuíam as distinções entre as práticas comunicativas de 

homens e mulheres aos seus respectivos processos de socialização distintos. Conforme 

discutido em 4.8.1, indivíduos interagem desde a idade escolar sobretudo em grupos 

homossociais e desenvolvem, portanto, variedades linguísticas específicas. Nesses trabalhos, 

observa Hall (2003), homossexuais, feministas e os ditos homens afeminados e mulheres 

masculinizadas aparecem em notas de rodapé como estranhos e desviantes de uma dicotomia 

linguística inabalável.  

 Novas teorias, como a das comunidades de práticas, possibilitaram um olhar mais 

aprofundado dentro dos grupos analisados e, por consequência, dos indivíduos que não seguiam 

normas comportamentais e linguísticas pré-estabelecidas. Pesquisas como as de Eckert & 

McConnell-Ginet (1992 apud HALL, 2003) permitiram pela primeira vez discutir com 

propriedade os indivíduos linguisticamente não normativos com base em suas próprias 

experiências de vida e sob seus próprios termos, como observado no caso das meninas burnout 

estudadas pelas autoras e já mencionadas neste trabalho. 

 

Linguística queer 

 Não só os conceitos de comunidades de práticas possibilitaram discutir de forma 

contextualizada a maneira como indivíduos em não conformidade com sistemas pré-discursivos 

moldam suas identidades através da língua, mas também o surgimento de uma nova tendência 

de estudos da linguagem, a linguística queer. 

 Já observamos que não só o gênero, mas também o sexo, são construtos performativos, 

condicionados a fatores sociais e identitários e limitados pelas chamadas normas reguladoras, 

conforme definidas por Butler. Segundo a autora: 

 

O gênero é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 
interior de uma estrutura regulatória altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo 
para produzir a aparência de substância, de uma classe natural de ser. (BUTLER, 2003 
p. 59 apud BORBA, 2015 p. 97). 
 

 Judith Butler é a precursora da chamada teoria queer, que serve de base teórico-

metodológica para o emergente campo de estudos da linguagem aqui brevemente discutido. O 

termo queer51 foi ressignificado pela autora em seu trabalho Problemas de gênero: femininsmo 

                                                           
51 O termo queer significa originalmente, segundo definição de dicionário Word Reference, esquisito, estranho 
ou homossexual (pej.). 
QUEER. In: DICIONÁRIO Word Reference. Disponível em: http://www.wordreference.com/enpt/queer. Acesso 
em: 29 jan. 2017. 
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e subversão da identidade ([1990] 2016) e passou a se referir, conforme Borba (2015), à adoção 

de uma visão crítica dos discursos sobre gênero e sexualidade que normatizam uns e 

marginalizam outros ao produzir identidades e corpos de machos e fêmeas, equiparando as 

categorias sexo e gênero e que, ainda, naturalizam “a heterossexualidade como o modo ‘correto’ 

de estruturar o desejo.” (BORBA, 2015, p. 96). Em outras palavras, o principal pressuposto dos 

estudos queer é desnaturalizar o que é considerado normal com o objetivo de desconstruir a 

lógica binária de gênero, conforme discutido em 4.8.1, e seus efeitos controladores, como a 

exclusão e dominação dos indivíduos tidos como não normativos, permitindo-lhes, assim, a 

construção de novas identidades e sexualidades. 

 Como já abordado neste trabalho, um dos componentes fundamentais que entram na 

construção do gênero é a performatividade, materializada, entre outros, pela linguagem, que é, 

conforme Bucholtz & Hall (2003 apud BORBA, 2015) metaforicamente explicam, a 

engrenagem pela qual as ideologias circulam, o palco sobre o qual as práticas sociais são 

produzidas e o meio pelo qual as identidades são construídas. 

 Isso posto, não parece fruto do acaso o fato de linguistas que se sentiam à margem da 

sociedade e, por que não, da academia52 começarem a analisar fenômenos linguísticos sob uma 

perspectiva queer. Na introdução do volume Queerly phrased: Language, gender and sexuality 

(Livia & Hall, 1997), uma das primeiras intervenções na área que posteriormente ficou 

conhecida como linguística queer, as autoras apelam pela necessidade de se discutir as 

contribuições de Judith Butler nos estudos de linguagem, argumentando que o conceito de 

performatividade é essencial para o entendimento das relações entre língua e gênero.  Livia & 

Hall recorrem às teorias de práticas conforme Bourdieu e, ainda, aos conceitos de ideologia 

linguística e identidade e se propõem em seu estudo a analisar a produção discursiva de falantes 

não normativos e como eles, através da linguagem, constroem e afirmam suas identidades. 

 Outro pressuposto da linguística queer, já bastante enfatizado ao longo deste trabalho, 

reside na ênfase dada à análise contextualizada de fenômenos linguísticos, que deve incluir a 

discussão das relações de poder para que seja viável, assim, o entendimento das interações entre 

sexualidades, linguagens, etnias, classes sociais, entre outros. 

 Concluindo essa breve exposição teórica, cumpre comentar a diferença entre estudos 

queer e estudos LGBT, dois campos que, por partilharem afinidades e muitas vezes operarem 

                                                           
52 Os estudos resumidos neste trabalho em 4.8.4, por exemplo, mostram como mesmo pesquisas mais recentes 
sobre as relações entre linguagem e gênero vêm operando com um viés que teóricos queer definiriam como 
heteronormativo, uma vez que analisam instituições como família e desejo sexual sob uma perspectiva embasada 
nas definições de gênero vigentes no senso comum, excluindo assim os indivíduos em não conformidade com tais 
sistemas pré-discursivos. 
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em sinergia, são comumente confundidos. Em seu trabalho problematizador sobre o caráter 

queer observado em certos discursos homofóbicos, Milani (2014) argumenta que a maioria das 

pesquisas autointituladas como queer são, na verdade, estudos envolvendo indivíduos LGBTs 

e que operam sob uma perspectiva normativa. Linguistas e teóricos queer de maneira geral, 

conclui o autor, não buscam, pelo menos direta e pragmaticamente, a aceitação social de 

categorias definidas como gays, lésbicas, transexuais ou bissexuais, mas sim a desconstrução 

das fronteiras entre o considerado normal e o desvio com o objetivo de, aí sim, chegarem a um 

projeto transformador que contemple todxs, independentemente de possuírem ou não um rótulo 

inteligível pelo senso comum.  
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5. Fundamentos metodológicos e procedimento de pesquisa 

5.1 Fundamentos metodológicos 

Apesar das estatísticas por ventura apresentadas quando me proponho a analisar os 

resultados da pesquisa em campo, o que poderia sugerir à primeira vista uma abordagem 

metodológica quantitativa, o trabalho ora apresentado possui caráter primordialmente 

qualitativo e antropológico, conforme a definição de Jaffe (2014). Tal procedimento pressupõe, 

não só o contato intenso do pesquisador com o ambiente estudado através do trabalho de campo, 

mas também, ainda segundo Jaffe, a análise dos contextos e ideologias nas quais os usos 

linguísticos a serem discutidos se inserem. A definição que Freitag (2014) propõe para a 

abordagem qualitativa tem como pressuposto aspectos semelhantes àqueles apontados por Jaffe 

(2014) para caracterizar as investigações de natureza antropológica. Para Freitag (2014), as 

pesquisas qualitativas priorizam "os comportamentos linguísticos locais, em que a investigação 

sobre os indivíduos — contextualizados em redes sociais ou comunidades de prática — poderia 

revelar possíveis causas para processos de variação linguística". Em suma, o estudo qualitativo 

e antropológico permite, nas palavras de Milroy & Gordon (2003)53, revelar paradigmas sobre 

a organização e os usos linguísticos específicos de uma comunidade de fala, sem o enfoque em 

padrões estruturais recorrentes e generalizáveis, mas sim nos falantes como atores sociais. 

Espírito Santo (2009) chama atenção para o caráter interpretativo da abordagem, na qual 

não há preocupação com a quantidade de informações colhidas, mas sim com o aprofundamento 

da compreensão dos grupos sociais. Já Johnstone (2000) postula que a interpretação é condição 

sine qua non de todos os trabalhos sociolinguísticos, possuam eles abordagens qualitativas ou 

quantitativas, e que a diferença entre tais métodos reside apenas no caráter mecânico (contagem, 

cálculo de médias, testes estatísticos) ou não mecânico (conversas com falantes, observação) 

de levantamento de dados empregado na abordagem quantitativa e qualitativa respectivamente. 

Johnstone comenta ainda que pesquisas sociolinguísticas raramente seguem uma ou 

outra abordagem de maneira exclusiva. De fato, a investigação aqui apresentada possui, 

conforme mencionado acima, cunho qualitativo e antropológico na medida em que ela se 

destina sobretudo a analisar os processos de construção de subjetividades dentro de uma 

comunidade, através da observação e conversas com os sujeitos e também da discussão das 

análises de poder e ideologias vigentes em um nível micro e macro. Contudo, as características 

quantitativas do estudo se revelam no momento da verificação estatística não só de dados mais 

                                                           
53 Os autores não recorrem ao termo “abordagem antropológica”. 
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objetivos, como os fatores extralinguísticos, por exemplo, como também da própria natureza 

das representações e práticas linguísticas dos falantes. 

 

5.2 Procedimento da pesquisa 

Motivação da pesquisa e visitas ao Suriname 

O primeiro contato do autor com o Suriname se deu em 2013 em uma viagem de férias 

com 09 dias de duração. No âmbito dessa visita de lazer ao país, chamou a minha atenção a 

quantidade de brasileiros vivendo em Paramaribo e as casas e comércios adornados com 

bandeiras do Brasil e letreiros em português existentes na parte norte da cidade. No decorrer da 

estadia, foram feitos contatos informais com os imigrantes brasileiros que, na época, relataram 

não falar ou sequer ter motivação para aprender as línguas do país, recorrendo a taxistas ou 

amigos surinameses falantes de português para resolver questões burocráticas junto ao governo 

surinamês, para as quais o domínio do holandês ou sranantongo seria imprescindível. 

Além da primeira visita, realizada com fins de turismo e que inspirou a elaboração deste 

trabalho, foram feitas mais três viagens ao país, relacionadas na tabela abaixo.  

 

Período Cidades visitadas Propósito da visita Duração 

17/07/2013 – 26/07/2013 Paramaribo Turismo 9 dias 

21/04/2015 – 22/04/2015 Nickerie Turismo 1 dia 

15/07/2015 – 02/08/2015 Paramaribo, Albina Trabalho de campo 17 dias54 

26/12/2016 – 01/01/2017 Paramaribo Turismo 7 dias 

Tabela 5 – Relação das visitas ao Suriname 

 

As gravações e coleta protocolada de dados se deram apenas em ocasião da terceira 

visita ao Suriname, quando foi conduzido o trabalho de campo. Contudo, no decorrer das 

demais viagens ao país foram realizadas observações não sistemáticas que, embora não estejam 

computadas nas estatísticas apresentadas no capítulo 6, podem ser citadas ao longo deste estudo. 

 

Universo da pesquisa 

A limitação da área estudada a Paramaribo fica sendo óbvia, devido à relativa facilidade 

de acesso à cidade em comparação com outras zonas de concentração de brasileiros no país, 

                                                           
54 O período compreendido entre 24 e 25/07 foram dedicados a uma viagem à Guiana Francesa, razão pela qual a 
estadia no Suriname entre os dias 15/07 e 02/08 totalizou apenas 17 dias. 
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como os garimpos do interior, por exemplo. A capital surinamesa, como já vimos no capítulo 

3, constitui a principal porta de acesso dos imigrantes e para chegar a ela a partir do Brasil é 

necessário tomar um voo em Belém da empresa Gol ou da estatal surinamesa Surinam Airways, 

que, na época da realização da pesquisa de campo, detinha o monopólio das conexões entre os 

dois países. Outra alternativa é realizar o percurso por terra através da Guiana ou ainda através 

da Guiana Francesa, sendo essa última opção menos popular entre os brasileiros em decorrência 

das restrições imigratórias em vigor no território ultramarino francês. 

A grande maioria das entrevistas e observações foi feita na zona norte da cidade, mais 

precisamente na área de Belenzinho e em suas adjacências, onde residem majoritariamente os 

imigrantes que abriram suas casas para a realização da pesquisa. Muitos dos sujeitos 

selecionados ao acaso para a participação eram clientes ou funcionários do Petisco, um dos 

maiores restaurantes brasileiros da cidade, localizado na Anamoestraat, principal rua da região. 

O bar, que chama atenção pelo letreiro em português e pela intensa movimentação nas cadeiras 

localizadas na área externa, é bastante conhecido entre os brasileiros de passagem pela área, 

que lá podem ser encontrados a qualquer hora do dia e da noite. Os comércios vizinhos ao 

Petisco também constituíram um terreno fértil para a realização das conversas e da observação. 

