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RESUMO 
 
Nesta dissertação, temos como objetivo tratar de aspectos sociolinguísticos de uma 
comunidade indígena Wakalitesu/Nambikwara, a aldeia Três Jacus, no município de 
Sapezal, em Mato Grosso. Inicialmente, trazemos um recorte histórico dos povos 
Nambikwara, com a intenção de traçar algumas frentes de contato significativas com 
a sociedade envolvente. A nossa proposta de trabalho é de cunho sociolinguístico; 
assim, buscamos refletir sobre as relações estabelecidas entre as línguas dentro da 
comunidade. A metodologia usada na pesquisa consistiu na realização de um 
levantamento bibliográfico e, em seguida, numa pesquisa de campo. Em nossa 
vivência com os indígenas, aplicamos entrevistas e observações in loco. Para a 
apresentação dos resultados, enfatizamos as influências externas à aldeia e o modo 
como os índios se relacionam intimamente com as questões linguísticas. Dos 
resultados evidenciados, apontamos a coexistência de línguas ancestrais produtivas: 
Wakalitesu, Halotesu, Negarotê, Mamaindê e traços da língua Paresi. Por outro lado, 
identificamos o uso da língua portuguesa e, também, a aprendizagem de línguas 
estrangeiras modernas, como o inglês e o espanhol, pelos que estudam no contexto 
urbano, caracterizando, assim, uma situação plurilíngue entre os residentes da 
aldeia. Em meio a essa análise, demos atenção especial aos espaços 
especializados para a produção desses códigos linguísticos. Ao final da dissertação, 
comentamos as atitudes linguísticas dos entrevistados e as perspectivas da 
comunidade em torno do processo de manutenção linguística.  
 
Palavras chave: Aspectos sociolinguísticos; Contato/conflito linguístico; 
Manutenção linguística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
In this work, we aim to deal with sociolinguistic aspects of a Wakalitesu/Nambikwara 
indigenous community, the Três Jacus village, in the municipality of Sapezal, in Mato 
Grosso. Initially, we bring a historical cut of the Nambikwara peoples, with the 
intention of outlining some significant contact fronts with the surrounding society. Our 
proposal of work is sociolinguistic; thus, we seek to reflect on the relationships 
established between languages within the community. The methodology used in the 
research consisted of a bibliographical survey and then a field survey. In our 
experience with the Indians, we applied interviews and observations in loco. For the 
presentation of the results, we emphasize the external influences to the village and 
the way the Indians relate closely to the linguistic issues. From the evidenced results, 
we point out the coexistence of ancestral productive languages: Wakalitesu, 
Halotesu, Negarotê, Mamaindê and traits of the Paresi language. On the other hand, 
we identified the use of the Portuguese language and also the learning of modern 
foreign languages, such as English and Spanish, by those who study in the urban 
context, characterizing, thus, a plurilingual situation among its residents from the 
village. In the middle of this analysis, we paid special attention to the specialized 
spaces for the production of these language codes. At the end of the study, we 
commented the linguistic attitudes of the interviewees and the community's 
perspectives on the linguistic maintenance process. 
 
Keywords: Sociolinguistic aspects; Linguistic contact/conflict; Linguistic 
maintenance. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o censo de 2010 (IBGE, 2010), em todo o território nacional 

habitam 305 povos indígenas, seja em comunidades, seja em centros urbanos, 

utilizando cerca de 274 idiomas nativos. Acerca dessa diversidade cultural e 

linguística, um dos temas discutidos atualmente é o risco do desaparecimento 

dessas línguas nativas. Segundo Moseley (2010), se considerarmos o número de 

falantes e a baixa transmissão para as novas gerações, todas as línguas ameríndias 

brasileiras correm risco de desaparecer, o que resulta na urgência de preservação 

dos idiomas nativos. Sabemos que o número de línguas extintas é enorme 

comparado ao número existente no passado. Para Moore, Galucio e Gabas Jr. 

(2008, p. 1), ao longo da nossa história é evidente que: 

 

[...] Cerca de 75% delas se perderam nos últimos 500 anos. As 
regiões do Brasil que foram ocupadas por mais tempo têm o menor 
número de sociedades indígenas e menos línguas nativas, 
especialmente o leste brasileiro, onde poucos grupos autóctones 
falam como seus antepassados.  

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) publicou, em 2010, o Atlas das Línguas em Perigo no Mundo, que traz 

dados sobre a ameaça que sofre mais de um terço de aproximadamente 6.000 

línguas faladas em todo o mundo (MOSELEY, 2010).  

Para Santana (2012), mesmo com os dados alarmantes em relação à perda 

da diversidade linguística brasileira, essa edição do Atlas é muito importante por seu 

caráter de conscientização das próprias transformações culturais:  

 

[...] as línguas são consideradas parte da cultura e submetidas às 
mesmas transformações dos sistemas culturais, consequentemente, 
elas também se transformam e são modificadas a partir das 
realidades representadas (SANTANA, 2012, p. 25).  

 

No caso do Estado de Mato Grosso, há uma diversidade linguística ainda 

expressiva. Estudos de natureza linguística, como os de Santana e Dunck Cintra 

(2009), revelam que, em nosso contexto, há aproximadamente 40 povos indígenas 

se expressando em 34 línguas indígenas ancestrais distintas.  
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 Seguindo essa esteira, a situação sociolinguística que vivenciam as 

comunidades indígenas matogrossenses é complexa, pois, se de um lado, alguns 

grupos se comunicam apenas em sua língua étnica, de outro, a maioria é 

monolíngue em português, como no caso dos Arara, Umutina, Guató e Chiquitano 

(SANTANA, A., 2010).  

Para que esse quadro de extinção das línguas seja mudado, são necessários 

estudos mais consistentes e implantação de políticas de valorização linguística, 

principalmente as ações voltadas para o respeito à diversidade cultural dos povos 

(PIMENTEL DA SILVA, 2009).  

           Neste contexto, dentre os grupos indígenas minoritários do Estado de Mato 

Grosso, estão os índios Nambikwara1, mais especificamente o grupo Wakalitesu, da 

aldeia Três Jacus, localizada na região de Chapada dos Parecis, no município de 

Sapezal, cenário desta pesquisa.            

O meu interesse em investigar os Nambikwara se deu em março de 2016, em 

uma reunião com minha orientadora, Drª Áurea Cavalcante Santana, ao relatar que 

havia sido contatada pela Secretaria de Assuntos Educacionais Indígenas do 

município de Sapezal. A notícia era de que uma comunidade 

Wakalitesu/Nambikwara estava interessada na realização de estudos de natureza 

linguística. 

