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Mudanças climáticas 
e malária: 

o que muda 
na Amazônia

 Inpa faz 56 anos 
gerando conhecimento
na Amazônia

 Estudo realiza 
levantamento sobre 
áreas de risco em Manaus

 Conheça um pouco mais
sobre as Ariranhas
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a Café acompanhado de pão recheado com 
txipari e ãkauari é uma delícia que os 
amazonenses apreciam e recomendam. 
Você deve estar se perguntando que pala-

vras são essas e o que elas estão denominando. 
São palavras da língua Apurinã, que nós chama-
mos, respectivamente, de banana e tucumã, que 
com junto com o pão formam o “X caboquinho”. 

Mas txipari, ãkauari e outras palavras es-
tão desaparecendo do cotidiano dos povos in-
dígenas do Amazonas. Quem afirma isso é a 
pesquisadora Ana Carla dos Santos Bruno, do 
Núcleo de Pesquisas de Ciências Humanas e 
Sociais (NPCHS) do Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia (Inpa/MCT). Ela possui 
graduação em História, mestrado em Linguís-
tica e doutorado em Antropologia, e desde 
2006 estuda as línguas indígenas do Estado. 

Com o título “Documentação das Histórias, Lín-

guas e Culturas Indígenas do Estado do Amazo-
nas”, o estudo faz parte de um Projeto de Pesqui-
sa Interno (PPI) do Inpa, cujo principal objetivo 
é entender a relação entre línguas e práticas so-
ciais. Em conjunto com as etnias, a Linguista está 
pesquisando as estruturas das línguas dos grupos 
indígenas da região. Parte do conhecimento que 
Ana Bruno tem sobre os indígenas foi adquirido 
antes mesmo da graduação, quando conviveu 
três anos com uma comunidade Waimiri Atroari.

Língua, dialeto e sotaque
Antes de mergulhar no conhecimento das di-

versidades que formam o índio do Amazonas, en-
tenda o que é língua e também a diferença entre 
língua, dialeto e sotaque. Pois bem, tudo é uma 
questão de inteligibilidade. Atente para a expli-
cação: a diferença entre língua e dialeto depende 
do entendimento, ou seja, se for possível com-
preender o que o outro está falando, dizemos que 
é a mesma língua. Quando não há entendimento, 
são línguas diferentes. Por exemplo, Espanhol e 

> Por eliena monteiro

AMAzONAS: 
um laboratório linguístico

Comunidades 
indígenas da 

Amazônia 
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Português; Português e Italiano. O dialeto é a 
mesma língua com algumas variações. Por exem-
plo, o Português falado em Portugal e o Portu-
guês falado no Brasil são diferentes. Já o sotaque 
possui diferenças na pronúncia. Por exemplo, 
o sotaque pernambucano e o sotaque carioca.

Classificar o Português de Portugal e o do Bra-

sil como Língua ou dialeto é uma questão que 
divide opiniões entre os pesquisadores. Há um 
grupo de estudiosos da Linguística do Português 
que consideram o Português de Portugal e o 
Português do Brasil como dialetos de uma mes-
ma língua. E outro grupo de estudiosos (como 
por exemplo, Mary Kato e Eduardo Raposo) que 
os consideram como duas línguas distintas.



48

A documentação realizada pela doutora Bru-
no associa o estudo da língua com a educação 
escolar das etnias. Geralmente, os próprios gru-
pos procuram a linguista para trabalhar a revi-
talização das suas Línguas e culturas. Tanto os 
indígenas das aldeias quanto os 
da cidade, junto com suas asso-
ciações, buscam documentar em 
áudio e vídeo suas cerimônias, 
rituais e atividades, como tam-
bém apoio em projetos educa-
cionais diferenciados na cidade, 
orientação e auxílio na elabora-
ção de projetos para sustentabi-
lidade econômica desses povos.

A pesquisadora está montando 
léxicos especializados (grupo de 
palavras) com nomes de plantas, 
animais e partes do corpo huma-
no. Em cada etnia que encontra, 
ela aplica um questionário que 
possui mais de 300 palavras. 
Todo trabalho é realizado com os membros das 
aldeias que escolhem os professores (formados 
pelos projetos de educação do Estado) para 
ajudar na elaboração dos materiais didáticos. 
Dependendo do grupo, são escolhidas três 
ou quatro pessoas na faixa etária de 30 a 50 

anos. Um microfone e notebooks são instala-
dos nas aldeias para documentar as gravações.   

A doutora Bruno fala uma palavra em português 
e pede aos indígenas que repitam duas vezes na 

língua deles; em seguida, ela gra-
va tudo em CD e deixa o material 
para o grupo. Em parceria com 
alguns professores das etnias Pa-
rintintin e Tenharim, a pesquisa-
dora montou um livreto sobre a 
“arte plumária Waimiri Atroari”. 

O trabalho, resultado de ofi-
cinas e da convivência com os 
grupos, é ilustrado por desenhos 
feitos pelos indígenas e por fo-
tos feitas pela equipe do projeto. 
O livro explica o passo a passo 
da confecção de cocares, brincos 
e braceletes a partir de penas 
de aves da floresta amazônica. 