Em um saião de beleza localizado na mesma calçada do bar, por exemplo, foi realizada uma 

longa e produtiva conversa com brasileiras residentes no país. 

Na extensa jornada que liga o aeroporto internacional ao centro de Paramaribo, tomei 

conhecimento através da taxista surinamesa sobre a casa noturna Pérola, também famosa na 

cidade e que frequentei assiduamente, sempre acompanhado por brasileiros ou surinameses. 

Apesar de definida pela motorista como um hoerentent55, a casa é um verdadeiro complexo de 

entretenimento e conveniência, aberto praticamente 24 horas por dia. O local, que segundo os 

informantes, é de propriedade de uma brasileira, encontra-se na Prinsessestraat, também na 

parte norte da cidade, e abriga no segundo piso um hotel, cuja clientela é formada basicamente 

por garimpeiros de passagem pela capital, prostitutas e recém chegados no país. Já no primeiro 

pavimento funcionam um restaurante, um salão de beleza, uma loja de lingerie e o 

bar/discoteca. Esse último estabelecimento é bastante frequentado por brasileiros e também por 

surinameses, sobretudo durante a noite, período no qual foram realizadas muitas das conversas 

informais com os imigrantes. 

As entrevistas e conversas com adolescentes foram feitas na Casa Paroquial Nossa 

Senhora de Nazaré, localizada também no norte de Paramaribo. A iniciativa é parte da missão 

                                                           
55 Termo pejorativo em holandês para casa de prostituição. 
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redentorista no país que desde 2011 conta com o apoio de missionários vindos do Brasil que 

desenvolvem atividades dirigidas aos imigrantes. Conforme afirmou o padre responsável pela 

casa, a missão não possui apenas caráter evangelizador, mas tem como objetivo agregar os 

imigrantes e oferecer suporte para que tenham uma vida mais confortável no país. Dentre os 

projetos da missão discutidos no momento da pesquisa, podem-se citar, além da assistência com 

assuntos burocráticos junto ao governo surinamês, o oferecimento de aulas de holandês e 

também a alfabetização em português para filhos de brasileiros. Na ocasião da minha visita à 

paróquia, encontravam-se no local predominantemente adolescentes vindos do Brasil ou já 

pertencentes à segunda geração de imigrantes e que faziam parte de um grupo de estudos 

bíblicos. É importante mencionar ainda, que apesar de a casa servir como sede da comunidade 

brasileira católica de Paramaribo, as missas não são realizadas exclusivamente em português, 

havendo a celebração dos cultos na língua oficial do país e na dos imigrantes em dias alternados 

ou, conforme o público da casa, recorrendo-se aos dois idiomas em um mesmo evento. 

Muitas das mulheres com nível superior abordadas pela pesquisa eram professoras de 

português do CCBS - Centro Cultural Brasil Suriname e foram entrevistadas no local. O 

instituto vinculado ao Itamaraty foi inaugurado em 1983 como parte de um acordo cultural entre 

os dois países e tem como objetivo a divulgação da língua e cultura brasileiras no Suriname. 

Sediado em dois casarões coloniais no centro histórico de Paramaribo, o local conta com uma 

pequena biblioteca com títulos em português e confortáveis salas de aula onde são oferecidos 

cursos de português para surinameses. Visitei o CCBS diversas vezes, onde encontrei todo o 

apoio necessário para o início da realização do trabalho em campo e tive a oportunidade ainda 

de assistir uma das aulas de PLE e interagir com os alunos, que citaram como razões para o 

aprendizado da língua as oportunidades de estudo no Brasil e o envolvimento afetivo com 

brasileiras. 

Um último local que proporcionou trocas culturais e linguísticas interessantes foi o 

próprio prédio no qual aluguei um pequeno apartamento. Apesar de localizado na região norte, 

os moradores eram, ao que tudo indicava, surinameses, a maioria mulheres aparentemente 

solteiras, vivendo sozinhas de maneira modesta. A zeladora, uma jovem de ascendência 

indonésia que morava no próprio local, se mostrou sempre muito simpática e curiosa com a 

pesquisa, não perdendo a oportunidade de caçoar das minhas idas ao Pérola, localizado na 

mesma rua do edifício, a poucas quadras de distância. 

As conversas que pude ouvir entre os vizinhos eram conduzidas majoritariamente em 

sranantongo. Já a minha moderada interação com os outros moradores se dava em holandês, 
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sendo que em uma única ocasião fui perguntado por minha vizinha de porta — uma jovem 

negra, de visual pouco discreto para os padrões surinameses e usuária regular de maconha — 

se eu falava sranantongo. Saliento que em minhas quatro visitas ao país essa foi a única vez que 

tal questionamento me foi feito por uma mulher. 

 

Entrada na comunidade de brasileiros 

Labov (1984) apresenta dois métodos para a entrada do investigador na comunidade da 

fala: o primeiro sendo através de indivíduos comuns e pequenos grupos locais que se disponham 

a colaborar; e o segundo por meio de membros que detenham posições sociais chave e que 

possuam uma visão abrangente sobre a comunidade como um todo, o que incluiria padres, 

comerciantes, professores, líderes comunitários, anciões etc. Milroy & Milroy (2003), 

entretanto, postulam que essa segunda estratégia, no caso de pesquisas variacionistas, tem como 

desvantagem o fato de ela geralmente conduzir o pesquisador a apenas falantes das variedades 

padrão, tornando a investigação pouco frutífera. Em seu estudo sobre contato linguístico, 

Martins (1996) igualmente comenta que as entrevistas realizadas com falantes intermediados 

pelo sacerdote local não foram enriquecedoras devido ao clima de formalidade estabelecido 

pela intervenção do padre na abordagem dos sujeitos. 

Em contraste com a pesquisa de Martins (1996) e talvez devido ao fato de a pesquisa 

proposta não possuir caráter variacionista, os contatos obtidos através de falantes com algum 

status institucional dentro da comunidade foram bastante enriquecedores para os propósitos da 

investigação. Na fase anterior ao trabalho de campo, contatei o Centro Cultural Brasil Suriname 

através do Facebook, que se mostrou bastante receptivo à realização do estudo. O instituto foi 

o primeiro local visitado e onde foi realizada a primeira conversa, com a diretora da instituição. 

Através dela foram apontados outros imigrantes que, de fato, ocupavam posições de destaque 

na comunidade e que, por sua vez, sugeriram demais falantes a serem abordados. Embora tais 

sujeitos, devido às suas condições socioculturais e econômicas, sejam pouco representativos da 

maioria dos brasileiros vivendo no pais, as entrevistas com eles conduzidas foram proveitosas 

por oferecerem informações valiosas sobre o desenvolvimento da comunidade imigrante em 

Paramaribo, as políticas linguísticas voltadas para os brasileiros, entre outros. 

No grupo do Facebook Brasileiros no Suriname, que na ocasião da realização da 

pesquisa contava com aproximadamente 5.000 membros, deixei também uma mensagem 

divulgando minha ida a Paramaribo e explicando em caráter superficial a finalidade da pesquisa. 

Alguns imigrantes, que Labov (1984) e Milroy & Milroy (2003) certamente categorizariam 
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como indivíduos comuns, entraram imediatamente em contato e se dispuseram a colaborar, 

concedendo entrevistas quando cheguei ao país. 

Também através do popular site de relacionamentos e previamente à viagem ao 

Suriname, contatei o informante H19, cuja indicação me havia sido dada por um amigo 

holandês residente em Paramaribo. Além da entrevista, tive a oportunidade de me aproximar 

do jovem, frequentar sua casa e os lugares aonde ia nos momentos de lazer e conhecer seus 

amigos, o que sem dúvida teve importância fundamental para a observação participante que me 

propus a realizar durante minha estadia na cidade. 

 

5.3 Descrição dos instrumentos 

A coleta de dados foi realizada em julho de 2015 ao longo dos 17 dias durante a viagem 

de campo do autor a Paramaribo. O corpus reunido nesse período compreende o diário com 

anotações de campo e aproximadamente dez horas de áudio colhidas por meio de 22 entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Entrevistas semiestruturadas 

As conversas com os falantes seguiram o roteiro do formulário em anexo, contendo 59 

perguntas e que se tratava de um modelo adaptado do questionário sociolinguístico padrão do 

Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. 

Procurou-se obter, além dos dados demográficos dos falantes, como idade, gênero, 

escolaridade, tempo de permanência no Suriname e local de residência, informações sobre a 

aquisição e competência linguisticas, os usos funcionais das línguas, as representações 

linguisticas, as comunidades de prática e redes sociais nas quais os informantes se inserem e 

sobre o contato que os emigrantes estabelecem com outros grupos. Adicionalmente às perguntas 

contidas no modelo, foram feitos questionamentos a respeito de categorias locais (cf. ECKERT, 

2012; MILROY & MILROY, 2003) que, com base nas conversas previamente realizadas pela 

internet com alguns informantes, nas leituras anteriores e nas observações assistemáticas feitas 

em minha primeira viagem ao Suriname, poderiam se revelar variáveis interessantes para a 

posterior análise. Assim, os sujeitos foram questionados a respeito do motivo da imigração, do 

país onde foi cursado o último ano da vida escolar dos sujeitos e ainda sobre as aparentes 

diferenças entre brasileiros vivendo no norte de Paramaribo e aqueles residentes em áreas mais 

ao centro e ao sul da cidade. 
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Apesar do protocolo com várias perguntas pré-definidas e em ordem pré-determinada, 

as entrevistas foram realizadas de maneira semi-estruturada, o que conferiu maior flexibilidade 

às conversas, além de garantir-lhes um caráter menos formal. Tal abordagem, nos explicam 

Milroy & Milroy (2003), difere daquelas aplicadas na dialetologia, por exemplo, por não 

buscarem respostas breves a questões diretas e sim procurarem estimular a conversação livre e 

mais relaxada. Dessa forma, por diversas vezes a ordem das perguntas foi alterada, sendo 

adicionados tópicos não previstos ou, ainda, deixando-se de lado algumas perguntas a respeito 

de variáveis cuja análise foi se mostrando pouco relevante para os fins da pesquisa. 

Neste ponto cabe citar a metáfora de Johnstone (2000), que descreve o trabalho 

etnográfico como um funil. Nas palavras da autora, que se aplicam de maneira bastante 

apropriada ao estudo realizado em Paramaribo, o investigador inicia seu trabalho sem hipóteses 

prévias e 

Uma vez que as hipóteses do pesquisador se tornam mais focadas, as observações 
tornam-se mais focadas [...]. Na prática, sobretudo quando não é possível estar em 
campo por muito tempo [...], a maioria das análises formais é feita após o trabalho de 
campo; mas a análise informal, na forma de reflexão e da consequente revisão dos 
planos, sempre é parte da fase do trabalho de campo. (JOHNSTONE, 2000, grifo e 
tradução do autor)56 

  

Dessa maneira, a estratégia de coleta de dados foi alterada ao longo do trabalho de 

campo, tendo o questionário de caráter mais objetivo passado a servir apenas como um roteiro 

básico para interações mais livres, que, devido às observações iniciais in loco, passaram a 

focar também em temas como relacionamentos afetivos e preconceito, com o objetivo de 

levantar informações relevantes sobre a construção de identidades e papéis de gênero dos 

falantes. A problematização dessa última temática, a propósito, não estava sequer prevista até 

serem feitas as primeiras entrevistas com os falantes, que durante as conversas jamais foram 

questionados diretamente a respeito de sua orientação sexual ou identidade de gênero. A 

identificação dessa variável seguiu o protocolo definido por Hall (2003) como sendo o de 

praxe nos estudos sociolinguisticos, no qual o pesquisador pré-define os sujeitos como 

homens ou mulheres com base em suas características físicas, presumindo que os papéis 

sociais estão imediatamente associados aos fatores biológicos. Segundo Milroy & Milroy 

(1997 apud CHESHIRE, 2003), tal procedimento, apesar de tratar a categoria gênero como 

uma variável intencionalmente grosseira, oferece a vantagem de facilitar o estágio do 

                                                           
56 As the researcher's hypotheses become more focused, observations become more focused [...]. In practice, 
particular when it's not possible to be in the field for long [...], most of the formal analysis comes after the 
fieldwork; but informal analysis, in the form of thought and consequente revision of plans, is Always part of the 
fieldwork phase. 
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levantamento de dados da pesquisa e de assegurar a replicabilidade em estudos futuros. 

Embora essa abordagem metodológica superficial de caráter mais quantitativo não permita 

explicar satisfatoriamente as relações entre linguagem e gênero, conforme exposto no capítulo 

4.8, a natureza qualitativa e antropológica do presente estudo, por sua vez, visará a garantir a 

investigação de como essas categorias influenciam os usos e representações linguísticas dos 

sujeitos definidos como pertencentes ao gênero masculino e feminino, considerando o 

contexto social no qual se dá a construção do gênero e de outras identidades. 