 O propósito desta pesquisa é, assim, sistematizar algumas reflexões sobre a 

situação sociolinguística da aldeia Três Jacus. A minha intenção é, desse modo, 

promover discussões relativas às políticas de manutenção de línguas minoritárias 

entre os residentes da comunidade. Dentre os objetivos específicos, destaco: 

I – Realizar um levantamento sobre o histórico dos povos Nambikwara, dando 

atenção ao surgimento da aldeia Três Jacus. 

II – Descrever aspectos sociolinguísticos observados na aldeia Três Jacus, 

evidenciando a relação estabelecida atualmente entre as línguas conviventes e 

seus residentes. 

III – Contribuir para a construção de políticas de manutenção das línguas indígenas 

dentro da comunidade. 

 

                                                 
1
 Na tentativa de uniformizar a grafia dos nomes indígenas, a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA) sugeriu o etnônimo Nambikúara, em 1954. No entanto, na atualidade ainda são utilizadas 
várias grafias. Neste trabalho, emprego a grafia Nambikwara por ser utilizada e difundida entre os 
indígenas da aldeia Três Jacus. 



14 

 

Para alcançar os objetivos propostos, realizei pesquisas bibliográficas e, 

também, pesquisa de campo com entrevistas e observações in loco. A coleta de 

dados ocorreu tanto dentro da aldeia como em Cuiabá-MT. Em se tratando dos 

dados coletados em contexto urbano, tive a oportunidade de encontrar alguns 

professores da comunidade Três Jacus durante atividades de formação continuada. 

Depois dos estudos e da transcrição dos dados, passei ao processo de análise e, a 

partir de agora, darei início à sua apresentação.   

Na primeira seção, Os Nambikwara na História, evidencio as diferentes 

frentes de contato entre os povos Nambikwara e a sociedade majoritária, com 

atenção especial à Comissão Rondon, em um primeiro momento, e, em seguida, 

trato das influências resultantes da instalação de missões religiosas próxima ao 

território tradicional Nambikwara. Apresento a família linguística Nambikwara e um 

levantamento bibliográfico sobre as publicações mais acessíveis de suas línguas. Ao 

final, irei tratar do cenário da pesquisa, dando visibilidade ao surgimento do 

município de Sapezal, levando em consideração algumas observações sobre a 

aldeia Três Jacus. 

Na segunda seção, A Construção da Pesquisa, indico as trilhas para a 

construção deste trabalho. Realizo uma discussão teórica em torno de alguns 

conceitos da sociolinguística e, em seguida, evidencio as tipologias sociolinguísticas 

como importantes fontes de suporte para esta pesquisa. Dando continuidade, 

apresento o roteiro de entrevistas e aspectos da experiência junto aos 

colaboradores.  

Já a terceira seção, Aspectos Sociolinguísticos da aldeia Três Jacus, é de 

ordem analítica; nele aponto a descrição de algumas reflexões, com base na atual 

visão dos indígenas em relação aos temas tratados durante as entrevistas. Diante 

disso, provoco uma discussão sobre a situação de contato/conflito linguístico 

vivenciado entre eles.  

A análise foi pautada em duas linhas que se cruzam: os contextos 

macrossociais e as microvariáveis. Na primeira parte, parto do que foi dito pelos 

índios sobre o contexto histórico de contato. É importante porque, de algum modo, é 

complementar ao que foi explicitado na seção 1, Os Nambikwara na História. Além 

disso, eles apontam dados relevantes sobre o contexto histórico, especificamente, 

da abertura da aldeia investigada. 
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Na segunda parte, é dada atenção às relações linguísticas estabelecidas 

entre os residentes. Analisam-se quais línguas são utilizadas/compreendidas dentro 

da comunidade, aspectos sobre a transmissão dos idiomas, além dos contextos de 

uso especializados, por exemplo. Ao final, comento as atitudes dos colaboradores 

em relação às línguas conviventes e, também, os indícios de deslocamento 

linguístico percebido. Ao mesmo tempo, aponto os possíveis caminhos que podem 

ser tomados pela comunidade para que haja fortalecimento cultural e linguístico.  
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SEÇÃO 1 

 

OS NAMBIKWARA NA HISTÓRIA 

 

Nesta seção, apresento um recorte da trajetória etnográfica dos indígenas 

Nambikwara, na perspectiva de que trilhar os caminhos históricos relacionados a 

povos indígenas implica, sobretudo, voltar ao passado e, para além, considerar que 

a dinâmica do contato é sempre realizada por diferentes frentes dotadas de 

motivações diversas. Aspectos relacionados à família linguística Nambikwara serão 

discutidos; em seguida, comento alguns estudos linguísticos dessas línguas. Ao 

final, trato do cenário deste estudo, a aldeia Três Jacus. 

 

1.1 SITUAÇÃO INICIAL DE CONTATO COM A SOCIEDADE ENVOLVENTE 

 

O processo de colonização em terras brasileiras provocou a devastação 

irreversível de diversos grupos indígenas. Os grupos originários da faixa leste do 

país, correspondente às regiões Nordeste, Sudeste e Sul, foram os mais atingidos, 

reduzidos de maneira drástica. Os povos ameríndios que ocupam as regiões Norte e 

Centro-Oeste conseguiram resistir mais fortemente às invasões (SANTANA, N., 

2010). 

A história que contarei é um recorte de eventos históricos de um povo 

indígena brasileiro, habitante tradicional do Centro-Oeste e uma porção do Norte 

brasileiro, os índios resistentes Nambikwara.  

Os vários grupos do povo Nambikwara ocupavam, antigamente, uma grande 

porção territorial, abrangendo desde as matas do Vale do Guaporé até a parte do 

Cerrado, na Chapada dos Parecis (PRICE, 1983; COSTA, 2000). 

Como recorrente na denominação dos povos indígenas, o termo Nambikwara 

não é pertencente a nenhuma língua falada pelo grupo; esse termo é, na realidade, 

de origem Tupi e significa curiosamente ―buraco na orelha‖ (―nambi‖ = orelha; 

―quara‖ = buraco) (SANTANA, N., 2010). 

Para Price (1983), mesmo fazendo parte de um povo único, todos os grupos 

Nambikwara apresentam diferenciações que são bastante significativas. Seguindo o 

mesmo pensamento, Costa (2000) amplia esse entendimento, ao declarar que o 

etnônimo ―Nambikwara‖ alcança, na verdade, uma quantidade de especificidades de 
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diversos povos que, em alguma medida, não é aceita de maneira uniforme, pois há 

grupos que não se autodenominam dessa forma.  