Um mito explicando a importância dos pássa-
ros para esses povos também faz parte do livro. 
Para os indígenas, foram os pássaros que ensina-
ram aos Kagwahíva a plantar e a dar nomes aos 
objetos. Os grupos decidiram fazer o livro por-
que os jovens não se interessam mais pela arte 

O projeto

Os grupos decidi-
ram fazer o livro 
porque os jovens 
não se interessam 
mais pela arte 
plumária e a legis-
lação, hoje, proíbe 
a comercialização 
de artefatos com 
penas de animais

O ensino da língua 
indígena na própria 
comunidade
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Não há dados oficiais que comprovem quantas 
são as línguas faladas no Amazonas, o Censo 
conta o número de indivíduos e não o núme-
ro de falantes. Dados da antiga Fundação dos 
Povos Indígenas – FEPI (hoje Secretaria de Es-
tado para os povos indígenas - SEIND) apontam 
que existem 66 etnias indígenas na região, das 
quais mais de 50 falam a língua. Porém, a maio-
ria dessas línguas possui menos de mil falantes. 

Além disso, as línguas não estão sendo trans-
mitidas para as novas gerações.  De acordo com 
a Organização para a Educação, a Ciência e a 
Cultura das Nações Unidas (Unesco), idiomas 
falados por menos de mil pessoas correm o risco 
de desaparecerem. Os Tikuna são a única etnia 
indígena que possui acima de 30 mil falantes na 
Região Amazônica. Essa seria, portanto, a única 
língua sem peri-
go de extinção.

A pesquisa-
dora Ana Bruno 
explica que o 
estudo dessas 
línguas con-
tribui para o 
conhecimento de como as etnias classificam 
e categorizam o mundo. A partir do estudo, 
é possível também reformular as teorias lin-
guísticas. “É tanta diversidade, que podem ser 
encontrados fenômenos que não existem em 
nenhuma outra língua do mundo”, ressalta. 

Ela dá o exemplo da língua Hixikaryana, fa-
lada em Nhamundá, município situado a 325 
quilômetros de Manaus. Na década de 80, um 
linguista norte-americano chamado Desmond 
Derbyshire detectou que os Hixkaryana ti-
nham, como ordem básica das suas sentenças, 
a ordem objeto-verbo-sujeito (OVS). De acordo 
com os estudos linguísticos, seria impossível 
encontrar esse fenômeno como ordem bási-
ca de uma língua, mas uma língua amazônica 
mostrou o contrário. Na língua portuguesa, a 

construção das sentenças, por exemplo, segue 
a ordem sujeito-verbo-objeto (SVO). Então, 
a sentença ‘A onça comeu as pessoas’, tradu-
zida para a língua Hixkaryana, ficaria assim:

A variedade de gêneros de fala é outro elemen-
to encontrado nas línguas indígenas locais. Em 
muitas aldeias, a fala cerimonial é diferente da 
fala do dia a dia.  Em outras, existe diferença até 
mesmo entre a fala masculina e a fala feminina.

Segundo as tradições desses grupos, as pes-
soas devem se casar com alguém que fale uma 
língua diferente da sua. Os estudiosos chamam 
esse fenômeno de exogamia linguística. Assim, 
o filho de um casal dessas etnias aprende a lín-
gua do pai e a língua da mãe e, dependendo do 
caso, aprende também as línguas dos avós e a 

língua portugue-
sa ou espa-
nhola. Nessa 
mesma região, 
o município de 
São Gabriel da 
Cachoeira (situ-
ado a 858 km de 
Manaus) coofi-

cializou as línguas indígenas Nheengatú (lín-
gua geral), Baniwa e Tukano. Cerca de 77% da 
população dessa cidade é formada por índios. 

Com a cooficialização, os cidadãos do municí-
pio passam a ter o direito de serem atendidos em 
uma dessas línguas. É claro que no cotidiano a 
realidade é outra, mas a atitude de São Gabriel da 
Cachoeira é o começo de um processo que pode 
culminar na valorização cada vez maior das lín-
guas indígenas. “Reconhecer oficialmente uma 
língua implica, sobretudo, no reconhecimento do 
Estado de sua existência. Além disso, garantir o 
uso destas línguas num espaço urbano de forma 
institucionalizada pode constituir uma política 
linguística decisiva para os indígenas na cidade 
ou nos seus territórios que estão interessados 
em  manter suas línguas”, enfatiza Ana Bruno.

plumária e a legislação, hoje, proíbe a comer-
cialização de artefatos com penas de animais.

Eles usam esse material nas cerimônias e, an-
tes da implementação da legislação, também 
confeccionavam os artefatos para venda como 
forma de subsistência econômica. Para Ana Bru-
no, as leis devem levar em consideração algumas 
especificidades dessas populações.  “Quando há 
uma preocupação muito grande com a biodiver-
sidade, a sociodiversidade pode ser prejudicada. 