As entrevistas foram feitas predominantemente nos locais descritos em 5.2 e nas casas 

dos informantes que, após previamente contatados por telefone ou pela internet, se dispuseram 

a receber a pesquisa em seus domicílios. Muitas das conversas contaram com a participação 

muito bem-vinda de outros brasileiros, conhecidos dos entrevistados, que por vezes interviam 

nas respostas concedidas e contavam casos particulares. Na visita à Casa Paroquial Nossa 

Senhora de Nazaré, por exemplo, as entrevistas realizadas em clima de descontração atraíram 

a atenção de outros adolescentes que se encontravam no local e que logo se juntaram aos 

interlocutores da pesquisa durante a gravação dos depoimentos, endossando ou ironizando os 

relatos dos colegas. 

Algumas das entrevistas realizadas na viagem de campo foram feitas com dois ou três 

informantes ao mesmo tempo, sendo que as informações colhidas eram protocoladas em fichas 

individuais. Por fim, avalio que o trabalho de campo contou com a receptividade da grande 

maioria dos imigrantes, que permitiram a gravação das conversas, com exceção das informantes 

M23 e M15, que preferiram não ter suas vozes gravadas. 

 

Observação participante 

Além das entrevistas, inspirei-me também no método da observação participante e, não 

obstante as limitações impostas pelo tempo reduzido que passei na cidade, empenhei-me em 

uma maior aproximação de alguns brasileiros que já haviam sido previamente entrevistados ou 

não. Conforme Riehl (2009) e Milroy & Milroy (2003), essa abordagem, que presume que o 

pesquisador participe de maneira ativa das interações e seja percebido como parte do ambiente 

investigado, oferece a vantagem de minimizar o que os autores chamaram de "paradoxo do 

observador". O conceito refere-se à tendência dos membros de uma comunidade em se 

comportarem de maneira não autêntica quando confrontados com um observador visto como 

um corpo estranho dentro do grupo. Segundo Johnstone (2000), o procedimento é proveitoso 
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ainda por proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com as práticas da comunidade 

investigada e por, em suma, garantir a obtenção de dados sociolinguísticos de melhor qualidade. 

Dessa maneira, fui a um culto evangélico acompanhado por uma família que já havia 

colaborado com a investigação e aceitei caronas e convites para bares e almoços com os 

informantes. Jaffe (2014) comenta ser também proveitoso para a abordagem antropológica 

participar das chamadas comunidades online de práticas, o que se mostrou bastante útil no caso 

desta pesquisa, não só no sentido de facilitar o acesso aos imigrantes, mas também no de 

possibilitar a observação de algumas práticas sociais interessantes dos falantes57. 

 Mantive também um contato mais duradouro com os sujeitos H19 e M17 durante toda 

minha estadia na cidade. A jovem M17, apesar de jamais ter participado da entrevista 

semiestruturada e, portanto, não estar considerada nas estatísticas aqui apresentadas, forneceu 

informações valiosas para a pesquisa através da resposta direta às perguntas que eu havia 

memorizado ou através de seus usos linguísticos que pude observar. 

No aeroporto internacional Zanderij e em mercearias e feiras da região norte de 

Paramaribo verifiquei quais eram as línguas usadas pelos brasileiros para a interação com os 

surinameses e, através de perguntas do tipo "O pessoal aqui não fala português, não?", pude 

formular hipóteses interessantes sobre as práticas linguisticas desses sujeitos encontrados ao 

acaso. 

As interações que ocorreram na área externa da casa noturna Pérola foram bastante 

proveitosas. Estive no local em diversas noites, nas quais não levei os questionários ou qualquer 

material de pesquisa, e conversei com os imigrantes sobre os mais diversos assuntos. 

Entusiasmados e já sob a influência de álcool, os brasileiros me contaram não só sobre suas 

experiências com o aprendizado do holandês, mas ofereceram relatos sobre suas vidas afetivas 

e familiares, suas vivências prévias no garimpo e sobre a integração à sociedade surinamesa. 

Após todos esses encontros informais, nos quais as conversas não eram gravadas, os 

dados eram protocolados no diário de campo e constituem parte do corpus da pesquisa. As 

informações fornecidas pelos imigrantes com quem interagi nesses eventos não estarão 

                                                           
57 Na comunidade do Facebook Brasileiros no Suriname, não raras vezes os imigrantes pedem a outros membros 
o telefone de conhecidos, obtendo geralmente a informação solicitada, o que permitiu comprovar a afirmação de 
muitos entrevistados que alegaram que “todo mundo se conhece no Suriname”. Foi ainda interessante observar 
algum grau de engajamento comum entre os brasileiros, sobretudo em situações limite, pois frequentemente são 
escritas postagens com o objetivo de localizar imigrantes desaparecidos nos garimpos do interior e que têm como 
resposta comentários bastante solícitos dos outros membros da comunidade. Observei ainda um alto nível de 
solidariedade entre os brasileiros no evento da morte violenta de uma das informantes desta pesquisa e que teve 
como consequência a mobilização de vários imigrantes com o objetivo de custear as despesas funerárias que, de 
outra forma, incidiriam sobre a mãe da jovem assassinada. 
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computadas nas estatísticas apresentadas no capítulo 6 deste trabalho, mas poderão ser citadas 

em caráter ilustrativo. 

 

Análise documental 

Riehl (2009) comenta brevemente sobre as fontes de dados sociolinguísticos utilizáveis 

em pesquisas da área que incluem, além da aplicação de entrevistas/questionários e da 

observação participante, a análise de textos escritos. Johnstone (2000), por sua vez, salienta a 

importância de se informar sobre a comunidade de fala antes da realização do trabalho de 

campo. Em sua pesquisa sociolinguística sobre a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, 

Espírito Santo (2009) afirma que a análise documental tem como principal objetivo a 

aproximação entre objeto de estudo e pesquisador e, citando Holsti (1969), explica que tal 

procedimento é apropriado quando existem limitações de tempo para a realização da pesquisa. 

Neste ponto, cabe citar a dissertação de mestrado Yu kan vertrouw mi: você pode 

confiar, de autoria de Carolina Höfs (2006), que trata da construção da identidade coletiva de 

imigrantes brasileiros em Paramaribo e que, por seu ineditismo e abrangência, se mostrou de 

grande relevância para meu estudo. Alguns dos depoimentos colhidos pela autora na capital 

surinamesa entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005 e transcritos em seu trabalho são aqui 

citados de maneira complementar às observações por mim realizadas. 

 

5.4 Sujeitos 

Foram entrevistados apenas brasileiros com residência fixa na capital Paramaribo há 

pelos menos dois anos, por acreditar que os indivíduos com tal perfil de estabilidade já 

apresentariam um grau de integração à comunidade surinamesa, que lhes possibilitaria 1) o 

desenvolvimento de algum nível de competência linguísticas nos idiomas do Suriname e 2) a 

construção de práticas e representações linguísticas embasadas em experiências concretas no 

país. 

Para fazer referência específica aos falantes, utilizo em meu trabalho um sistema 

alfanumérico de siglas, no qual a primeira letra "H" ou "M" indicará o gênero e os dois dígitos 

seguintes a idade, caso tenha sido informada. 

Na listagem abaixo encontram-se relacionados todos os sujeitos da pesquisa 

entrevistados com base no questionário anexado. Conforme explicado no subcapítulo 5.3 

acima, indivíduos com quem interagi apenas em situações informais não estão computados 
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nessas estatísticas, sendo as informações por eles fornecidas citadas apenas em caráter 

ilustrativo ao longo deste estudo. 

Sujeitos 

Fatores extralinguísticos 

Idade 
  

Gênero 

Escolaridade Tempo de 
residência 

no 
Suriname 
(em anos) 

Ocupação 
Nível 

Completo 
(sim/não/ 
cursando) 

País onde foi / 
está sendo 
cursado 

o último ano  

H20 20  masculino fundamental não Suriname 9 garçom 

H34 34 masculino fundamental não Brasil 2 churrasqueiro 

H33 33 masculino superior não Suriname 20 administrador 

H16 16 masculino fundamental  cursando Suriname 5 estudante 

H29 29 masculino fundamental não Brasil 5 garçom 

H30a 30 masculino superior sim Brasil 8 empresário 

H30b 30 masculino superior sim Brasil 5 empresário 

H19 19 masculino médio cursando Suriname 5 
estudante, 

cabeleireiro e 
garçom 

H25 25 masculino médio sim Brasil 4 garçom 

H54 54 masculino médio sim Suriname 19 empresário, 
evangelista 

H40 40 masculino médio sim Brasil 2 gerente 

M49 49 feminino superior sim Brasil 25 professora 

M62 62 feminino fundamental não Brasil 40 empresária 

M38 38 feminino médio sim Brasil 11 manicure 

M20 20 feminino médio sim Suriname 19 aeromoça 

M41 41 feminino superior não Brasil 19 comerciária 

M15 15 feminino fundamental cursando Suriname 3 estudante 

M23 23 feminino fundamental não Brasil 5 ploc 

M47 47 feminino médio sim Brasil 28 boleira 

M45 45 feminino superior sim Brasil 10 professora 

M30 30 feminino médio sim Brasil 12 manicure 

M31 31 feminino fundamental não Brasil 6 ploc 

Tabela 6 - Perfil dos entrevistados 

 

Inicialmente conversei com todos os falantes indicados ou escolhidos ao acaso que se 

dispuseram a colaborar com a pesquisa. Posteriormente, já munido das hipóteses que norteiam 
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este estudo, propus-me a criar uma amostragem estratificada por gênero e escolaridade, 

considerando esse último fator como um indicador, junto com a ocupação declarada pelos 

informantes, do capital simbólico detido pelos sujeitos, conforme a definição de Bourdieu 

([1982] 1996). Dessa forma, os interlocutores encontram-se distribuídos da seguinte forma: 

 

Gênero masculino. feminino 

Escolaridade Ensino fundamental 
(completo e incompleto) 

4 4 

Ensino médio 
(completo e incompleto) 

4 4 

Ensino superior 
(completo e incompleto)  

3 3 

Tabela 7 - Relação dos entrevistados conforme gênero 

Enfatizo mais uma vez que o corpus reunido não tem de forma alguma a pretensão de 

refletir o perfil sociolinguístico dos brasileiros vivendo em Paramaribo, mas tão somente 

analisar as práticas e representações dos imigrantes acerca das línguas contactantes, 

considerando as variáveis extralinguísticas exibidas nas tabelas 6 e 7. 

Além dos sujeitos relacionados na tabela 6 e daqueles com os quais interagi em 

situações informais, conversei ainda com dois funcionários da embaixada do Brasil em 

Paramaribo e com o padre responsável pela Casa Paroquial Nossa Senhora de Nazaré. A 

conversa com os agentes diplomáticos não seguiu o roteiro do questionário anexado a este e 

teve a intenção de obter dados oficiais, como por exemplo, a respeito da quantidade de 

brasileiros vivendo no país e de eventuais políticas linguísticas voltadas aos brasileiros 

discutidas atualmente. Já o pároco, apesar de ter participado da entrevista semiestruturada e 

ter fornecido dados interessantes sobre as atividades da paróquia e da comunidade católica do 

país, não pôde ser levado em consideração nas estatísticas por estar no Suriname há apenas 

sete meses. 
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6. Análise dos resultados 

 Nesta parte do trabalho apresento os dados relativos às práticas e representações 

linguísticas dos imigrantes com respeito ao português, holandês, sranantongo e inglês58 que nos 

permitirão apontar algumas tendências com base no cruzamento com os dados demográficos 

dos sujeitos e da análise do contexto social micro e macro no qual eles se encontram inseridos. 