Por diferenças linguísticas ou, também, por questões socioculturais, os 

próprios grupos lutam por um respeito mútuo às suas singularidades. Ainda que não 

haja um significado relacionado à simbologia cultural de seus povos, o etnônimo 

―Nambikwara‖ foi cristalizado na literatura, após sua utilização em relatórios das 

expedições comandadas pelo Major Rondon, quando encontrou pela primeira vez, 

em 1907, os indígenas que falavam ―dialetos de uma língua desconhecida‖ (LÉVI 

STRAUSS, 1946 apud BRAGA, 2012), adotando o termo para os índios que 

habitavam o Noroeste do estado de Mato Grosso e o Sul do estado de Rondônia, 

mais precisamente, entre os rios Juruena e Guaporé, até as cabeceiras dos rios Ji-

Paraná e Roosevelt (BRAGA, 2012). 

Destaco a fala do antropólogo Roquette-Pinto (1935, p. 164), citado por Costa 

(2000, p. 47): ―Que gente é essa, que fala idioma tão diferente das línguas 

conhecidas, tão diferente da língua dos seus vizinhos mais próximos‖. Somente 

após estudos etnográficos, iniciados por Roquette-Pinto no ano de 1912, as 

diferenças linguísticas e culturais começaram a ser discutidas e divulgadas. 

Atualmente, os indivíduos pertencentes a essa etnia vivem em uma área de 

fronteira interestadual ao Noroeste do estado de Mato Grosso e ao Sul do estado de 

Rondônia. As sociedades Nambikwara habitam, dessa forma, três ecossistemas da 

região – Serra do Norte, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé, em terras 

descontínuas. Os grupos tradicionais da Serra do Norte são os Nambikwara do 

Norte; entre eles, estão os Latundê e Lakondê, por exemplo. No território da 

Chapada dos Parecis, estão os Nambikwara do Sul, os Wakalitesu, os Halotesu, os 

Kinthaulhu, entre outros. No Vale do Guaporé, habitam ainda outros grupos do ramo 

sul, como os Alantesu e Wasusu (COSTA, 2000, p. 20). 

É importante esclarecer que esse território tradicional é entrelaçado, também, 

com outros grupos originários, ao Norte, os Rikbaktsa, Enauenê-Nauê, Menku e 

outros tantos; ao Sul e a Leste, os Paresi (Haliti), e a Oeste, os Aikanã e Cinta-

Larga, no estado de Rondônia (COSTA, 2000; BUSATTO, 2003). 

Os Nambikwara foram denominados ao longo da história como Caxibis, 

Caxibis bravos, Cavihis e, por fim, Nhambiquaras. O padre Gonçalo de Veras foi o 

responsável por utilizar, pela primeira vez, o termo para nomear os homens 
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indígenas que faziam furos nas orelhas e as alargavam com discos de madeira 

(PRICE, 1983, p. 141). 

O contato desses povos com a sociedade não indígena se deu, no início, de 

modo forçado, pelo aumento da produção de ouro nas minas de Mato Grosso. À 

época, o território ainda pertencia à capitania de São Paulo e foi, posteriormente, 

separado para garantir a soberania da Coroa Portuguesa na região Oeste do 

território colonizado.  

Posteriormente à criação da capitania de Mato Grosso, já no século XVIII, 

foram organizadas comissões com o intuito de abrir novos caminhos entre a então 

recente capital da Província de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, e o 

Forte de Bragança 13 (TELLES, 2002).  

Estrategicamente, a capital da província foi criada às margens do rio 

Guaporé, como explica Costa (2000, p. 43):  

 

[...] frente à penetração castelhana e ao descobrimento e exploração 
do ouro nos vales de Cuiabá e Guaporé, a Coroa Portuguesa 
ordenou a D. Antônio Rolim de Moura que constituísse a sede 
administrativa da nova Capitania em um ponto estratégico.  

 

 O episódio evidenciou uma reafirmação dos colonos portugueses diante dos 

inimigos espanhóis e, para além disso, registrou a necessidade do controle de 

volume da produção aurífera.  

Já no final do século XIX, a exploração do ouro deu lugar à indústria extrativa; 

o governo, por sua vez, tinha como lema central ―ocupação dos espaços pouco 

povoados‖. O interesse crescente pela borracha e poaia2, à época, deu-se pelo seu 

altíssimo preço e demandou a chegada de novos exploradores, os seringueiros 

provenientes, em grande medida, do Nordeste brasileiro (COSTA, 2010). 

Em 1889, com a Proclamação da República, uma das frentes do governo 

seguiu com o projeto, naquele momento, com ainda mais entusiasmo; classificaram-

no como ―integração‖ do território brasileiro e da sua população, com atenção 

especial aos índios. Uma das intenções era a de mapear de maneira mais precisa a 

região Oeste do país e as faixas de fronteiras, já que essas zonas estavam isoladas 

                                                 
2
 Ipecacuanha (nome científico) é uma planta medicinal. Sua importância econômica se deve às 

propriedades farmacológicas presentes em suas raízes (TELLES, 2002). 
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dos grandes centros políticos e administrativos do país, para depois realizar sua 

ocupação (BRAGA, 2012).  

Dentre as medidas determinadas inicialmente pelo governo, sobressaem as 

ações comandadas por Cândido Mariano da Silva Rondon. Este marechal foi o 

principal responsável por interligar o estado de Mato Grosso aos territórios do 

Amazonas, Acre, Alto Purus e Alto Juruá, a partir do plano das linhas telegráficas. 

Assim, o principal objetivo do plano estava de acordo com a expansão das 

comunicações telegráficas entre o Rio de Janeiro, sede do governo do país, e 

Cuiabá, a nova capital do estado de Mato Grosso (COSTA, 2000). 

Nesse sentido, apenas com a chegada da Comissão Rondon é que ocorreu o 

primeiro grande contato entre os Nambikwara e os neobrasileiros ou, ao menos, 

registros mais detalhados dessa relação. Sobre a comissão construtora das linhas 

telegráficas, Busatto esclarece: 

  

[...] procurava integrar pelas malhas do telégrafo os pontos 
estratégicos das fronteiras com a Bolívia e o Paraguai ligando estes 
pontos a Cuiabá e Rio de Janeiro. Em 1907, para dar continuidade e 
estabelecer ligação de Mato Grosso ao Amazonas, foi designado o 
tenente Cândido Mariano da Silva Rondon. A partir daquela data, a 
comissão das L. Telegráficas passou a ser conhecida como 
Comissão Rondon que, paralelamente à abertura de estradas, 
realizava trabalhos nas áreas de geografia, botânica e mineralogia 
além de realizar a atração e integração das populações indígenas. 
(BUSATTO, 2003, p. 1). 