Não estou dizendo que a biodiversidade não é 
importante, mas é preciso levar em consideração 
o contexto social, cultural e histórico de um gru-
po. Os Tenharim não matam os pássaros. Você vê 
algumas araras depenadas dentro da aldeia que 
eles criam”, explica a pesquisadora. O livro está 
pronto e aguarda a avaliação da editora do Inpa 
para ser publicado. Em 2005, 2007 e 2010 a lin-
guista ajudou a organizar encontros com estu-
diosos de todo o mundo, para discutirem a estru-
tura e o uso das línguas indígenas amazônicas.

Fenômenos de uma realidade multilíngue 

“A onça comeu as pessoas”

Objeto    Verbo  Sujeito
Toto heno komo  yonoye  kamara
gente morta coletivo comeu  onça



Os indígenas possuem uma tradição ágrafa, ou 
seja, o conhecimento não é registrado por meio 
da escrita. Assim, os conhecimentos são passados 
de forma oral e isso significa que não existem li-
vros, revistas ou qualquer outra literatura nesses 
idiomas. Ana Bruno diz que essa 
concorrência desigual com outras 
línguas majoritárias (como Por-
tuguês, Espanhol, Inglês) contri-
bui para a extinção das línguas 
indígenas. “É normal que o grupo 
queira mudar, a gente não pode 
ver a cultura como algo estático, 
a cultura é dinâmica. As línguas 
mudam, é um processo natural, 
elas vão adquirindo novas pala-
vras, formando outras palavras. O 
problema é quando o grupo entra 
em contato com a sociedade não 
indígena e começa a priorizar a 
língua portuguesa, como é o caso 
do Brasil”, destaca.

Representar graficamente os 
sons das letras de maneira ade-
quada é um desafio para quem 
estuda as línguas da região e alguns sons não 
têm símbolos para representá-los em português. 
É necessário ter um conhecimento amplo de lin-
guística, porém o desafio maior é contornar as 

questões de política interna entre os grupos. 
Como foi explicado no início da reportagem, 
existem diferenças entre língua e dialeto.

 Mas alguns grupos que possuem a mesma lín-
gua e apenas dialetos diferentes, 
brigam entre si para fazer preva-
lecer o seu modo de falar. “Não 
basta só entender as questões 
formais da linguística, tem que 
ter um conhecimento antropo-
lógico, político e vivência com o 
grupo”, afirma Ana Bruno.

Falantes Passivos
Com a constituição de 1988, 

a legislação garantiu algumas 
melhorias na educação escolar 
indígena. A partir daí, as etnias 
encontraram a oportunidade de 
revitalizar e lutar pela valoriza-
ção das suas línguas. Mas os sé-
culos de preconceito deixaram 
problemas de uma geração para 
outra.

Em alguns grupos, os velhinhos são os úni-
cos que ainda dominam a língua da aldeia, os 
adultos sabem falar a língua e o português, mas 
preferem se comunicar com seus filhos em por-

A realidade multi-
língue é outra ma-
ravilha encontrada 
entre as populações 
indígenas do no-
roeste amazônico 
(região do Alto Rio 
Negro). O multilin-
guísmo acontece 
porque as 23 etnias 
dessa região falam 
uma variedade de 
idiomas.  

Desafios linguísticos 
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O trabalho consiste em 
manter a lingua indígena
na comunidade
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tuguês.  A geração desses filhos, por sua vez, 
responde também em português. Ana Bruno 
chama essas crianças e jovens de falantes pas-
sivos. “Eles entendem, mas eles respondem em 
português. Consequentemen-
te a próxima geração não vai 
aprender a falar a língua indí-
gena”, explica. Além disso, os 
pais vêem no conhecimento 
e domínio do português uma 
possibilidade de ascensão so-
cial e cultural.

Formação de indígenas 
é solução

Além das diversidades apre-
sentadas até aqui, o Amazonas 
conta ainda com a presença 
de muitos grupos indígenas 
morando em Manaus. Um ver-
dadeiro laboratório para os estudos linguístico. 
Apesar disso, o Estado enfrenta a escassez de mão 
de obra formada na região. A maioria dos pes-
quisadores que estudam as línguas daqui vem de 

outros estados ou de outros países. Atualmente, 
o Amazonas conta com apenas quatro linguistas 
profissionais vinculados a instituições de Ensino 
e Pesquisa: o linguista Frantomé Pachêco é vin-

culado à Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam), o casal 
Walteir e Silvana Martins está 
na Universidade Estadual do 
Amazonas (UEA) e a doutora 
Ana Carla Bruno, vinculada ao 
Inpa.

O Amazonas só possui Lin-
guística a partir do mestrado 
e geralmente as pessoas fa-
zem mestrado ou doutorado 
em Linguística. Neste caso, a 
formação de um profissional 
leva, em média, oito anos. O 
trabalho de revitalização das 

línguas requer tempo, principalmente se o pes-
quisador tiver a idéia de montar materiais edu-
cativos. Por esse motivo, Ana Carla Bruno aposta 
na formação da população local:. 

 A meu ver, claro, pode até 
ser surrealista ou ilusão, o 
ideal é formar os próprios 
indígenas para serem os 
linguistas das suas próprias 
línguas, idealiza.
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