 

6.1 Práticas linguísticas 

Procurou-se saber como os falantes avaliavam suas competências linguísticas em 

português, L1 de todos os entrevistados, em inglês, holandês e sranantongo. Enquanto a maioria 

dos entrevistados avaliou o domínio do português como muito bom, os resultados referentes às 

línguas mais usadas no Suriname apresentaram a seguinte tendência: 

Holandês 

Competência 
linguística 

Escolaridade (completo e 
incompleto) 

Gênero 
Total 

Sup. Méd. Fund. F M 

Muito bom 4 2 0 3 3 6 

Regular 1 2 2 2 3 5 

Pouco 1 3 3 5 2 7 

Nada 0 1 3 1 3 4 
Tabela 8 - Competência linguística em holandês conforme escolaridade e gênero dos falantes 

 

Sranantongo 

Competência 
linguística 

Escolaridade (completo e 
incompleto) 

Gênero 
Total 

Sup. Méd. Fund. F M 

Muito bom 3 4 1 3 5 8 

Regular 2 1 4 5 2 7 

Pouco 0 0 3 0 3 3 

Nada 1 2 1 3 1 4 
Tabela 9 - Competência linguística em sranantongo conforme escolaridade e gênero dos falantes 

                                                           
58 Apesar de não ser a língua oficial do Suriname, o inglês foi incluído entre as opções de resposta devido à sabida 
importância da qual o idioma goza no cenário globalizado atual. No caso do Suriname especificamente, a língua 
tem especial relevância cultural e econômica: O inglês é o idioma oficial da vizinha Guiana e da maioria dos países 
membros da CAR1COM, bloco de cooperação política e econômica do qual o Suriname faz parte desde 1995. 
Além disso, é na língua inglesa que se veicula, normalmente sem legendas, grande parte da programação televisa 
do país. 
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Observamos que falantes com menor escolaridade possuem, de maneira geral, um 

domínio bastante limitado do holandês, uma vez que, dos 8 falantes com ensino fundamental, 

6 afirmaram falar pouco ou nada da língua. Entre os falantes com ensino superior percebe-se 

urna tendência inversa, com 4 dos 6 entrevistados que se encaixam nesse perfil avaliando seu 

domínio de holandês como muito bom. No caso dos falantes com ensino médio as competências 

linguísticas se distribuem de maneira mais ou menos uniforme, mas cabe aqui, entretanto, uma 

constatação interessante: Os dois entrevistados com ensino médio que se declararam muito 

competentes no holandês e os dois interlocutores com ensino fundamental que admitiram 

possuir competência regular no idioma são, respectivamente, os jovens M20, H19, H16 e M15 

e trata-se dos únicos jovens abordados pela pesquisa que concluíram ou estão atualmente 

frequentando escolas surinamesas. 

Cruzando a variável escolaridade com a competência em sranantongo, observamos que 

o somatório das declarações "muito bom" e "regular" se distribui de maneira exatamente 

uniforme entre os três níveis de ensino. Ao comparar a competência entre as duas línguas 

analisadas possuída pelos entrevistados com ensino fundamental, percebe-se que o sranantongo 

é uma língua mais acessível àqueles sujeitos da pesquisa detentores de baixa escolaridade. 

A análise do gênero dos falantes também revela algumas tendências interessantes. 

Vemos que, enquanto três homens admitiram não dominar a língua oficial do país em absoluto, 

apenas uma mulher fez a mesma declaração. Curiosamente, o sranantongo apresenta um quadro 

exatamente oposto, o que sugere, senão uma real falta de competência linguística, pelo menos 

a relutância a ou propensão de algumas das imigrantes abordadas em admitir qualquer nível de 

proficiência em sranantongo ou holandês respectivamente. Observo ainda, que as três 

brasileiras que se declararam nada competentes na língua não oficial são, além das jovens M20 

e M15 já citadas anteriormente, a imigrante M45, que possui ensino superior completo e alto 

grau de domínio do holandês. 

 Duas jovens com ensino médio completo, a informante M20 e outra com quem interagi 

informalmente em uma ocasião distinta, foram enfáticas ao dizer que não falavam nada de 

sranantongo. Uma delas, quando perguntada sobre como se comunicava com os comerciantes 

chineses que não falam holandês, admitiu possuir competência muito limitada no idioma. Já a 

segunda foi observada pelo autor conversando em sranantongo com surinameses no bar Perola, 

onde pude ver ainda plocs interagindo com surinameses em sranantongo, português e, com 

menor frequência, holandês. 
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A verificação da variável gênero, embora não forneça resultados que permitam apontar 

qual língua é mais falada por homens ou mulheres de maneira geral, sugere que indivíduos do 

gênero masculino adquirem uma maior competência no sranantongo em comparação com as 

mulheres. O depoimento que reproduzo abaixo nos fornece uma visão não só das práticas 

linguísticas dos imigrantes e de surinameses, mas também sobre suas representações e como 

esses dois aspectos são interdependentes e se articulam de maneira distinta conforme o gênero 

dos falantes. Todas as informações fornecidas pelos dois brasileiros foram confirmadas 

posteriormente por surinameses com quem interagi. 

 

H30a: Eu falo o sranan... porque, assim, deixa eu te explicar uma coisa... Entre 
homem, eu tenho que conversar o sranatongo... Se eu tiver conversando uma conversa 
formal, coisa de negócios, aí eu já tenho que mudar naturalmente o tom pro holandês... 
Agora, se a gente tá aqui, brincando, entre amigos, e tiver conversando em holandês 
contigo, os cara já vão olhar pra gente (e dizer) “ih, dois viadinho e tal”. 
[...] 
E: Mas se for um cara branco, que você vê que é holandês mesmo, aí não tem isso, 
né? 
H30a: Não, aí ele não fala... só entre pessoal do Suriname mesmo. 
E: E se você for falar, sei lá, com um desconhecido, assim, na rua? 
H30a: As mulheres e, dependendo, os homens não gostam de sranatongo. [...] É, se 
for tratar de negócio... agora, se for amigo, assim, não tem problema. 
H30b: Não, eles acham, assim, uma língua.. pelo menos o que eu escutei... eles acham 
uma língua muito grossa, rude. 
E: E você acha que é gente de todas as idades que tem essa impressão? Pessoal mais 
novo também acha? [...] Independentemente da geração? 
H30b: A maioria das pessoas falam isso. 
E: Aham... Mas vocês veem mulher falando sranatongo aqui? 
H30b: Fala... principalmente as mais velhas... as mais novas não. 
H30a: As mais novas são todas fresquinhas, tipo “é feio, não gosto”. 
E: É mesmo? Mas será que elas nem sabem falar? 
[...] 
H30a: Sabem com certeza. [...] Mas não falam. 
E: Mas não falam em casa, com a mãe? 
H30a: Sim, de repente com os irmãos. 

 

Saliento ainda que dentre os indivíduos abordados pela pesquisa, avaliaram-se como 

pouco competentes nas duas línguas mais usadas no Suriname apenas os sujeitos H40 e H25, 

ambos funcionários de estabelecimentos localizados no norte da capital e voltados para o 

público brasileiro. O primeiro informante imigrou há 2 anos e trata-se do entrevistando com 

menor tempo de residência no país. H40, que atua como técnico em uma rádio, declarou ainda 

possuir conhecimentos regulares de inglês. Já o jovem H25 reside há 5 anos no Suriname, 

possui ensino fundamental incompleto e trabalha como garçom. 

Em despeito das declarações de alguns entrevistados que afirmaram conhecer 

imigrantes que se comunicavam apenas em português e de algumas observações em campo, nas 

quais pude testemunhar alguns imigrantes com problemas de comunicação no aeroporto e no 
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comércio local, o número de indivíduos que se consideram monolíngues apresentou-se pouco 

expressivo no universo da amostragem, lembrando mais uma vez que essa não pretendeu ser 

um reflexo do perfil da comunidade de brasileiros vivendo no país. 

Os entrevistados foram perguntados também acerca do contexto de aquisição das 

línguas. Percebeu-se que praticamente todos aqueles que se declararam regularmente ou muito 

competentes em holandês frequentaram escolas surinamesas ou tiverem aulas particulares do 

idioma. O sranantongo, por sua vez, é adquirido predominantemente sem instrução formal. 

As duas conversas transcritas abaixo ilustram a forma de aquisição das línguas e 

chamam também atenção para a necessidade de políticas linguísticas mais inclusivas que 

contemplem os imigrantes. O depoimento de H54, especificamente, corrobora as observações 

de Höfs (2004) sobre o papel dos relacionamentos afetivos com surinameses como porta de 

acesso à língua e cultura da sociedade alvo.  

H54: E o holandês não dá pra aprender na rua. Lhe garanto, senão a gente tava aí 
esperto. Tem que ter aula, não dá pra aprender assim de qualquer jeito. Ou você tem 
que ter um parceiro, um cônjuge. E esse cônjuge tem a didática, tem o dom da 
palavra... ele pode lhe ajudar, você pode se sair bem no holandês. Mas assim, 
aprendendo fragmentado, vendo televisão, não é possível [...] Tem que ter uma 
informação ali mesmo, técnica, pra aprender. 
 
H20: O negócio é pra aprender [...] eu falo pouco [...] eu falo mais o sranantongo [...] 
Eu vim pra cá e não deu pra aprender nada. [...] Eu vim com 12 anos e deu pra eu vir 
pra escola, mas aí não dava pra eu aprender muito. Porque é muito brasileiro, daí na 
hora do recreio só fala português, conversa em português e aí não aprende nada [...] 
porque a professora não ensinava. Só fazia escrever no quadro [...] Aí eu escrevia letra 
por letra, porque eu não sabia nem ler. Tinha acabado de chegar. 
E: E você terminou os estudos aqui? Você foi até aonde aqui? 
H20: Não, eu parei. Eu entrei na terceira, fiz um ano e não quis mais, não [...] Não 
tava aprendendo nada. Eu aprendi só o taki-taki mesmo que meus primos me 
ensinavam. [...] 
E: E você não chegou a fazer um cursinho particular, de reforço? 
H20: Não, justamente por isso que eu não quis. Porque não tinha ninguém pra me 
ensinar. Meus primos em vez de me ensinar holandês tavam só me ensinando era taki-
taki pra eu xingar os outros. Aí fica ruim. 
E: Seus primos brasileiros tavam te ensinando taki-taki?  
H20: Só me ensinaram besteira. 
E: E o taki-taki assim que você chegou aqui, você já foi... 
H20: Sim, e na escola também e com meus primos. Fui conversando e pegando 
amizade com os surinamenses na escola. Aí fui aprendendo. E hoje sei falar quase 
fluentemente, né. 

 

 Ainda com respeito ao aprendizado do sranantongo por indivíduos do gênero feminino, 

o depoimento da informante abaixo, uma falante com nível superior completo e 10 anos de 

residência no Suriname, contando sobre as razões pelas quais sua filha não domina o 

sranantongo, nos permite traçar alguns paralelos com as verificações de Léglise & Migge 

(2015) discutidas em 4.4. 
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E: E sranantongo ela fala também? 
M45: Não! (responde enfaticamente) Ela sabe algumas frasezinhas básicas, mas o pai 
não quer ainda que ela aprenda. Assim, ele não usa sranantongo com ela. Em casa o 
oficial é o holandês, por causa da escola, né? Que ela tá na fase de aprendizagem... E, 
segundo ele, no dia-a-dia ela vai aprender sozinha, né? Na escola, com os amigos, 
geralmente na pausa... quando os colegas falam alguma coisa, né?  
E: O pai dela fala alguma dessas línguas dos ancestrais, tipo javanês ou hindoestaans? 
M45: Ele fala sramaccaans. [...] Ele é maroon, fala saramaccaans. 
E: E ele... 
M45: Mas ele não ensinou pra ela, não. 
E: O saramaccans você entende? 
M45: Eu? Nada. Algumas palavras parecem com o português [...] Mas eu não entendo 
nada, nada, nada. [...] Eu sei que eu criei um bloqueio que eu não consigo... e 
realmente não me interessei. Pra mim o holandês é mais interessante.  
 

 Para refletir se a posição do pai da menina seria a mesma ou se, ainda que fosse, ela 

implicaria na falta de competências em sranantongo possuídas pela filha caso a criança em 

questão fosse um falante do gênero masculino, comento o caso de dois irmãos, a jovem M20 e 

um adolescente em idade escolar que não teve seu depoimento gravado, mas com quem 

conversei informalmente. Ambos aprenderam holandês como L2 na escola, sendo que a moça, 

como já vimos acima, se avaliou como muito competente na língua e declarou não ter qualquer 

domínio do sranantongo. Já seu irmão afirmou ser o sranantongo, juntamente com o português, 

os idiomas mais usados por ele no dia-a-dia, enquanto que a língua oficial do país ficaria 

reservada para a sala de aula. O rapaz, em tom de ironia, profetizou ainda que esqueceria o 

holandês quando se formasse na escola. 

Os falantes foram também perguntados acerca dos usos funcionais que fazem das 

línguas, conforme descritos acima em 4.1 com base em Savedra & Perez (2017). Para a análise 

escolhemos os seguintes ambientes comunicativos: familiar, relações com amigos, trabalho, 

escola e administração pública. Os resultados auferidos encontram-se no gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 - Relação de usos funcionais por ambiente comunicativo 

 

  Percebemos a forte presença do português nas vidas dos imigrantes. Como era de se 

esperar, considerando que a pesquisa abordou apenas a primeira geração de brasileiros, a L1 

dos falantes é o idioma mais falado por quase a totalidade dos entrevistados no ambiente 

familiar, inclusive por quase todas as brasileiras casadas com surinameses, uma vez que elas se 

comunicam na língua com os filhos residentes no país e com suas famílias no Brasil. Em 

interações com amigos e vizinhos e até mesmo no ambiente profissional o português tem, para 

grande parte dos interlocutores, caráter igualmente predominante. 