 

Ainda sobre o período da instalação das linhas telegráficas, Costa (2000) 

considera que houve falta de preocupação com o território tradicional Nambikwara e, 

sem dúvida, esse fato provocou muitos movimentos migratórios entre os próprios 

ameríndios. Tais movimentos foram motivados, principalmente, pela falta de mão de 

obra para exploração da borracha na região, provocando uma nova organização 

social.  

Em relação ao impacto causado, Braga (2012) aponta questões relevantes 

sobre os diferentes níveis de aceitação da sociedade majoritária no território 

Nambikwara:  

 

A presença dos ‗brancos‘ no território Nambikwára não foi aceita da 
mesma forma entre os Nambikwára do Sul (também chamados de 
Nambikwára do Campo) e os Nambikwára do Norte. Com estes, a 
tentativa de aldeamento do governo, que visava assegurar a 
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expansão colonialista em território indígena, não durou muito tempo. 
(BRAGA, 2012, p. 10). 

 

O nível de aceitação mais elevado por parte dos Nambikwara do Sul foi 

importante para o governo, já que a localização desses grupos era estratégica, pois 

havia uma menor distância entre as comunidades dos grupos do Sul e a capital da 

província. Isso significou a abertura para um contato ainda mais intenso. 

Seguindo a esteira de Braga (2012), essa aproximação geográfica repercutiu 

nos modos de vida dos Nambikwara do Sul que ―[...] viram se perder muitos dos 

seus costumes, das suas culturas e das tradições linguísticas, diante da dominação 

dos brancos‖ (BRAGA, 2012, p. 30).  

Com o argumento de preocupação com o contato intenso e, também, com os 

novos espaços que deveriam fazer parte da vida dos indígenas na sociedade 

brasileira, surge, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN) que, mais adiante se tornou o Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI). Por meio de práticas de ―civilização‖, foram impostas 

iniciativas para a formação de mão de obra rural; desse modo, os povos originários 

deveriam ser transformados em ―trabalhadores nacionais‖ (BUSATTO, 2003). 

A partir desse período, os índios passaram a viver em um regime muito 

diferente do que estavam acostumados, isto é, a assistência oferecida procurava 

pacificá-los, desconsiderando em absoluto sua organização social. Diante da 

configuração criada a partir da Comissão Rondon, a entrada de seringueiros e, 

também, o longo período de ―pacificação‖ ocasionaram consequências desastrosas 

aos modos de viver dos Nambikwara, a exemplo da chegada de epidemias e 

doenças, provocando em larga escala a dizimação da população (COSTA, 2000).  

Os dados populacionais, desse longo período de contato, são visivelmente 

imprecisos. Price (1983) estima que, no começo do século XX, os grupos 

Nambikwara totalizavam entre 5.000 e 6.000 habitantes. Frente a isso, os dados 

publicados no estudo de Lévi-Strauss foram mais otimistas e indicaram que nessa 

mesma época habitavam, na verdade, 10.000 indígenas. Apesar da divergência, 

David Price afirma que, ao final do século, o número não ultrapassava os 650 

(PRICE, 1983). 

O número reduzido de indígenas Nambikwara é bastante significativo, 

entendendo-se que a dinâmica de contato fez com que muitos grupos perdessem 
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expressões culturais e linguísticas. A decaída populacional ocasionou, 

possivelmente, a união de diversos grupos, com o intuito de evitar a sua extinção.  

 

1.1.1 Entre as Missões Religiosas – Utiariti 

 

A abertura das linhas telegráficas pela Comissão Rondon possibilitou também 

a chegada de grupos missionários de, pelo menos, duas correntes. Em um primeiro 

momento, estiveram os protestantes da South American Mission, chegados em 1924 

e que permaneceram até 1932. Em seguida, os jesuítas chegaram ao território de 

Juruena em 1935 e ficaram até 1945, sendo depois transferidos para o Utiariti, no 

mesmo ano. Ao final, estiveram nas proximidades até a década de 1980 (BUSATTO, 

2003). 

A criação dessas missões atendeu, sem dúvida, às necessidades do governo, 

já que permitia certo controle em relação aos indígenas e, de maneira mais 

específica, imbuídos pelo desejo de salvação e fé, impuseram um novo modo de 

vida (COSTA, 2000). 

Para os grupos que estão ocupando atualmente a Terra Indígena Tirecatinga, 

damos destaque ao estabelecimento da missão em Utiariti, perto do território 

tradicional dos indígenas Nambikwara. Para melhor compreensão da referida 

missão, mostro algumas de suas características, baseadas no estudo de Joana Silva 

(1999). 

A historiadora esclarece que, na região do Utiariti, logo no início, houve um 

período marcado por rivalidade entre os missionários protestantes e os jesuítas, 

desconforto causado, certamente, pela tutela dos indígenas da região. Após a saída 

dos protestantes, os jesuítas conseguiram, com maior ou menor intensidade, 

envolver os índios Nambikwara, Irantxe, Paresi, Rikbáktsa, Apiacá e Kayabi. Em 

relação aos objetivos específicos da missão, destacam-se: 

 

O que destaca Utiariti frente à política jesuítica tradicional, que 
consistia em estabelecer reduções e catequizar, é o fato de ter sido 
principalmente dirigida para crianças, que eram mantidas em sistema 
de internato, separadas de suas famílias. Anteriormente as reduções 
envolviam o conjunto de uma aldeia, ou de aldeias, com famílias 
constituídas. Mas os jesuítas, bem cedo, já desde Sete Povos das 
Missões, percebiam nas crianças uma clientela privilegiada para a 
pregação doutrinária, por serem estas, no entender deles, mais 
moldáveis. (SILVA, 1999, p. 2). 
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Ao tratar da disciplina imposta pelos missionários às crianças indígenas, Silva 

(1999) menciona que nos internatos, as crianças, ao falarem em suas línguas 

ancestrais, eram fortemente castigadas. Sobre a imposição da língua portuguesa, a 

autora declara:  

 

Muitos dos que passaram uma parte de sua vida em Utiariti 
esqueceram seu falar materno, enquanto outros, que foram para lá 
muito crianças, foram aprender suas línguas depois de adultos, 
quando voltaram para suas aldeias de origem. (SILVA, 1999, p. 11).  

 

Destaca-se também, nesse contexto, a larga situação temporal de contato 

interétnico entre os povos indígenas que estiveram inseridos nesse reduto 

missionário: ―[...] à medida que as crianças cresciam, era natural e inevitável o 

surgimento de namoros e casamentos‖ (SILVA, 1999, p. 12). 

