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1. Diversidade linguística 

Assim como reconhecemos a diversidade biológica, temos de considerar também a 

diversidade cultural e linguística. Essa diversidade está presente em todo o mundo, porém em 

algumas regiões mais que em outras. Um exemplo típico é a diversidade biológica que se 

encontra na região da Amazônia. A Amazônia possui mais de 5,5 milhões de km
2
, dos quais 

60% correspondem ao Brasil e o restante 40% se distribuem pelos países da Colômbia, 

Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. No Brasil a 

chamada Amazônia Legal abrange os Estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, oeste do 

Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins. É na Amazônia Brasileira que se 

encontra a maior diversidade etnolinguística, diversas etnias com suas culturas e línguas 

diferentes da sociedade nacional ocidental. 

Nesta Mesa Redonda não vou focalizar a diversidade linguística e cultural da 

Amazônia, apenas deixar claro que, embora o Brasil reconheça apenas uma língua européia 

como oficial – o português - aqui ainda são faladas 180/181 línguas pertencentes a mais de 

216 sociedades indígenas. Cada um desses povos é portador de uma cultura e de uma língua 

próprias. Se considerarmos esse fato, vemos, então, que o Brasil é uma nação multilíngue e 

pluricultural. Esta diversidade etnolinguística é relevante para os profissionais da educação, 

pois em suas práticas docentes eles lidarão com realidades sociolinguísticas diferentes. 

Consideremos a aquisição de línguas pelas crianças indígenas. Elas podem adquirir 

não apenas uma, mas duas, ou talvez até mais línguas, principalmente em regiões onde se dão 

contatos de povos diferentes. Por exemplo, na região da Amazônia ocidental, as pessoas têm 

como línguas maternas três, quatro ou mais línguas. Em situações de contato entre falantes de 

línguas indígenas e os falantes do português, ocorre que, após um período de contato, a 

criança passa a ter um conhecimento maior da língua portuguesa de qualidade variável, 

ficando mais exposta ao frequentar a escola. Em minha visão de linguista, considero 

importante que o professor que lida com as sociedades indígenas tenha alguns conhecimentos 

básicos de linguística geral e mais especificamente da linguística descritiva, para poder 
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compreender os processos de estruturação das línguas e desempenhar adequadamente sua 

atividade docente. Para todo professor que desempenha suas atividades com alunos não 

falantes nativos da língua portuguesa deve ficar claro que ALFABETIZAR é um processo 

diferente de ensinar uma segunda língua. Diversos documentos elaborados pela UNESCO 

focalizam essa questão, deixando claro que a alfabetização deve ser feita na língua materna da 

criança, por ser mais natural e menos traumática. Esse é um fato concreto que todo docente 

não pode ignorar quando trabalha no campo da educação indígena. Contudo, surge a seguinte 

pergunta: será que o processo de alfabetização é único, tendo em conta a diversidade 

linguística e cultural que caracteriza o Brasil? Sem dúvida a resposta é: não! Não há um 

processo único de alfabetização. Ao falarmos de alfabetização nas sociedades indígenas, 

devemos também considerar dois aspectos básicos: a) uma análise sociolinguística da 

realidade, b) o conhecimento das estruturas linguísticas das línguas, em termos de seus 

componentes fonético-fonológico, gramatical e lexical. Isso leva-nos necessariamente a 

reconhecer que o docente deverá correlacionar os aspectos linguísticos, antropológicos 

(culturais) e a prática pedagógica nos processos de alfabetização indígena. 

Considerando que o objetivo de minha fala é mostrar essa correlação, parto 

inicialmente do conceito de LÍNGUA. Lembrem que as diversas falas das sociedades 

indígenas são línguas e não dialetos ou gírias, como se costuma ouvir e ler em algumas 

publicações. Outro esclarecimento é que trabalharei com o conceito de LÍNGUA apresentado 

por André Martinet (1978), porque foi um dos primeiros a estabelecer essa relação língua e 

cultura na linguística. Para esse linguista francês uma língua: 

“é um instrumento de comunicação segundo o qual, de modo variável de comunidade 

para comunidade, se analisa a experiência humana em unidades providas de conteúdo 

semântico e de expressão fônica – os monemas; esta expressão fônica articula-se por sua vez 

em unidades distintivas e sucessivas – os fonemas-, de número fixo em cada língua e cuja 

natureza e relações mútuas também diferem de língua para língua” (p.17- 18). 