Declararam ser o holandês a língua mais usada entre amigos os informantes H33, M49, 

H19 e M45, os dois últimos já mencionados acima. As mulheres dessa relação trata-se de 

indivíduos com nível superior completo, casadas com surinameses e que imigraram há pelo 

menos 10 anos. No caso dos homens, ambos concluíram ou estão cursando o ensino médio no 

país de destino. As jovens M15 e M20, também já descritas neste estudo, apesar de terem 

apontado o português como a língua mais usada no ambiente social devido à intensa interação 

com brasileiros, afirmaram comunicar-se exclusivamente em holandês com os amigos 

surinameses. 
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Já na comunicação junto a órgãos públicos surinameses, o português obviamente perde 

consideravelmente em relevância para a língua oficial do país. Os casos em que o português foi 

citado referem-se aos imigrantes que declararam recorrer a tradutores (cônjuges, tradutores 

oficiais, filhos, taxistas) em tais situações comunicativas. 

Reforço aqui o ponto de vista exposto no item 4.1 deste trabalho de que tais usos 

funcionais, assim como o plurilinguismo em si, são fenômenos fluidos que variam no decorrer 

das trajetórias dos falantes. De fato, muitos interlocutores encontraram dificuldades para definir 

qual era a língua mais usada em cada tipo de interação, como vemos nos depoimentos a seguir, 

que indicam ainda a ocorrência de situações de alternância de código linguístico e a presença 

de vários idiomas nos mesmos ambientes comunicativos: 

 

E: E no trabalho você fala com mais frequência o quê? 
H19: Holandês... dependendo... Se eu tiver no hotel eu falo mais inglês, se eu tiver no 
salão eu falo mais holandês. [...] 
E: Então vou botar... ah, você fala holandês e inglês com a mesma frequência?  
H19: Nos últimos dias da minha vida, sim. 
 
E: E com seus amigos, vizinhos, colegas de rua, você fala em que língua, na maioria 
das vezes? 
M30: Ah, esses três idiomas aí... porque a variedade de amigos tem muito, né? 
 
E: E o inglês, a senhora fala? 
M47: Olha, antigamente eu falava. Mas depois eu fui viver com ele e acabei 
esquecendo. Mas eu entendo. Porque meu marido, ele é indiano. E aqui em Suriname 
tem todos os filmes, novelas da Índia. Mas eles falam a língua do indiano, né... Só que 
tá tudo escrito no inglês. 
E: E o holandês no momento que você chegou aqui, você começou a aprender? 
M47: [...] Eu aprendi tudo com ele. E as crianças, quando eu trouxe meus filhos, 
quando eu me casei com ele [...] Meus filhos moram com nós dois há 18 anos [...] Ele 
que criou. 
E: Com a família a senhora fala que língua? 
M47: Lá em casa é tudo holandês. Só quando eu não entendo uma coisa, aí ele fala 
que é pra eu aprender. Ele não fala português comigo... Às vezes ele fala. 
 
M41: Meus vizinhos são surinamenses que frequentam a minha casa. Eles falam 
holandês, falam holandês com meus filhos, falam um pouquinho de português porque 
já aprenderam com a gente aqui e eu falo com eles da mesma forma: taki-taki, 
misturando um pouquinho de holandês. Quando não, eu falo português mesmo e eles 
se viram pra entender. 

 

Mais uma vez, as entrevistas aqui transcritas demonstram como os laços matrimoniais 

com surinameses possibilitam às imigrantes algum nível de aprendizagem do idioma oficial e 

as colocam no papel de intermediadoras entre as culturas de origem e de destino dos imigrantes. 

Os entrevistados responderam também a perguntas relacionadas à frequência com que 

falavam cada uma das línguas. Procurou-se saber também com que regularidade os informantes 

escreviam e liam em português, holandês e inglês, considerando textos escritos de qualquer 
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natureza, como anúncios, placas informativas, livros, revistas, e-mails, postagens em redes 

sociais e conversações através de Whatsapp ou outros suportes. Na época da elaboração do 

questionário, o autor, baseado em leitura prévia, considerava o sranantongo uma língua 

predominantemente oral e, por isso, os falantes não foram perguntados diretamente se 

escreviam ou liam no idioma, embora a informante M38, cujo depoimento reproduzo logo após 

a exposição dos gráficos, tenha relatado sobre a maneira como se expressa por escrito na língua.  

Com base nessas respostas, procurou-se entender melhor a natureza do plurilinguismo 

dos imigrantes, conforme demonstra o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 3 - Frequência com a qual os intrevistados interagem nos respectivos idiomas 



98 
 

 

 

M38: Quando eu escrevo assim, que eu tô falando com algum surinamense, eu largo-
lhe o taki-taki, mas assim, né... em português. É a escrita portuguessa, assim sabe? 
Como fala assim... fa waka59... é escrito... a gente fala dum jeito, mas eles escrevem 
de outro jeito, e eu boto o fa waka: o F, o A, o U... 

  

Mais uma vez vemos que o português, tanto oralmente quanto na escrita e leitura, se 

destaca em relação às outras línguas. Apenas o falante H19, que, conforme pude evidenciar em 

diversas ocasiões ao longo de minha observação, se relaciona majoritariamente com 

surinameses e possui uma relação conflituosa com sua família, declarou usar a L1 raramente. 

Observo também que, dentre os 9 brasileiros que declararam se comunicar sempre em holandês 

oralmente, encontram-se todos os 5 interlocutores que concluíram ou estão frequentando o 

ensino surinamês e 4 interlocutores com ensino superior concluído no Brasil. Com relação à 

escrita e leitura nas demais línguas, vemos que, sobretudo na habilidade mais produtiva os 

brasileiros apresentam de maneira geral pouca frequência de uso nas línguas, com exceção 

apenas dos indivíduos que estavam, no momento da pesquisa, cursando escolas Suriname. Por 

fim, ao analisar apenas as frequências de uso oral do holandês e do sranantongo, percebemos 

que por uma parcela considerável dos entrevistados as duas principais línguas do país são 

usadas raras vezes ou nunca. 

                                                           
59 “Tudo bem?” em sranantongo. 

Gráfico 4 - Frequência com a qual os entrevistados leem e escrevem nos respectivos idiomas 



99 
 

A análise das práticas linguísticas dos entrevistados e a revisão bibliográfica das 

recentes pesquisas conduzidas com surinameses nos permite enxergar de que maneira os 

imigrantes se inserem no cenário plurilíngue surinamês. Léglise & Migge (2015) chamam 

atenção para a falta de dados sobre as práticas envolvendo o português brasileiro no Suriname, 

mas já observam que a presença da língua vem adicionando novas dimensões à realidade 

linguística do país. 

Percebemos que os usos linguísticos dos jovens brasileiros entrevistados que imigraram 

quando crianças, frequentaram escolas locais e são plurilíngues parecem refletir a propensão 

para o uso ocasional do holandês também em situações informais que tem sido percebida entre 

crianças e adolescentes surinameses de Paramaribo, sinalizando mudanças na dinâmica 

diglóssica ideal – anteriormente aplicada sem grandes restrições para descrever a condição 

plurilíngue do país – em direção ao modelo de plurilinguismo sem diglossia, descrito por 

Fishman (1967) como transitório, conforme vimos no subcapítulo anterior.  

Contudo, no ambiente familiar é o português, e não o holandês, que segue sendo a língua 

mais utilizada por quase todos os brasileiros, inclusive aqueles casados com surinameses e os 

que imigraram quando crianças, o que indica um cenário favorável para a transmissão do idioma 

à próxima geração. 

Apesar da maior simplicidade estrutural e das funções sociais do sranantongo, que 

continua permitindo a interação entre os diferentes grupos étnicos e, principalmente, com os 

indivíduos provenientes das novas ondas de imigração para o país, verificou-se que as 

brasileiras que dominam o holandês evitam a língua de contato. Mais adiante, veremos ainda 

que aquelas sem competências suficientes na língua oficial se esforçam em pelo menos 

incorporar elementos dela em suas práticas em sranantongo.  

Analisando o perfil sociolinguístico dos entrevistados, vimos que a atualmente 

desatualizada definição do holandês como mercadoria de luxo, segundo sustentada por 

Campbell (1983), ainda se aplica à comunidade de fala do português do Brasil. A falta de 

políticas linguísticas inclusivas e a possibilidade relatada pelos informantes de se recorrer na 

comunicação diária ao sranantongo e até mesmo à L1 — dada a estrutura voltada a brasileiros 

presente no norte da capital e o número de surinameses falantes de português — mantêm o 

acesso à língua oficial restrito a uma pequena parcela de indivíduos escolarizados no país de 

destino e àqueles advindos de contextos socioculturais mais favorecidos e que aprenderam 

holandês como L3 ou L4. 
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Conforme exposto em 4.4, o sujeito plurilíngue é uma realidade inegável no Suriname 

atualmente, tendo sido essa asserção verificada também no caso do universo da amostragem 

aqui apresentada, composta por brasileiros originários de distintos contextos socioculturais. O 

plurilinguismo, como vimos no subcapítulo 4.1 e nos depoimentos de alguns informantes, é um 

fenômeno relativo condicionado pelo deslocamento geográfico dos indivíduos, pelas mudanças 

em suas dinâmicas familiares, profissionais e, em suma, pela própria natureza móvel desses 

falantes. Uma análise dos papéis sociais ocupados pelos imigrantes no país de destino e de seus 

repertórios linguísticos em holandês e/ou sranantongo foge ao escopo do presente trabalho, mas 

certamente permitiria enxergar com maior precisão as dimensões da condição plurilíngue 

desses sujeitos. Limitando-se aos dados colhidos em campo e aqui reproduzidos, é possível, 

contudo, fazer uma analogia à conclusão de Léglise & Migge (2015) e afirmar que, de maneira 

geral, as línguas alvo — seja o holandês fluente de uma minoria de imigrantes crescidos no 

país, o sranantongo adquirido sem instrução formal e usado sem timidez em interações entre 

homens ou ainda as duas línguas usadas intercaladamente e por vezes de maneira rudimentar 

pelas mulheres como expressão de polidez — estão disponíveis e sendo usadas por praticamente 

todos os brasileiros de Paramaribo, ainda que certamente não da mesma maneira. 

 

6.2 Representações linguísticas 

 Primeiramente perguntou-se aos locutores quais eram as línguas faladas no Suriname. 

A pergunta tinha como objetivo verificar qual era o termo usado pelos brasileiros para 

denominar o sranantongo. Dos 22 entrevistados, 10 se referiram à língua como sranantongo, 11 

como taki-taki e a informante M15 não mencionou a língua. Alguns dos interlocutores que se 

referiram inicialmente à língua como sranantongo, acabaram recorrendo ao termo taki-taki em 

outros momentos das conversas. A situação inversa também foi detectada, porém com menor 

frequência. 

Dentre os 10 brasileiros que utilizaram o nome sranantongo encontram-se 5 dos 6 

entrevistados com nível superior e mais 3 com ensino médio e 2 com ensino fundamental. 

Desses 5 entrevistados com ensino médio ou fundamental, 3 o haviam concluído em escolas 

surinamesas quando jovens ou estavam cursando atualmente. A partir daí é possível inferir que 

o nome oficial é mais corrente entre os emigrantes com nível de escolaridade mais alto e aqueles 

que cresceram no país. 
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Já entre os que fizeram uso do termo taki-taki, 5 possuíam ensino fundamental, 5 ensino 

médio e 1 ensino superior. A variável gênero também revelou-se significativa: 3 homens e 8 

mulheres se referiram à língua pelo termo pejorativo. 

Ao longo das entrevistas e observações de campo, notou-se que para a maioria dos 

brasileiros o sranantongo não é uma língua, e sim um dialeto. Depoimentos que faziam 

referência a um “dialeto não oficial”, “dialeto da rua” ou a uma “mistura” foram observados 

em quantidade expressiva entre falantes com todos os níveis de escolaridade e de ambos os 

gêneros. Uma informante, com nível superior e residência no país há quase 30 anos, revelou 

ciência sobre as mudanças no status da língua: “Quando eu cheguei aqui, o sranantongo era 

dialeto, mas hoje é língua.” 

Procurou-se saber também se os locutores achavam que os brasileiros deveriam 

aprender sranantongo e holandês no Suriname e, ainda, se os filhos de brasileiros no país 

deveriam aprender português com os pais. As respostas podem ser visualizadas no gráfico 

abaixo. 

 

De maneira geral os brasileiros se manifestaram favoráveis ao aprendizado das 

principais línguas do Suriname. Uma das informantes chegou a afirmar que “os brasileiros 

Gráfico 5 - Representações sobre o aprendizado de línguas pelos imigrantes no Suriname 
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deviam é aprender qualquer coisa”, sinalizando que em sua percepção muitos brasileiros não 

possuíam competências satisfatórias nas línguas do país. Um cenário favorável à transmissão 

da L1 dos imigrantes às próximas gerações também pôde ser observado, uma vez que todos se 

declararam de acordo com o aprendizado do português por filhos de brasileiros.  