Nessa dinâmica, a missão estabelecida em Utiariti, a meu ver, provocou 

grandes mudanças no repertório linguístico e cultural desses povos. No âmbito 

religioso, no entanto, parece ter fracassado, como expõe Busatto (2003), quando 

esteve em Utiariti, após a saída definitiva dos religiosos: ―[...] não havia sido eficaz a 

cristianização e nem o processo civilizatório dos índios Irantxe, Paresi, Rikbaktsa, 

Kayabí, Nambikwara entre outros‖ (BUSATTO, 2003, p. 6).  

A impressão do autor é confirmada por Costa (2000), ao afirmar que, apesar 

das tentativas de evangelização, os Nambikwara mantiveram seus rituais e outras 

formas de expressões culturais (BUSATTO, 2003; COSTA 2000).  

Neste contexto, é importante saber que o mundo Nambikwara é maior. Além 

da Terra Indígena Tirecatinga, há outras doze.  

 

1.2 TERRITÓRIOS NAMBIKWARA 

 

O território Nambikwara pode ser dividido em três grandes partes. O lado 

oriental está situado na Chapada dos Parecis, os grupos do Sul estão localizados às 

margens do rio Juruena e seus afluentes. A parte ocidental é a região do Vale do 

Guaporé, área em que estão também os grupos do Sul. A última parte do território 

corresponde à faixa entre os rios Roosevelt e Ji-Paraná. Nessa região, estavam os 

Nambikwara do Norte e, também, os Sabanê (COSTA, 2000; TELLES, 2002). 
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Ivar Busatto apontou, em seu estudo, a existência de, pelo menos, onze 

Terras Indígenas pertencentes ao povo Nambikwara; dentre esses territórios, há os 

que estão em processo de reconhecimento jurídico e, portanto, em processo de 

oficialização (BUSATTO, 2003). 

Costa (2010) indica que as terras compreendidas entre a Serra do Norte, o 

Vale do Guaporé e a Chapada dos Parecis continuam sendo as referências 

geográficas para caracterizar o território historicamente ocupado por essa etnia, 

onde, atualmente, estão distribuídos em treze Terras Indígenas (TI), conforme pode 

ser observado no Quadro 1 – Distribuição das Terras Indígenas dos Grupos 

Nambikwara, a seguir. 

 

Quadro 1 - Distribuição das Terras Indígenas dos Grupos Nambikwara  

 

Terra Indígena Região Município 

Alantesú Vale do Guaporé Vila Bela da S. T. – MT 

Vale do Guaporé Vale do Guaporé Vila Bela da S. T. – MT 

Sararé Vale do Guaporé Mirassol D‘Oeste - MT 

Taihãntesu Vale do Guaporé Comodoro – MT 

Pequizal Vale do Guaporé Vila Bela da S. T. – MT 

Lagoa dos Brincos Vale do Guaporé Vila Bela da S. T. – MT 

Aykatensu Vale do Guaporé Vila Bela da S. T. – MT 

Tubarão-Latundê Serra do Norte Vilhena – RO  

Pirineus de Souza Serra do Norte Vila Bela da S. T. – MT 

Morcegal Serra do Norte Vila Bela da S. T. – MT 

Parque do Aripuanã Serra do Norte Vilhena – RO  

Tirecatinga 
Chapada dos 
Parecis 

Sapezal – MT 

Nambikwara 
Chapada dos 
Parecis 

Pontes e Lacerda e Comodoro - MT 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Busatto (2003) e Costa (2012). 

 

1.2.1 Terra Indígena Tirecatinga 

 

 A Terra Indígena Tirecatinga foi demarcada em 1983, e a sua extensão 

territorial é de 130.575 hectares; o território está localizado na Chapada dos Parecis, 
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numa área pertencente, conforme supracitado, ao município de Sapezal-MT, como 

pode ser observado na Figura 1 – Mapa do Entorno da TI Tirecatinga.  

 

Figura 1 – Mapa do entorno da TI Tirecatinga 

 

 
Fonte: Plano de Gestão Territorial da TI Tirecatinga (OPAN, 2015). 

 

 Os grupos tradicionais dessa região do Cerrado mato-grossense são os 

Halotesu e os Wakalitesu. De acordo com Busatto (2003), o grupo Halotesu se 

concentrava, em sua maioria, no vale do rio Juína, afluente da margem esquerda do 

rio Juruena. Já os Wakalitesu estavam localizados, principalmente, na margem 

oposta do rio Juruena e na bacia dos rios Sapezal e Papagaio (BUSATTO, 2003). 

 Mais recentemente, com a chegada de outros grupos indígenas à região, 

houve uma política de reconhecimento e valorização da Terra Indígena Tirecatinga 

enquanto multiétnica: ―É uma área protegida, destinada às famílias dos povos 

Nambikwara, Manoki, Paresi e Terena‖ (OPAN, 2015, p. 11). 
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 Nesse contexto, os dados do Plano de Gestão da Terra Indígena Tirecatinga 

(OPAN, 2015) apontam a existência de cinco aldeias: 

 Aldeia Três Jacus – Atualmente, há, além dos Wakalitesu, grupos expressivos 

convivendo na comunidade, entre os quais estão: os Halotesu, Negarotê e 

Sabanê (pertencentes ao povo Nambikwara) e, também, os Irantxe e Paresi. 

 Aldeia Caititu – nessa aldeia, se apresentam como descendentes do povo 

Manoki. 

 Aldeia Guarantã – formada por descentes dos povos Terena e Paresi. 

 Aldeia Novo Horizonte – a aldeia conta com indígenas Wakalitesu, Halotesu, 

Negarotê e, também, membros Terena e Paresi. 

 Aldeia Novo Encantado – essa é a comunidade mais recente, onde habitam os 

Nambikwara e Manoki. 

 

O documento evidencia, assim, o caráter multiétnico de todas as 

comunidades do território tradicional, antes pertencente apenas aos indígenas 

Nambikwara. A seguir, trato de alguns aspectos específicos das línguas 

Nambikwara. 

 

1.3 A FAMÍLIA LINGUÍSTICA NAMBIKWARA 

 

De acordo com um dos linguistas brasileiros mais importantes para os 

estudos voltados às línguas ameríndias, Aryon Rodrigues, há diversas formas de se 

classificarem as línguas faladas em todo o mundo; nesse sentido, o argumento de 

critérios genéticos nos serve para agrupá-las em famílias linguísticas. A partir de 

uma perspectiva histórica, é possível, então, reunir uma classe de línguas que 

tenham tido uma origem comum, ou seja, uma língua hipotética (protolíngua). 