 

2. A língua e sua relação com a cultura 

Considerar a língua em sua relação com a cultura é assumir que cada língua possui 

uma forma particular de organizar os dados da experiência. Assim, os falantes do português 

organizam sua experiência sócio-cultural de forma diferente da vivência de uma sociedade 

indígena. Rodrigues (1986), em seu livro “Línguas Brasileiras”, afirma que as diferentes 

estruturações das palavras, revelam também distintas maneiras de focalizar determinados 

aspectos ou certas propriedades dos objetos ou das situações que envolvem os falantes de uma 
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língua determinada. Cada língua tem determinadas nuances de expressão que podem coincidir 

parcialmente ou não como o que se dá em outra(s) língua(s). Essas nuances em seu conjunto 

caracterizam uma língua como um sistema único de expressão humana. Assim, cada língua 

indígena reflete aspectos importantes da visão de mundo desenvolvidos pela sociedade que a 

fala. 

 Se considerarmos que as línguas se relacionam com a cosmovisão de cada sociedade, 

isso quer dizer que aprender outra língua, diferente da materna, não é simplesmente pôr novos 

rótulos a objetos já conhecidos. As palavras de uma língua não apresentam uma sinonímia 

perfeita com relação à outra. Por exemplo, a palavra do português „saudade‟ não tem uma 

tradução exata no espanhol, embora em algumas traduções apareça traduzida como 

„nostalgia‟. 

No que segue, vou citar dois exemplos que mostram a interface entre língua e cultura. 

 

2.1. Cores 

 Sob o ponto de vista cognitivo a cor é uma sensação visual, portanto uma propriedade 

relacionada com o cérebro/mente. Segundo Ribeiro e Cândido (2008:153) “a sensação de cor 

é causada por três entidades: a luz, o objeto e o olho do observador. O olho do ser humano 

possui um mecanismo constituído de sensores que, quando excitados pela luz, enviam ao 

cérebro informações sobre as cores”. Em consonância com os estudiosos da lexicologia das 

cores, assume-se que o número de tonalidades que o olho humano pode perceber é de 

milhões. Mas, como as línguas naturais não contam com um número equivalente de palavras 

para expressar cada uma dessas cores, é necessário empregar nomes de cores na língua. Os 

nomes das cores são característicos de cada língua, cada língua possui seu vocabulário básico 

de cores, representado por lexemas simples para especificar as cores do espectro. O português 

parece ter 11 palavras para expressar as cores simples: „preto‟, „branco‟, „vermelho‟, „verde‟, 

„amarelo‟, „azul‟, „marrom‟, „rosa‟, „violeta‟, „alaranjado‟ e „cinza‟. Outras línguas podem ter 

mais palavras ou menos palavras para designar as cores. Também há possibilidade de 

encontrar línguas que não tenham palavras para designar cores. É o que parece ocorrer com a 

língua pirahã (Mura), segundo Everett (2005). Segundo esse linguista, o Pirahã não possui 

termos básicos de cores, mas somente palavras para designar os conceitos „claro‟ e „escuro‟. 

Berlin e Kay (1969) compararam os nomes de cores básicas em 20 línguas e, com base nos 

resultados obtidos, concluíram que existem universais semânticos de cor, mas que esses 

universais variam de uma cultura para outra. Esses autores postulam também uma sequência 

evolucionária para o desenvolvimento do léxico de cores e que elas ocorrem numa hierarquia. 
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Segundo esses autores, haveria sete níveis com os quais cada uma dentre as diversas culturas 

está relacionada. Por exemplo, no estagio I que contém a cor preta e branca, ficam línguas que 

apenas possuem termos para essas duas cores, por exemplo, a língua dugum dani de Nova 

Guinê apresenta o estágio I. Para Berlin e Kay (1969), quando as línguas evoluem, elas 

desenvolvem termos de cores em uma sequência cronológica, de acordo com a seguinte 

Tabela: 

 

Estágio Cores Número de Cores 

I Preto, Branco 2 

II Vermelho 3 

IIIa Verde  

4 IIIb Amarelo 

IV Amarelo e verde 5 

V Azul 6 

VI Marrom 7 

VII Violeta 

Rosa 

Alaranjado 

Cinza 

 

8 ou mais 

 

 O estudo dos sistemas de cores nas línguas indígenas brasileiras ainda é muito 

incipiente, apenas conhecemos as afirmações de Everett (2005) sobre o pirahã. Possivelmente, 

as línguas indígenas, dado o contato intensivo com a sociedade nacional estejam introduzindo 

em sua cosmovisão termos de cores a partir do português. Isso é, de fato, natural que 

aconteça, mas o problema surge quando se trata de estabelecer uma correlação ou tradução de 

nomes de cores de uma língua para outra. Como diz Malmberg (1970), em seu livro „a Língua 

e o Homem’, “a divisão das cores em certo número de matizes não é a mesma em todos os 

povos, nem em todas as épocas (p. 68)”. Por exemplo, o nome de cor violeta chegou ao 

alemão a partir do francês, e do alemão passou ao sueco. Esse processo possivelmente está 

acontecendo com as línguas indígenas. Os falantes estariam introduzindo empréstimos para 

designar termos de cores, que antes do contato não eram identificados. Com essa mudança, 

evidentemente, não muda a realidade, mas apenas um modo de observá-la. A seguir, um 
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exemplo em que não se pode correlacionar uma tradução exata entre os termos de cores 

considerando as línguas: espanhol, aguaruna e kaxinawá. 