Cumpre observar que a única língua que apresentou nesse aspecto algum grau de 

rejeição foi o sranantongo. “Acredito que não” afirmaram dois informantes: a jovem M20, que 

imigrou quando criança e possui ensino médio (secundair onderwijs) concluído no Suriname, 

e o brasileiro H29, um rapaz com ensino fundamental incompleto, e que declarou um domínio 

limitado do sranantongo e a ausência de qualquer competência no holandês. “Não acho bonito, 

não recomendo” foi a justificativa da jovem M20. O entrevistado H29 apresentou como 

argumento o fato de que “a língua principal é o holandês”. A menina M15, a mesma que não 

citou o sranantongo entre as línguas faladas no país, preferiu não opinar, dizendo que o 

aprendizado do idioma “fica ao critério de cada um”.  

A análise dos dados acima nos permite verificar, no universo da amostragem, um grau 

de rejeição ao sranantongo maior entre as mulheres jovens que cresceram no país, uma vez que 

as duas únicas entrevistadas com esse perfil não se declararam expressamente favoráveis ao 

aprendizado da língua por brasileiros.  

As perguntas “Qual língua é mais importante?” e “Qual a língua é a menos importante?”, 

ambas de caráter bastante genérico e subjetivo, obtiveram como respostas os valores do gráfico 

abaixo: 

 
Gráfico 6 - Respostas à pergunta "Qual é a língua mais importante?" 
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As respostas que apontaram o holandês como língua mais importante basearam-se no 

fato de ser esse o idioma oficial do país. As que citaram o inglês levaram em consideração sua 

importância no cenário global. Conforme vemos no gráfico, ambas se distribuíram de maneira 

uniforme. O português foi apontado como a mais importante pela imigrante M38, que citou 

como justificativa o fato de ser essa a língua que usava em seu trabalho e na comunicação diária. 

O único informante que citou o sranantongo foi H54, empresário e evangelizador dotado de 

uma oratória impecável em português e um dos imigrantes mais antigos e conhecidos entre os 

demais. O informante justificou sua resposta dizendo que no Suriname era essa a língua na qual 

todos se entendiam e que, para suas atividades profissionais especificamente, era o idioma de 

maior relevância. Os informantes H30a, M45 e M62 não conseguiram se decidir entre uma 

língua mais importante. Devido à natureza mais flexível das entrevistas, a pergunta acabou não 

sendo feita à imigrante M49. 

 

 
Gráfico 7 - Respostas à pergunta "Qual é a língua menos importante?" 

 

De maneira geral, os imigrantes que apontaram o inglês e o português como as línguas 

menos importantes justificaram suas respostas com o argumento de que essas eram pouco 

faladas no Suriname. Os que apontaram o holandês como o idioma menos importante 

destacaram sua baixa representatividade em um contexto global. Preferiram não responder, 

argumentando que todas as línguas eram importantes, os entrevistados H19, M45, já 

mencionados aqui, e M62, uma das mais antigas brasileiras no país e conhecida por quase todos 
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os imigrantes como uma influente agitadora cultural. Mais uma vez, a pergunta não foi feita à 

informante M49.  

 Chama a atenção os números relativos ao sranantongo em ambos os gráficos. A língua 

foi citada por apenas um entrevistado como a mais importante, ao passo em que liderou na 

posição de língua com menor importância. 

Com o objetivo de iniciar uma análise sobre insegurança linguística, transcrevo minha 

interação abaixo com duas brasileiras:  

 

E: E pra você, qual é a língua menos importante? 
M30: Taki-taki [...] 
M: A menos importante não é o taki-taki não, porque é a única que salva a gente. 
M30: É, salva muito mesmo. 
 

Para ter uma noção sobre o grau de insegurança linguística dos entrevistados, faz-se 

interessante cruzar as respostas a essa última pergunta com o nível de competência linguística 

em holandês e inglês – as línguas mais importantes conforme informado pelos brasileiros. 

Dentre os 7 emigrantes que acreditam ser o sranantongo a língua menos importante, 5 haviam 

declarado falar “pouco” ou “nada” de holandês, ainda que, desses mesmos 7 entrevistados, 4 

tenham afirmado na pergunta anterior ser o holandês a língua mais importante. Agregando à 

nossa análise as variáveis de gênero, idade e escolaridade, temos a tabela abaixo: 

 

 Gênero e 
idade Escolaridade 

Competência 
linguística no 
sranantongo 

Idioma 
considerado 

mais importante 

Competência 
linguística no 

inglês 

Competência  
linguística no 

holandês 

H20 fundamental boa  holandês nada pouco 

H34 fundamental pouca inglês nada nada 

H33 superior boa holandês boa boa 

H29 fundamental pouca holandês pouco nada 

H40 médio nada inglês regular pouco 

M15 fundamental nada holandês nada regular 

M30 médio regular inglês pouco pouco 

Tabela 10 - Relação entre as representações negativas sobre a importância do sranantongo e a competência 
linguística em inglês e holandês 

 Vemos que a competência linguística em sranantongo dos entrevistados distribui-se de 

maneira praticamente uniforme entre boa, pouca, regular e nada, sendo que os falantes H40 e 

H29 avaliaram sua competência nas três línguas como pouca ou nenhuma. Com respeito ao 

idioma considerado mais importante, dentre os 7 entrevistados apenas o informante H33, que 

emigrou para o país com 4 anos, declarou dominá-lo. Aqui, a variável gênero apresentou 
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tendência inversa aos resultados já analisados, já que mais homens que mulheres revelaram 

representações desfavoráveis ao sranantongo nesse aspecto. 

 Os entrevistados responderam ainda qual era a língua que consideravam a mais útil em 

seu dia-a-dia. As respostas podem ser analisadas no gráfico abaixo. 

 
Gráfico 8 - Respostas à pergunta "Qual é a língua mais útil no meu dia-a-dia? 

 

 Vemos que para mais da metade dos falantes, o português é a língua mais útil em seus 

cotidianos. Apontaram o holandês os informantes H19, M15 e M20, já citados aqui. O 

sranantongo foi a opção escolhida pela comerciária M41 e pela ploc M31, que citaram ser essa 

a língua utilizada em suas atividades profissionais. Devido à natureza dinâmica do 

plurilinguismo individual, conforme discutido em 4.1, não espanta o fato de as falantes M45 e 

M47, ambas casadas com surinameses, e H54, empresário ligado à extração mineral no interior, 

não terem conseguido indicar qual língua era a mais importante em sua interação diária, tendo 

sido os pares holandês/português (informante M45) e sranantongo/português (informantes M47 

e H54) escolhidos como opção de resposta. O inglês não foi citado por nenhum entrevistado, 

embora alguns tenham declarado competências na língua superiores que em holandês ou 

sranantongo, o que nos permite concluir que, pelo menos no universo da pesquisa, as funções 

do inglês como língua de contato não são relevantes entre os imigrantes. A pergunta não foi 

feita à informante M49.  

 Em seguida, foi pedido aos falantes que opinassem sobre qual língua achavam a mais 

bonita e qual seria a mais feia. Os gráficos abaixo nos permitem ter uma visão das 

representações dos entrevistados a esse respeito. 
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Gráfico 9 - Respostas à pergunta "Qual é a língua mais bonita?" 

 

 
Gráfico 10 - Respostas à pergunta "Qual é a língua mais feia?" 

 

 Com relação à língua mais bonita, vemos que os resultados se distribuem de maneira 

mais ou menos uniforme entre o inglês, o holandês e o português, chamando a atenção o fato 

de o sranantongo não ter sido mencionado. Aqueles que apontaram o português transpareceram 

em suas justificativas um alto grau de pertencimento e identificação com a comunidade de fala 

da língua. Os que citaram o inglês destacaram a apreciação pelos filmes e músicas em língua 

inglesa. Dentre os seis entrevistados que citaram o holandês como a língua mais bonita, apenas 
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os falantes M38 e H19 afirmaram possuir competências regulares e boas no idioma oficial, 

respectivamente. Já os demais, que declaram dominar pouco ou nada da língua, afirmaram 

“achar lindo como o pessoal aqui fala” e ainda manifestaram a vontade de aprender a língua 

oficial, o que sinaliza um desejo de pertencer a comunidade de fala do idioma.  

 Quanto ao idioma mais feio na opinião dos entrevistados, o sranantongo foi citado com 

unanimidade entre aqueles que declararam suas respostas. Preferiram não opinar os informantes 

H54, já citado aqui e o também empresário H30b, com ensino superior completo. Novamente, 

as duas perguntas acima não foram feitas à informante M49. 

H30b: Eu acho o saranantongo na verdade legal, principalmente algumas músicas... 
eles têm o suripop aqui [...] Muita gente acha que é feio [...] Eu acho engraçado 
também o saranantongo... a expressão do pessoal quando fala, sabe? [...] O jeito que 
eles falam aquelas coisas assim e você tá entendendo... eu penso assim... por isso que 
eu dou risada. 

 

H54: E eu acho ela bonita quando... talvez não é o bonito, bonito... mas é o prático... 
Quando as autoridades tão dando seu discurso em surinantongo... porque eu tô 
sabendo que todo mundo tá entendendo... tá entendendo o chinês, que é um 
estrangeiro igual a mim e... tá entendendo os brasileiros, os dominicanos... e os 
(surinameses) do interior. Todas as cinco etnias [...] O surinantongo não é bonito, mas 
é importante. Ele soa assim, algumas palavras rude, truncada... mas eu acho bonito. 
Não vou chamar nenhuma de feia. 

 

 Os imigrantes para os quais o sranantongo era a língua mais feia citaram argumentos do 

tipo “é vulgar”, “parece que estão brigando”, “não tem gramática”, “a sonoridade me 

incomoda”, “é agressivo” “é tipo palavrão, você não pode falar em qualquer lugar” e “é a mais 

feia, até porque nem língua é”. 

 Neste ponto, chamou a atenção, mais do que qualquer dado quantitativo até agora 

apresentado, a rejeição das mulheres com respeito à língua franca. Algumas delas, hoje casadas 

com surinameses, relataram terem recebido de suas sogras ou de imigrantes mais antigos a 

recomendação de não aprenderem a língua, por ela ser “inapropriada para mulheres” ou “língua 

de prostituta”. Muitas brasileiras entrevistadas comentaram achar feio moças falando na língua. 

Nos depoimentos que reproduzo abaixo podemos ter ideia de tais representações negativas, 

partilhadas por brasileiros e surinameses. 

 

M31: É muito feio mulher que fala taki-taki aqui. Não aqui porque a gente tem que 
falar, mas pros homens é feio. 
E: Você tá falando das brasileiras que falam taki-taki ou qualquer uma? 
M31: Qualquer uma. 
E: A mulher tá falando taki-taki e o homem acha mal educado? 
M31: A não ser que seja... em família, né? 
[...] 
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E: Você como surinamês... você acha a mulher falando taki-taki [...] Ze heeft gezegd 
dat... meisjes die sranantongo praten... dat’s niet... 
H: Mooi. Het is niet netjes, zeker… Volgens de Surinaamsen ook… als je Surinaams 
prat… is ‘t meer een mannentaal… Begrijp je? Is echt een mannentaal… wanneer 
vrouwen onderling ook kunnen praten, maar niet wanneer een man met een vrouw 
comuniceert… ‘t is niet netjes… is straatpraat eigenlijk60.  

 
M30: As pessoas discriminam muito as pessoas que fala taki-taki.  
E: Por quê? 
M30: Porque é quem não estuda que fala.  
E: Tanto brasileiro quanto surinamês que fala... eles discriminam os dois? 
M30: É... porque eles... as pessoas que estudam mesmo... eles falam mesmo é o 
holandês. [...] 
M: Quando eu cheguei, né... os menino disse: Você tem que aprender o holandês, 
porque é muito feio pra uma mulher falar taki-taki 
E: Todo mundo tá me falando isso. 
M30: É muito feio mesmo. 
M: É o mais fácil de aprender. 
M30: É o mais fácil... é. Por isso é que eu falo. 
E: E você acha feio ver uma mulher falando taki-taki? 
M30: Não, eu acho (feio) é todo mundo. [...] É tipo o inglês errado. Eu falo porque 
tenho a necessidade de usar ele às vezes, mas não porque eu goste. 

 
M47: Não é muito correto uma mulher em Suriname ficar falando taki-taki. [...] É 
mais fácil, é mais rápido você entender... mas é muito é vulgar...  
E: Por quê? 
M47: É muito vulgar  

 

 A percepção que os falantes tinham com relação às dificuldades das línguas também foi 

investigada e ilustro as respostas com os gráficos abaixo. 

                                                           
60 [...] Ela disse que... moças que falam sranantongo… que não é… 

H: Bonito. Não é adequado mesmo… pros surinameses também... se você fala surinamês... é mais língua de 
homem... entende? É língua de homem... as mulheres podem falar entre si, mas não quando um homem vai se 
comunicar com uma mulher... não é adequado... é uma língua de rua mesmo. 
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Gráfico 11 - Resposta à pergunta "Qual é a língua mais fácil?" 