Tomando este argumento, podemos formular hipóteses capazes de construir, 

inclusive, narrativas de seus lugares de origem e possíveis migrações de diversos 

povos indígenas (RODRIGUES, 2002).  

Ainda de acordo com Rodrigues (2002), as línguas indígenas, de um modo 

mais abrangente, podem ser classificadas como pertencentes a três grandes troncos 

linguísticos: Tupi, Macro-Jê e Aruak. De modo mais específico, há famílias que ainda 

não foram identificadas enquanto pertencentes a nenhum tronco linguístico; dentre 
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elas, estão as famílias: Karib, Pano, Maku, Yanomami, Mura, Tukano, Katukina, 

Txapakura, Nambikwara e Guaikuru (RODRIGUES, 2002).  

Rodrigues (2002) esclarece de que modo são apresentadas as línguas da 

família linguística Nambikwara: ―Ela compreende três línguas: o Sabanê, o 

Nambikwára do Norte e o Nambikwára do Sul‖ (RODRIGUES, 2002, p. 75).  

Mais recentemente, Telles (2002) ampliou as subdivisões linguísticas e 

classificou as línguas Nambikwara como uma família linguística que possui, na 

verdade, três grandes ramos, já que, em seu entendimento, os grupos linguísticos 

Nambikwara do Norte e Nambikwara do Sul são compostos por várias outras 

línguas. É importante salientar que apenas o ramo Sabanê é formado por uma única 

língua (TELLES, 2002), classificação demonstrada no Quadro 2 – Família 

Linguística Nambikwara: 

 

Quadro 2 - Família Linguística Nambikwara 

 

Ramo do Sul  
(Nambikwara do Sul) 

Ramo do Norte  
(Nambikwara do Norte) 

Sabanê 

1. Hahãitesú                                                

2. Alãntesú                                                  

3. Waikisú                                                   

4. Wasúsu                                                    

5. Katitãulhú (Sararé) 

6. Saxuentesú 

7. Halotesú 

8. Wakalitesú 

9. Siwxaisú 

10.  Nesú 

11. Kithãulhú 

 

1. Latundê 

2. Lakondê 

3. Mamaindê 

4. Negarotê 

 

1. Sabanê 

 

Fonte: Telles (2002). 

 

1.3.1 Os Estudos mais acessíveis sobre as línguas Nambikwara  

 

Trago, de modo breve, os estudos mais acessíveis realizados sobre as 

línguas Nambikwara. Os trabalhos são citados a partir de seus autores e, em 
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seguida, há uma descrição dos aspectos abordados. O recorte temporal escolhido 

compreende trabalhos realizados desde 1995 até 2017.  

Ao tratar de trabalhos linguísticos realizados entre os Nambikwara, deve-se 

atentar para a presença intensa de grupos missionários em suas comunidades, 

conforme mencionado. Segundo Costa (2000), o South American Mission (1924-

1932) foi responsável pelas primeiras pesquisas de caráter linguístico. 

Posteriormente, houve a chegada do Summer Institute of Linguistics, em 1968, mais 

notadamente na região da Chapada dos Parecis, onde estiveram por 

aproximadamente três décadas (COSTA, 2010).  

Convênios firmados entre grupos missionários e a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) permitiram o estudo de algumas línguas da região e desenvolvimento 

de suas escritas. Pode ser observado, nesse contexto, o número de bíblias que 

foram traduzidas nessa época, com a intenção de evangelização dos grupos e, 

também, o início da confecção de cartilhas destinadas à alfabetização (COSTA, 

2010).  

Em 1995, David Eberhard apresentou o seu estudo Mamaindé stress – The 

need for strata, seguido pelo manuscrito Mamaindé pre-stopped nasals: a case of 

vowel dominance. Seus trabalhos estão relacionados, em grande medida, aos 

estudos das línguas pertencentes ao ramo Norte, trazendo grande contribuição às 

discussões mais específicas sobre a língua Mamaindê. 

No ano de 1996, na tentativa de produzir documentação mais detalhada das 

línguas pertencentes ao ramo Sul, foi publicado o Dicionário Escolar Bilíngue: 

Nambikwara, pelo norte-americano Menno Kroeker; em suas palavras:  

 

Não se presume completo, mas, sim, abranger a maioria das 
palavras necessárias para ajudá-los a compreender e comunicarem-
se melhor na língua portuguesa. (KROEKER, 1996, p. 2). 

 

O linguista aponta, ainda, que o estudo é um compilado de trinta anos de 

pesquisas que contou, ao final, com a revisão de indígenas da etnia Halotesu.  

          Já em 1999, Ivan Lowe publicou um estudo intitulado; de acordo com o autor, 

o seu objetivo foi descrever aspectos linguísticos da língua Kitãulhu, baseando-se 

em duas mil páginas de textos orais, coletados durante oito anos de convivência em 

aldeias Nambikwara. 
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          Em 2001, Menno Kroeker apresenta a Gramática Descritiva da Língua 

Nambikwara. A base do estudo foram textos gravados e transcritos, compondo em 

torno de 1.500 páginas. O autor deu destaque à contribuição de indígenas Kitãulhu, 

Halotesu, Saxwentesu, Wakalitesu, Wasusu e Katitaulhu. 

         Em 2002, sobre as línguas Nambikwara do Norte, encontramos um extenso 

trabalho publicado pela linguista brasileira Stella Telles. Com destaque, a sua tese 

intitula-se Fonologia e Gramática Latundê/Lakondê. Entre os seus interesses de 

pesquisa está o de desenvolver análises relacionadas aos sistemas prosódicos das 

línguas Nambikwara e, também, da sintaxe dessas línguas. 

         No ano de 2003, Bárbara Kroeker expõe um trabalho com uma característica 

menos formal, Aspectos da Língua Nambikuara, uma gramática prática para quem 

desconhece a língua Nambikwara. A seu modo de ver: 

 

a gramática apresentada não pretende ser completa; assim, o 
estudante poderá incluir os aspectos omitidos, à medida que progride 
na língua. Os exercícios devem ajudar o estudante a conversar 
rápida e corretamente, desde o início da aprendizagem. (KROEKER, 
2003, p. 7).  

 

Em 2004, Gabriel Araújo apresenta a Grammar of Sabanê, a Nambikwara 

Language. Seu estudo de doutorado oferece uma detalhada descrição da língua 

Sabanê. O autor realiza comparações com outras línguas Nambikwara e confirma a 

hipótese fundamentada nos estudos iniciais de David Price; assim, a língua Sabanê 

é aparentada genética das demais línguas Nambikwara.  