 

Espanhol Aguaruna (Jívaro) Kaxinawá (Pano) 

Verde  

         wigka 

 

      nanketapa Azul 

Celeste 

 

Violeta 

 

 

           yagku 

 

 

Amarillo  

      pashinipa Anaranjado           dagáag 

 

Nesse exemplo, vemos que os termos do espanhol „verde‟, „azul‟ e „celeste‟ é coberto 

por um único termo „wigka‟ do aguaruna e por „nanketapa‟ na língua kaxinawá. Também os 

termos „celeste‟ e „amarillo‟ é dado apenas pelo termo „yagku‟ na língua aguaruna. Por sua 

vez, a palavra „pashinipa‟ do kaxinawá cobre os temos „amarillo‟ e „anarajado‟ do espanhol. 

 

2.2. Números 

 Antes do contato com a sociedade ocidental, os povos indígenas não precisavam fazer 

cálculos matemáticos para o intercâmbio de bens, pois ele era feito por meio da troca. 

Atualmente, os indígenas precisam aprender fazer cálculos matemáticos, sobre tudo, para a 

comercialização de artesanato. O processo de aprendizagem da matemática ocidental é dado 

principalmente nas escolas e, para isso, o professor deve ter algumas noções da organização 

do sistema numérico das sociedades indígenas. Pelo menos dois sistemas se podem 

identificar: 

a) Um primeiro sistema mostra um conceito de quantidade relativa e não absoluta. Por 

exemplos, em varias línguas existem termos numéricos para um e dois, em outras para um, 

dois, e três. Mas, o termo para dois geralmente significa „mais de um, poucos ou alguns‟, ou 

seja, não representa uma quantidade absoluta. Do mesmo modo, três pode significar muito. 

Os falantes de línguas arawák e, também, do kulina (Arawá) parecem ter esse sistema de 

numeração. Na língua ashaninka (Arawák) o cálculo é feito por meio da correspondência um 

a um. Uma mãe ashaninka de quatro filhos, por exemplo, não pensa „vou cozinhar quatro 
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ovos para meus filhos‟. Ela pensa: „vou cozinhar um ovo para cada um de meus filhos‟ (Green 

2000:253). Antropólogos que tem analisado esse tipo de sistema o denominam sistema 

BIUNÍVOCO, pois o cálculo é feito estabelecendo uma correspondência um a um, sendo a 

quantidade relativa. Uma variedade desse tipo ocorre na língua esse-eja (Takana) falada na 

Bolívia. Os falantes do esse-eja concebem os números em termos „par - ímpar‟. Por exemplo, 

„três‟ é o número que tem UM no meio do par‟, o mesmo termo pode significar „cinco‟, pois 

também esse número tem UM entre os dois pares. 

b) O tipo quinário, este tipo parece ser o mais comum (uma espécie de sistema 

decimal). Em Kapanawa (Pano) os falantes contam usando os dedos da mão: um, dois, dois 

mais um, dois mais dois, uma mão, uma mais um, uma mão mais dois, até chegar a dez. 

Depois continuam contando tomando como base os dedos dos pés até chegar ao número vinte. 

É bastante comum encontrar línguas em que os termos para „cinco‟ e „dez‟ referir-se às mãos 

e para „vinte‟ considerando os pés. Por exemplo, em Palikur (Arawák) o numeral cinco 

pohowka significa „uma-mão‟ e o termo para dez é madik-awku „fim-[das]mãos‟. Em 

Sharanawa (Pano) se o professor usasse o os dois dedos indicadores para dizer que „um‟ mais 

„um‟ é igual a „dois‟, na verdade estaria dizendo que „quatro‟ mais „quatro‟ é igual a „dois‟. 

Uma reflexão interessante sobre esse aspecto pode ser encontrado no artigo de Mariana 

Ferreira (2002) “Quando 1+1 ≠ 2. Práticas matemáticas no Parque Indígena do Xingu”. 

 Enfim, poderíamos citar uma serie de exemplos para mostrar que os comportamentos 

não são os mesmos de uma cultura para outra, de uma língua para outra. Esse fato evidencia 

que a educação a ser desenvolvida nas sociedades indígenas deve considerar a realidade 

linguístico-cultural desses povos. Mais uma vez repetimos que a língua materna do falante 

interpreta e elabora o conhecimento do mundo de acordo com a sua realidade, impondo um 

determinado sistema de percepção. O mundo pode ser fisicamente o mesmo, mas as 

experiências dos falantes são diferentes. É, sobretudo, no léxico que as manifestações 

culturais ficam mais evidentes, pois o léxico carrega as necessidades sócio-culturais de seus 

usuários. Quando as crianças indígenas chegam à escola e aprendem o português como 

segunda língua, deverão aprender novas formas de pensamento, novas formas de analisar a 

realidade. 