 

 

 
Gráfico 12 - Resposta à pergunta "Qual é a língua mais difícil? 

  

 Ambas as perguntas não foram feitas às imigrantes M49 e M62. O sranantongo, 

certamente devido à sua pouca complexidade morfológica, foi citado pelos informantes como 

a língua mais fácil, que mais uma vez apresentaram como justificativas o fato da língua “não 

ter gramática” e “parecer inglês errado”. Muitos entrevistados apontaram o português, por ser 

a L1 dos falantes. O inglês foi a opção escolhida sobretudo por indivíduos com maior nível de 
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escolaridade e que aprenderam a língua como L2 na escola ou em cursos de idiomas no Brasil. 

Já o holandês não foi citado por nenhum informante, nem mesmo por aqueles que frequentaram 

escolas surinamesas na infância e/ou adolescência. O informante H19 não conseguiu opinar. 

 A grande maioria dos informantes apontaram o holandês como a língua mais difícil. Os 

que citaram o inglês deram como justificativa o fato de jamais terem tido acesso ao aprendizado 

formal da língua. O sranantongo foi a opção escolhida por H40, que justificou sua resposta com 

a falta de material didático disponível para o aprendizado da língua. 

 No que tange as influências das representações sobre as práticas linguísticas sobretudo 

das emigrantes, os depoimentos das falantes abaixo, ambas casadas com surinameses, é bastante 

esclarecedor: 

M38: Porque quando tu aprende o taki-taki... é difícil... aí aos poucos tu vai 
aprendendo o holandês e vai trocando algumas palavras de taki-taki pra holandês... e 
isso complica muito... porque uma mulher que fala taki-taki é feio [...] aí eu procuro 
trocar... aprender o holandês e trocar as palavras que eu sei. 
 
E: E o sranan a senhora diria que é muito bom, dá pra se comunicar? 
M47: É, mas não é muito correto uma mulher em Suriname ficar falando taki-taki 
[...] É muito vulgar. 
E: Aí se a senhora vai falar com alguém na rua... 
M47: Eu misturo holandês com taki-taki. 

 

Já é lugar comum em trabalhos sobre plurilinguismo citar a máxima “Uma língua é um 

dialeto dotado de exército e marinha”, de autoria controversa. Como nos lembra Bagno (2011), 

o termo dialeto quando utilizado fora do discurso científico vem sempre carregado de 

preconceito racial e/ou cultural e serve para caracterizar determinadas formas linguísticas como 

modos “feios”, “errados” ou “atrasados” de se falar uma língua “legítima”. A imagem de “um 

dialeto popular” que os brasileiros constroem do sranantongo e a própria insistência em referir-

se à língua por meio de um termo atualmente em desuso e que nos remete aos tempos coloniais 

já nos revela algo sobre os julgamentos desfavoráveis que os imigrantes fazem do idioma que 

“os salva” no Suriname, segundo citou uma de minhas interlocutoras.  

Conforme pontuam Gilles & Nieldzieski (1998), não há nada ou muito pouco inerente 

à estrutura de uma determinada língua que a faça ser percebida como desagradável pelos 

falantes. São antes, como vimos em 4.7, as conotações atribuídas aos falantes que ditam nossos 

julgamentos estéticos sobre as variedades linguísticas. Os juízos positivos atribuídos pelos 

brasileiros à sonoridade do holandês, por exemplo, podem ser facilmente explicados pelo fato 

de a língua ser o idioma oficial do país e que há até bem poucas décadas era associada em 

caráter exclusivo a uma elite intelectualizada. Como evidência de como as representações 
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linguísticas são dependentes das ideologias que circulam nas comunidades de fala, seria 

interessante perguntar a um alemão ou a um belga francófono acerca das imagens subjetivas 

por eles formuladas em torno do holandês, língua comumente descrita na Europa Central como 

desagradável e pouco sonora. 

Já no caso do sranantongo, idioma usado, algumas vezes com reticências, por quase a 

totalidade dos surinameses e por muitos brasileiros, vimos que entre a população imigrante os 

estigmas associados à língua pouco diferem daqueles vigentes nos tempos coloniais. Nesse 

sentido, não é difícil rastrear a origem e as motivações da imagem negativa atribuída à língua 

pelos brasileiros se levarmos em consideração tanto a conjuntura de sua gênese quanto o 

passado colonial do Suriname e seu sistema educacional durante séculos bastante elitista61 e se, 

assim como Bourdieu ([1982] 1996), entendermos a língua não apenas como um instrumento 

de comunicação, mas também de poder. No mercado linguístico, o capital, como vimos em 4.7, 

é atribuído aos poucos detentores das formas linguísticas de prestígio que se impõem como os 

únicos possuidores do saber legítimo. Dentro dessa estrutura, na qual coexistem línguas 

dominadas e dominantes e cujo funcionamento depende do acesso desigual a essas últimas, é 

irrelevante perguntar-se quantas pessoas falam uma língua, e sim quem fala o quê. 

 Com base nos dados da pesquisa aqui expostos, percebemos também uma tendência 

significativamente maior da parte dos falantes menos escolarizados ou dotados de menor capital 

simbólico a estigmatizarem o sranantongo. Neste ponto, é inevitável lembrar-se novamente de 

Bourdieu e da violência simbólica por ele conceituada e questionar-se se esses brasileiros, eles 

mesmos usuários de variedades linguísticas de menor prestígio em seu país, não estariam 

reproduzindo um discurso elitista e adotando representações linguísticas análogas àquelas das 

quais são vítimas no Brasil.  

 Como vimos em 6.1, a vasta maioria dos brasileiros no país possui competências 

bastante limitadas em holandês, recorrendo ao português sempre que possível e também à 

língua franca para interagirem com os surinameses. A partir dessas afirmações e dos dados aqui 

reunidos é razoável concluir que esses imigrantes falantes de sranantongo, enquanto usuários 

de uma língua que não consideram nem legítima e tampouco característica de sua comunidade 

e na qual em certas ocasiões não se declararam suficientemente competentes, se encontram em 

uma desconfortável situação de insegurança linguística de status, identitária e por vezes formal.  

                                                           
61 CAREW, Joy Gleason. Language and survival: Will Sranantongo, Suriname’s lingua franca, become the official 
language?. Caribbean Quarterly, v.28, n.1, 1983. 
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 Diepeveen e Hüning (2016) nos lembram que o Suriname é um país jovem que vem se 

empenhando em construir sua identidade pós-colonial. Nesse processo, afirmam, tanto o 

sranantongo quanto a variedade local do holandês possuem funções identitárias de grande 

relevância. Como vimos, tal sentimento de identidade com relação ao vernáculo surinamês não 

é partilhado pelos brasileiros, para os quais a língua dos antigos colonizadores possui caráter 

de ideal linguístico. Considerando que os papéis sociais atribuídos às duas línguas têm 

apresentado certo grau de permeabilidade, como exposto em 4.4, e sabendo que as 

representações a cuja análise minha pesquisa se propõe agem sobre as escolhas dos falantes, 

como por exemplo, qual língua ensinar aos seus filhos, que idioma estrangeiro aprender ou qual 

língua utilizar em situações de contato linguístico, cabe perguntar-nos em que medida as ideias 

de “feio/bonito”, “certo/errado” ou “importante/pouco importante” que os brasileiros formulam 

sobre as línguas do país influenciarão os usos linguísticos das próximas gerações descendentes 

dos imigrantes e, por consequência, qual ou quais línguas coexistirá(ão) com o português dentro 

de sua comunidade de fala dentro de alguns anos.  
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6.2 H19, o falante não normativo 

 Como já mencionado em 5.2, interagi com H19 e seus amigos surinameses em diversas 

ocasiões e frequentei sua casa e demais locais aonde o jovem costumava ir. O rapaz, que, por 

ser assumidamente gay e à primeira vista apresentar práticas e representações linguísticas 

análogas às das jovens abordadas pela pesquisa, poderia facilmente figurar, conforme critica 

Hall (2003), em uma nota de rodapé, atribuindo grosseiramente seus usos linguísticos à sua 

orientação sexual. Contudo, uma vez que o objetivo deste estudo é tecer uma discussão 

aprofundada em torno das práticas e representações linguísticas de imigrantes brasileiros, 

levando em conta a relação entre essas e a categoria gênero e, ainda, refletir com base em dados 

etnográficos sobre como indivíduos que não agem em conformidade com padrões sociais pré-

estabelecidos se valem da linguagem para construir e afirmar suas identidades, faz-se necessário 

nesta parte do trabalho analisar de perto o caso de H19. 

 O jovem, que ao chegar ao Suriname teve a oportunidade de frequentar aulas 

particulares de holandês, residia no momento da pesquisa há cinco anos no país e frequentava 

o penúltimo ano do ensino médio surinamês (secundair onderwijs). Em uma de nossas 

interações o rapaz afirmou que, na escola, relacionava-se basicamente com meninas, por 

considerar os garotos preconceituosos e brutos. No país de destino, o rapaz trabalhava ainda 

como garçom e cabeleireiro, atividade que exercia desde criança quando ajudava a mãe em seu 

salão de beleza no Brasil. H19 falava holandês com bastante desenvoltura, sendo essa a língua 

utilizada em caráter exclusivo em suas interações formais e informais que pude observar, essas 

últimas sobretudo com moças e outros jovens homossexuais. 

O sranantongo foi apontado pelo jovem várias vezes como sendo a língua mais feia do 

Suriname, no entanto, ele se manifestou bastante favorável ao aprendizado do idioma pelos 

imigrantes e declarou ainda, quando perguntado a respeito, que não existiria uma língua não 

importante. Seu domínio do sranantongo foi inicialmente descrito pelo falante como bastante 

limitado, embora eu posteriormente tenha podido contar com sua ajuda para aprender algumas 

estruturas da língua. Os usos linguísticos que H19 faz do sranantongo apresentam tendência 

semelhante àquela observada entre jovens escolarizados de Paramaribo, segundo descrito por 

Léglise & Migge (2015) e Diepveen & Hüning (2016) e relatado no depoimento do rapaz 

transcrito abaixo: 

 

H19: Às vezes quando a gente tá brincando, a gente conversa, eu falo umas coisas 
assim na palhaçada. [...] Com amigos, no trabalho, a gente tá falando besteira e vai, 
fala uma palavra em sranantongo... 
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 O rapaz, que circulava pela cidade sempre usando um dos chapéus de sua coleção, 

apresentava cabelos cuidadosamente alisados e, ao ir em festas ou posar para fotos, não abria 

mão de sua maquiagem, composta por base facial, sombra, lápis de olho e brilho labial, 

ostentava um visual bastante destoante daquele exibido por surinameses do gênero masculino 

e, mais ainda, se comparado ao dos brasileiros que circulam por Belenzinho. O jovem jamais 

foi indagado ao longo de nossas interações sobre sua identidade de gênero, pois tal ação seria 

impor-lhe a escolha entre as categorias binárias tão criticadas pela teoria queer, que se limitaria 

a enxergar sua performatividade de gênero como não normativa. 

 H19 seria o tipo de imigrante que Schimmel (2010) descreveria como bastante integrado 

à sociedade local. Seus amigos, conforme pude notar, eram basicamente surinameses, 

excetuando-se um outro jovem imigrante, também homossexual, e o casal formado por sua 

vizinha ploc, a quem dava aulas de holandês, e a namorada. Por conta de suas relações 

familiares, que no momento da pesquisa eram conflituosas, o rapaz relatou passar dias sem falar 

uma palavra em português. A propósito, o jovem, ainda que afirmasse que os imigrantes eram 

bem quistos pela sociedade surinamesa, via os demais brasileiros no Suriname com bastantes 

reservas, sobretudo aqueles que moravam ou frequentavam a área de Belenzinho, região que 

costumava evitar. 

 

H19: Eu estudo numa escola que tem brasileiros, mas eu não comunico. 
E: Mas você não se comunica por quê?  
H19: Não gosto, não sei... não me atrai... eu vejo a conduta deles... 
E: É muito diferente? Você vê o jeito que se comporta na escola e você vê se é 
brasileiro? 
H19: Não pelo jeito que se comportam, mas eles são atrevidos, entendeu? Não gosto, 
não gosto de pessoas assim. 

 

H19: A mentalidade deles aqui... eu já vi muito, muito mesmo. Não é da boca pra 
fora, não. Eles falam que... eles tão aqui... eu acho até engraçado, porque já vi muito 
eles falarem “Eles (os surinameses) que têm que aprender a falar o português”. Eu 
fiquei olhando e, égua, tu tá brincando comigo, né? Tu vem pro país deles e ainda 
quer que eles falem teu idioma? 
 