No ano de 2009, David Eberhard apresentou o seu doutorado Mamaindê 

Grammar: A Nothern Nambikkwara language and its cultural context. Seus trabalhos 

estão relacionados, em grande medida, aos estudos das línguas pertencentes ao 

ramo Norte, trazendo grande contribuição às discussões mais específicas sobre a 

língua Mamaindê. 

Em 2010, Nelivaldo Santana escreveu sua dissertação, contribuindo, 

especialmente, com os estudos do ramo linguístico Nambikwara do Norte. Seu 

trabalho está intitulado como Descrição preliminar da nasalidade em Tawandê e 

comparação com outras línguas Nambikwara do Norte. Nesse sentido, há a 

descrição dos segmentos nasais (vogais e consoantes) da língua Tawandê, 

considerada uma língua morta, e uma comparação com os segmentos nasais de 

algumas línguas aparentadas, o Latundê e o Mamaindê.  
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Posteriormente, em 2012, foi publicada a dissertação de mestrado de Ana 

Gabriela Braga, intitulada Fonologia Segmental do Lakondê (Família Nambikwara), 

com o objetivo principal de descrever e analisar a fonologia segmental da língua 

Lakondê. Os resultados de seu estudo apontam a ocorrência de processos 

fonológicos, tais como assimilação (progressiva e regressiva), fortalecimento, 

lenição, apagamento, inserção e coalescência, nessa língua pertencente ao ramo 

Norte.  

No ano de 2013, temos também um estudo publicado por Edney Belo. Sua 

dissertação, Os classificadores em línguas amazônicas e a família Nambikwara, é 

apresentada como uma pesquisa comparativa, com a intenção de trazer visibilidade 

e compreensão ao comportamento morfossintático dos classificadores nominais. O 

estudo foi realizado com quatro línguas que compõem a família linguística 

Nambikwara e com outras línguas indígenas da região da chamada Bacia 

Amazônica. 

A minha intenção ao realizar o levantamento apresentado é mostrar a 

existência de estudos consistentes em torno das línguas pertencentes à família 

linguística Nambikwara. Neste primeiro momento, foram fundamentais por tratarem 

de aspectos sócio-históricos e, mais adiante, para possíveis comparações 

linguísticas. Nesse sentido, dos trabalhos descritivos disponíveis para os indígenas 

da aldeia Três Jacus, há apenas por meio impresso alguns estudos do Menno 

Kroeker. 

Em conversa informal, um professor revelou seguir em contato com o 

pesquisador através da internet. Assim, as discussões linguísticas realizadas pelo 

norte-americano são revisitadas. O meu levantamento apontou não existirem, no 

entanto, estudos mais específicos sobre as diferentes realidades sociolinguísticas 

vivenciadas nas comunidades Nambikwara.  

Desse modo, considero essencial compreender alguns aspectos do cenário 

escolhido para a realização da pesquisa. Nos próximos tópicos, teço considerações 

sobre o entorno da aldeia Três Jacus.  

 

1.4 O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

O cenário deste estudo é a aldeia Três Jacus, localizada na Terra Indígena 

Tirecatinga, no município de Sapezal. Como outros municípios do estado de Mato 
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Grosso, em pleno Cerrado brasileiro, é um caso emblemático de criação de um 

município em uma zona de expansão do agronegócio (SILVA, 2003). 

            A partir de 1986, a atual zona urbana começou a ser povoada, sendo 

pertencente ainda ao município limítrofe, Campo Novo dos Parecis. Para Silva 

(2003), a lógica de crescimento econômico desconsidera a legitimidade, em larga 

medida, de territórios tradicionais pertencentes aos grupos indígenas. A presença 

deles pelo vasto território do município foi considerada, durante muito tempo, o 

impedimento para o desenvolvimento da região (SILVA, 2003). 

            Nesse contexto, muitos municípios passaram a compartilhar 

responsabilidades com os indígenas que ali habitam. O reconhecimento do 

município de Sapezal, nessa problemática, deu-se apenas em 1994. As reservas 

indígenas de Tirecatinga, Utiariti e dos Enawenê-Nawê foram incorporadas ao 

município (SILVA, 2003). Sobre o novo momento da região, Busatto explica: 

 

As novas administrações municipais implantadas no local, por vários 
motivos começaram a manter contato permanente com as 
comunidades indígenas Paresi, Irantxe, e Nambikwara da Chapada 
dos Parecis, atendendo demandas relacionadas à educação, além 
de promessas de apoio na busca de alternativas econômicas para a 
melhoria das condições de vida dos índios. (BUSATTO, 2003, p. 19).  

 

1.4.1 Aldeia Três Jacus 

 

 De acordo com as informações disponíveis no Plano de Gestão Territorial da 

TI Tirecatinga (OPAN, 2015), a aldeia Três Jacus surgiu no ano de 1989. A 

justificativa para a construção da comunidade está pautada no argumento de estar 

inserida em uma faixa do território tradicional pela qual transitaram outras gerações. 

Sobre a abertura da aldeia, os indígenas esclarecem: 

 

A nossa aldeia foi aberta por Maracanã depois da demarcação da 
terra porque perto tinha seringal e era acampamento de caça. Hoje é 
a aldeia que nós, Wakalitesu, vivemos. Este é um lugar sagrado para 
nós. Carrega muitas histórias nossas e de nossos antepassados, que 
não podemos esquecer. (OPAN, 2015, p. 29). 

 

Busatto (2003) assevera que aquele foi um período delicado para os 

habitantes da comunidade. A situação de abalo social e econômico dos seus 

indivíduos decorreu da exposição ocorrida durante os anos em que seus habitantes 
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estiveram envolvidos na exploração de madeira e borracha na região do Vale do 

Guaporé. Esse tempo de constantes migrações provocou um desfalque populacional 

e o enfraquecimento de muitas práticas culturais: 

 

Muitos jovens de Três Jacus haviam se casado com pessoas de 
outras aldeias nambikwara [...] Como apenas duas famílias haviam 
permanecido na aldeia, havia pouquíssimas roças e as lideranças 
estavam enfraquecidas. (BUSATTO, 2003, p. 9). 

 

Com o retorno de algumas famílias depois desse período, a comunidade foi 

reconstruída. A sociedade dos Nambikwara não é caracterizada pelos moldes das 

práticas sociais dos brancos; talvez esse tenha sido o motivo para o fortalecimento 

da aldeia Três Jacus, em específico. Hoje, a população soma 86 indivíduos, de 

acordo com dados da Prefeitura do município de Sapezal.  