 

2.3. A língua retrata a experiência humana em unidades providas de conteúdo semântico 

e de expressão fônica 

 Esse fato já tinha sido discutido no curso de „Linguística Geral‟ de Ferdinand de 

Saussure (1995). As unidades de conteúdo semântico e de expressão fônica seria o que 
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Saussure denomina SIGNO LINGUISTICO e Martinet o chama com o nome de monemas. Os 

monemas de uma língua são em número ilimitado, os falantes criam novos monemas com 

base nas estruturas internas de sua própria língua ou por meio de empréstimos introduzidos a 

partir de outras línguas. Por exemplo, as línguas indígenas, pelo intenso contato com o 

português, tomam empréstimos dessa língua ou criam neologismos recorrendo a mecanismos 

internos (calques semânticos) de sua língua materna, como os seguintes neologismos criados 

nas línguas katukina, guató e mehináku. 

 

Katukina (Pano) 

kɨˈsa  ũˈʒi  [lábio vermelho] „batom‟ 

mẽˈʧiʃ ũˈʒi  [unha vemelho] „esmalte‟ 

Guató (Macro-Jê) 

ma-óto-ɛpagu  [determinante-aumentativo-onça‟] „cavalo‟ 

ma-íkɨ-vai  [determinante-panela-metal] „caldeirão‟ 

 Mehináku (Arawák) 

 

kiʦapa-nãĩ  [pé-roupa]  „sapato‟ 

jaˈla-wɨ  [tucum-espinho] „agulha‟ 

ˈata-ˈpana  [árvore-folha]  „dinheiro‟ 

puti-ˈnãi  [coxa-roupa]  „calças‟ 

pa:ˈwiʦa-pana  [um-folha]  „um real‟ 

 

 Por outra parte, os monemas não ocorrem isoladamente, eles se dão em relações 

sintagmáticas para construir sentenças na língua. Essa organização sintagmática dos monemas 

se dá de maneira variada, constituindo a morfossintaxe da língua. Por exemplo, em línguas 

como o português, espanhol, inglês e outras, a ordem de ocorrência dos monemas numa 

construção sintática é: Sujeito-Verbo-Objeto, mas diversas línguas indígenas constroem suas 

sentenças em termos de Objeto-Verbo-Sujeito, como em Apalai (Karib), Asurini (Tupi), 

Hixkaryana (Karib); OSV como em Jamamadi (Arawá), VOS como em Baré (Arawák), 

Terena (Arawák), Kaiwá (Tupi-Guarani); SOV como em línguas da família Pano. 

 

2.4. A expressão fônica 

 A expressão fônica à que Martinet se refere é constituída pelos fonemas da língua, as 

unidades distintivas e sucessivas que ocorrem em número limitado e que variam de uma 

língua para outra. Conhecer os fonemas de uma língua e entender como eles se estruturam 

para formar unidades prosódicas maiores, como a sílaba, morfema, palavra é importante, pois 
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o docente será capaz de detectar as possíveis interferências fônicas das crianças indígenas ao 

momento de falar o português. Por exemplo, na fonologia das línguas waurá e mehináku não 

há consoantes plosivas vozeadas, daí que os falantes nativos dessas línguas ao aprenderem o 

Português, como segunda língua, não diferenciam as consoantes não vozeadas e vozeadas que 

representam fonemas distintos nessa língua. A seguir, uma tabela mostrando os fonemas 

consonantais do Waurá e do Português. 

Tabela de consoantes 

                Waurá          Português 

p t  k        p t  k 

     b b  g 

 ʦ ʧ       

 s ʐ  h f s ʃ  

     v z ʒ  

m n    m m ɲ  

 l     l ʎ  

 ɾ     ɾ   

      r   

w  j ɣ      

 

 

Conclusões 

Considero fundamental que o docente que trabalha nas escolas indígenas e na 

formação dos professores indígenas tenha conhecimentos básicos das diferentes áreas da 

linguística, tanto das áreas que relacionam com os aspectos estruturais/formais da língua 

como também de áreas como a sociolinguística, a semântica, a pragmática e a lexicologia. 

Os poucos exemplos citados, nesta comunicação, são apenas uma mostra dos aportes 

da linguística no trabalho do docente que desempenha suas atividades com falantes das 

sociedades indígenas. A linguística, sobretudo a descritiva, fornece instrumentos muito úteis 

que auxiliam o docente em suas atividades pedagógicas de sala de aula. 

 

_____________ 
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