E: E você vê diferença entre os brasileiros que moram ou trabalham por aqui (em 
Belenzinho) e os brasileiros que ficam mais afastados? 
H19: Muita.  
E: Como o quê? 
H19: O modo de vida. [...] Eu conheço muitos que são... que trabalham, levam o filho 
na escola, ficam dentro de casa, entendeu? Que saem pra se divertir, entendeu? 
Socialmente... mas... pra cá (em Belenzinho) o negócio já é todo final de semana festa, 
todo dia bebendo. É por isso que eu digo que eu não gosto daqui. [...] É muita vida 
louca, eu não gosto disso. [...] E acho que também os objetivos, entendeu? Tem muita 
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gente que vem só pra curtição e tem gente que veio pra cá construir uma vida. E muitos 
aqui não querem, entendeu? Querem curtir.  
E: E você acha que teve gente que veio aqui pra construir algo e teve gente... 
H19: Sim, teve gente que veio pra trabalhar, construir coisas. Mas tem muitos que 
vieram... entendeu... e tão aí, até hoje na mesma. 

 

 Levando em consideração a conjuntura social da imigração brasileira em um nível 

micro, segundo descrito no capítulo 3, as ideologias e relações de poder vigentes em um nível 

macro e, ainda, a breve descrição do perfil sociolinguístico de H19, suas representações e as 

redes sociais pelas quais transita e aquelas que evita, podemos formular algumas hipóteses sobre 

os usos linguísticos do jovem, bastante destoantes dos observados entre os outros imigrantes do 

gênero masculino abordados ao longo da pesquisa. 

 Primeiramente, estamos discutindo o caso de um indivíduo que teve a rara oportunidade 

de adquirir a língua oficial do país por meio de aprendizagem formal, através de aulas 

particulares e do acesso ao sistema educacional surinamês. Esse contexto já nos permite 

explicar pragmaticamente seu domínio do holandês, capital linguístico que, conforme vimos 

em 6.1, está ao alcance de poucos imigrantes no Suriname. 

 Já a elaboração de hipóteses que justifiquem a preferência exclusiva pelo holandês em 

interações informais e a rejeição e falta de domínio no sranantongo, demanda reflexões um 

pouco mais complexas. Sob a luz da teoria das redes sociais, por exemplo, podemos apresentar 

como justificativa o fato de o rapaz ter se relacionado desde os primeiros anos no país 

majoritariamente com jovens surinamesas da capital, que, como já observamos, apresentam 

bastante rejeição ao idioma. 

Analisando o contexto sociolinguístico da imigração brasileira, as representações 

sociais pouco favoráveis que tanto o jovem, quanto os surinameses de maneira geral formulam 

a respeito dos imigrantes e levando em consideração que a língua possui um forte componente 

identitário no sentido de, como nos lembra Tambouret-Keller (1998), caracterizar-nos à medida 

em que, através dela, nos diferenciamos do outro, a rejeição de H19 ao sranantongo pode ser 

explicada pelo fato de ele, por meio do holandês, poder se diferenciar dos demais brasileiros no 

país, a quem vê com reservas e que, em sua imensa maioria, não dominam a língua oficial. 

Nesse sentido, podemos até mesmo simplesmente entender a língua como ferramenta de 

exclusão, conforme afirma Bourdieu ([1982] 1996), e dissociar a problemática aqui exposta de 

qualquer discussão em torno do gênero dos sujeitos.  

Considerando as ideologias binárias de gênero, as representações que atribuem ao 

sranantongo conotações de masculinidade, o visual tido como pouco convencional de H19 e 
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ainda o fato de o Caribe ser, de maneira geral, uma região bastante homofóbica62, os usos 

linguísticos de H19 podem ser novamente explicados pelas funções identitárias da língua, que 

lhe permitiriam destacar-se através dela daqueles que considera heteronormativos e 

preconceituosos. 

Como relatado em um dos depoimentos em 6.1, dois homens interagindo informalmente 

em holandês no Suriname podem ter questionada sua heterossexualidade, fato que me foi 

confirmado posteriormente por surinameses. Se, assim como os teóricos e linguistas queer em 

geral, considerarmos o caráter performativo do gênero e como ele se materializa, entre outros, 

pela linguagem, o uso do holandês e a rejeição do sranantongo pelo rapaz podem ser, ainda, 

entendidos como meios através dos quais H19 constrói, mantém e afirma sua identidade não 

normativa. Uma asserção conclusiva a esse respeito, entretanto, demandaria um trabalho 

etnográfico centrado em brasileiros e/ou surinameses com perfil semelhante ao do rapaz.  

Vemos que as práticas linguísticas do falante aqui discutido podem ser explicadas por 

uma infinidade de fatores que, muito provavelmente, apresentam interseções e 

interdependências. Não foi objetivo da exposição proposta neste subcapítulo chegar a 

conclusões a respeito das razões pelas quais o jovem H19 apresenta usos linguísticos 

semelhantes aos de moças surinamesas ou brasileiras escolarizadas no país. Procurei 

simplesmente propor uma discussão com viés queer, que analisasse de maneira aprofundada as 

experiências de vida do jovem e o contexto social no qual ele se insere e evitar, assim, a 

elaboração de hipóteses superficiais que ignorassem as diferenças entre sexo, gênero e 

orientação sexual, atribuindo-lhe automaticamente supostas características de feminilidade 

meramente em decorrência de sua sexualidade. 

 

  

                                                           
62 O Suriname é comumente descrito como um local relativamente tolerante à diversidade sexual quando 
comparado a outros países do Caribe onde a homossexualidade ainda é criminalizada, como a Guiana, Trinidad & 
Tobago e Belize, por exemplo. Contudo, a situação surinamesa passa longe do ideal no tocante à igualdade de 
direitos dos indivíduos LGBTs. Por exemplo, casais homoafetivos não são reconhecidos pelo governo do Suriname 
e em 2014 o conjunto surinamês de hip-hop HMG en King Koyeba lançou a música Bullet, com violento conteúdo 
homofóbico, provocando reações adversas no Suriname. 
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7. E a moça bonita? Não fala mesmo sranantongo? - Considerações finais 

 Os estudos linguísticos que abordam a relação entre sexo, gênero e linguagem têm 

crescentemente questionado os pressupostos teórico-metodológicos que tecem suas análises 

baseadas nas velhas categorias pré-discursivas de homem e mulher e começaram a operar sob 

o paradigma da diversidade. Freed (2014) nos lembra que muito mais variedades linguísticas 

são encontradas entre diferentes grupos de homens ou diferentes grupos de mulheres do que 

entre homens e mulheres de uma mesma comunidade e, afirma ainda, que as especificidades 

observadas nos usos linguísticos de falantes conforme seu gênero são muito mais 

insignificantes e menos estáveis do que as diferenças entre as expectativas sociais e crenças 

atribuídas a cada uma dessas categorias. Nesse sentido, concluo que um dos desafios da 

sociolinguística seja, além de observar a variação, mudança e/ou usos linguísticos baseadas em 

dicotomias de sexualidade pré-estabelecidas, sobre as razões e modos pelos quais os falantes se 

expressam usando formas linguísticas tradicionalmente entendidas como masculinas e 

femininas. 

 Para tanto, faz-se necessário, conforme já exposto aqui, discutir, entre outros fatores, as 

conjunturas sociais e linguísticas nas quais os falantes se inserem, conforme me propus a fazer 

neste estudo. Procurei, através dos dados colhidos em campo e bibliografia específica, oferecer 

um panorama não só sobre os usos linguísticos dos imigrantes brasileiros, mas também sobre 

suas representações sociais e linguísticas que, conforme sabemos, retroalimentam suas práticas 

e moldam suas vivências.  

 A comunidade brasileira residente no Suriname, em que pesem as afirmações dos 

entrevistados que descreviam suas relações com surinameses como bastante harmônicas, é vista 

com ressalva pela sociedade hospedeira, que estende a todos os imigrantes os estigmas 

atribuídos às plocs e aos garimpeiros, lhes outorga características como pouco integrados, 

linguisticamente incompetentes, desordeiros e, até mesmo, caricatos e que, embora os enxergue 

como uma comunidade homogênea, não os legitima como um grupo étnico conforme entendido 

pelo ideário pós-colonial surinamês. Percebemos ainda, com base na descrição do perfil dos 

imigrantes, que homogeneidade não é exatamente um atributo que caracterize o grupo de 

brasileiros vivendo no país, permeado por desigualdades como em qualquer sociedade 

capitalista da contemporaneidade. Com base nessa conjuntura, vimos como os capitais 

simbólico e, de especial interesse para nossa análise, linguístico desempenham papéis 

importantíssimos no sentido de diferenciar o “eu” do “outro”, membro de um grupo 

marginalizado com o qual não se deseja identificação. 
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 Devido ao enfoque deste trabalho nas relações entre gênero e linguagem, fez-se 

imprescindível comentar os valores vigentes no imaginário surinamês, que atribuem ao 

sranantongo um caráter masculino e não recomendável a moças e, igualmente, discutir a 

posição da mulher brasileira no Suriname e as representações formuladas acerca delas por 

imigrantes e surinameses para poder, assim, responder se e por que “a moça bonita não fala 

sranantongo”. 

 Apesar da maior rejeição à língua se comparadas aos indivíduos do gênero masculino, 

vimos que o sranantongo faz parte das interações das falantes que, devido a, entre outros, a falta 

de políticas linguísticas voltadas aos novos imigrantes, não tiveram oportunidade de adquirir o 

holandês através de aprendizagem formal. Tal situação as coloca em uma posição de 

insegurança muito maior que a dos homens com o mesmo perfil sociolinguístico, pois, além de 

dependerem de uma língua considerada por elas como feia, ilegítima e com a qual não se 

identificam, as imigrantes se veem privadas do acesso ao capital linguístico que lhes garantiria 

a construção e afirmação de uma identidade feminina e urbana sancionada pelo senso comum 

surinamês. Caso fossem ignoradas aqui as especificidades da imigração brasileira, a imagem da 

mulher perante a sociedade que as recebe e, ainda, as pressões às quais estão sujeitas, 

poderíamos simplesmente endossar um dos depoimentos aqui transcritos que as rotulava como 

“fresquinhas” por evitarem a língua ou, no pior dos cenários, cair em uma armadilha ideológica 

que as culpabilizaria pela rejeição de um idioma já tão estigmatizado e cujo papel como símbolo 

de resistência colonial e afirmação étnica é inquestionável. 

 Freed (2014) afirma que as representações sociais acerca dos modos como homens e 

mulheres devem falar apresentam nos dias de hoje semelhanças perturbadoras com as 

tendências observadas nas primeiras pesquisas sociolinguísticas realizadas cinquenta anos atrás 

que analisavam a relação entre gênero e linguagem. Nesse sentido, é realmente desalentador 

constatar como algumas das (não tão) antiquadas justificativas dos estudos variacionistas 

pautados pela abordagem da dominância ainda se aplicam às imigrantes, como as de Gordon 

(1997 apud CHESHIRE, 2003) que explicava a rejeição das normas não padrão pelas mulheres 

por estarem tais formas linguísticas associadas à promiscuidade ou ainda, a explicação de 

Bourdieu ([1982] 1996), que atribuía suas preferências pelas formas linguísticas de prestígio à 

lógica do casamento, que o autor descrevia como único meio de ascensão social para as 

mulheres. Ambas as hipóteses, apesar de aparentemente datadas levando-se em conta as 

sociedades urbanas contemporâneas, parecem bem pertinentes considerando o caso das 

imigrantes que, como vimos, padecem com os estigmas injustamente atribuídos às plocs e 
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estendidos a todas as brasileiras e o fato de que para muitas dessas mulheres, advindas de 

estratos socioeconômicos marginalizados, o envolvimento afetivo com surinameses é a 

ferramenta que lhes permite transitar entre os extremos da cadeia hierárquica percebida entre 

os imigrantes, conforme discutido em 3.1 e 3.3.  

Obviamente devem ser consideradas aqui ainda as redes sociais pelas quais essas 

mulheres transitam, o contexto da gênese do sranantongo e, de maneira geral, as ideologias 

linguísticas que circulam no Suriname. A análise de todos os fatores até aqui relacionados nos 

permite também discutir de maneira não superficial as práticas linguísticas dos falantes que, à 

primeiríssima vista, destoam daquelas esperadas por conta de suas sexualidades. 

 Piller & Pavlenko (2001) afirmam que quase tudo do que “sabemos” acerca de gênero 

e linguagem se baseia, na verdade, em observações de homens e mulheres brancos, de classe 

média, heterossexuais e falantes de inglês em sociedades ocidentais. O presente estudo 

procurou, portanto, oferecer uma contribuição sob a perspectiva do plurilinguismo para o 

entendimento de como os imigrantes negociam, através das práticas linguísticas, seus gêneros 

e outras identidades e, ainda, refletir sobre como as representações e práticas linguísticas, 

fenômenos muitas vezes fortemente condicionados ao gênero dos falantes, apresentam 

consequências em cenários plurilíngues que podem levar ao abandono ou manutenção de 

determinadas formas linguísticas. 
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