Os hábitos da comunidade foram modificados ao longo do tempo. Cito um 

aspecto importante relativo ao modo como lidam com os alimentos atualmente. Em 

relação aos alimentos, Busatto (2003) apontou a existência do cultivo dentro da 

aldeia Três Jacus de: mandioca; milho; abóbora; araruta; batata-doce; feijão-fava; 

feijão-costela; amendoim; açafrão; fumo; cabaça; urucum; pimenta; algodão e timbó-

de-folha. O autor verifica, ainda, o consumo de alimentos industrializados, o que foi 

constatado também em minhas observações. 

A inserção de produtos adquiridos em mercados da cidade impacta em 

questões relativas à saúde da população, como podemos observar:  

 

Os velhos viviam das coisas naturais: chicha, pequi, abacaxizinho, 
cará, mandioca e batata. E eles eram fortes, nunca ficavam doentes 
[...] Muitas vezes a gente não sabe comer e depois fica fraco. 
(OPAN, 2015, p. 51). 

 

Assim, há alguns anos, foi construído no centro da aldeia um posto de saúde 

para o auxílio na saúde dos indígenas. A mudança de hábito pode ser observada em 

outros contextos, como na construção de suas próprias casas. 

Em relação aos tipos de residência, por exemplo, recorremos às impressões 

de outros investigadores. De acordo com Roquette-Pinto (1919 apud COSTA, 2010, 

p. 221):  

[...] nas aldeias encontra-se a morada fixa, definitiva; mas além 
dessa habitação-domicílio, usam ainda os Nambikuáras um tipo de 
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habitação-provisória que levantam rapidamente, onde quer que se 
encontram à hora de anoitecer.  

 

Atualmente, o que pude perceber é que a comunidade possui 

aproximadamente treze casas fixas e outras nas proximidades. Em relação ao 

material que utilizam para sua construção, visualizo algumas feitas de alvenaria e 

outras de madeira, como pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Registro de uma casa da aldeia 

 

 

Foto: Alex Oliveira (dez 2016). 

 

Além das residências físicas, a aldeia possui a Escola Indígena Wakalitesu, 

localizada no centro da aldeia, próxima ao posto de saúde e ao centro cultural. O 

ambiente escolar formal possui duas salas amplas, como pode ser observado na 

figura 3 (abaixo), uma cozinha e dois banheiros. Existe também um quarto anexo, 

utilizado pelo motorista que leva os indígenas que estudam nas escolas urbanas 

mais próximas, localizadas em Sapezal. 

Alguns ambientes contam com a presença da simbologia Nambikwara 

aparente. Na Figura 3, podemos conferir, na parte superior da sala de aula, o 
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desenho pintado em cor preta e, também, a predominância da cor tradicional de 

seus povos, o urucum. 

 

Figura 3 – Sala de aula da escola Wakalitesu 

 

 

Foto: Alex Oliveira (dez 2016). 

 

É interessante mencionar que, em meio a tantos povos conviventes na aldeia, 

a escolha do nome Wakalitesu para a escola não foi aleatória. A explicação foi 

fornecida no Plano Político Pedagógico (MATO GROSSO, 2014). Os índios dizem:  

 

O nome Wakalitesu é um nome do subgrupo Nambikwara. Recebeu 
esse nome por habitarem nas margens do Rio Juruena e também 
significa jacaré. Foi escolhido pela comunidade da aldeia Três Jacus, 
onde está situada a escola, e deram esse nome por serem o maior 
grupo dos Nambikwara a morarem nessa aldeia. (MATO GROSSO, 
2014, p. 10). 

 

Essa explicação também foi dada em conversas informais pelos professores 

da aldeia. Eles revelam que o mesmo argumento foi utilizado para subsidiar a 

escolha do ensino da língua Wakalitesu/Nambikwara no ambiente escolar. Desse 

modo, a comunidade vive um movimento de autoafirmação, caracterizado por 

critérios definidos por seus membros.  

Dando continuidade aos fatos aqui tratados, apresentarei os caminhos 

percorridos para a execução deste estudo.  
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SEÇÃO 2 

 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA  

 

Nesta seção, apresento as trilhas deste estudo. Inicialmente, trato dos 

apontamentos teóricos balizadores e, em seguida, da metodologia. Apresento as 

tipologias sociolinguísticas que foram essenciais para a construção dos nossos 

instrumentos de análise. Em outro momento, comento a vivência com os indígenas 

da comunidade e, também, esclareço como foram tratados os dados. 

 

2.1 APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

A linguística, enquanto ciência da linguagem, foi reconhecida em 1916, a 

partir da obra intitulada Curso de Linguística Geral, em que Saussure traz 

questionamentos e proposições sobre a fala. No estudo acerca da estrutura da 

língua, o linguista apresenta algumas dicotomias e, entre elas, a oposição entre 

língua e fala. Em seus postulados, ele reconhece a fala como um dado social, 

embora o seu foco esteja centrado no caráter formal da língua.  

Já o discípulo de Saussure, Antoine Meillet, concebe a língua como um 

sistema vinculado à história, à cultura e ao social. Esse autor afirma: ―Ora, a 

linguagem é eminentemente social‖ (MEILLET, 1977 apud ALKMIM, 2004). Ainda no 

século XX, estudiosos como Emile Benveniste, Dell Hymes, Roman Jakobson, 

Mikhail Bakhtin já assumiam uma orientação social da linguagem. 

A Sociolinguística se beneficia, assim, do legado desses autores, de que a 

investigação da língua vai além da sua imanência; pode-se também investigar a 

interação entre falantes, manifestada através da fala. As discussões contribuíram, 

sem dúvida, para a legitimação da Sociolinguística na década de 1960 (ALKMIM, 

2004). 

O principal destaque entre estudiosos foi William Labov, que trouxe valiosos 

estudos voltados para a relação existente entre língua e sociedade; além disso, sua 

atenção voltou-se para a sistematização dos fenômenos da variação e mudança 

linguísticas (LABOV, 2008).  

A sua pesquisa pioneira foi realizada na ilha de Martha‘s Vineyard, no estado 

de Massachusetts, em 1963. O seu estudo é considerado inovador por conta da 
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valorização dos fatores sociais e, além disso, por fazer uso de estatísticas. Ou seja, 

parte de um modelo quantitativo (LABOV, 2008). 

Os seus trabalhos foram valiosos ao tratar da variação linguística que se 

firmou como objeto de estudo. Esse período é considerado por Alkmim (2004) como 

marco para o surgimento de novas correntes e, também, inovação nos campos de 

pesquisa, o que é evidenciado, principalmente, pela influência da Antropologia e 

Sociologia. Como destaca a autora: 

 

— a Sociologia da Linguagem, representada por J. Fishman; 
— a Sociolinguística Interacional, ligada ao nome de J. Gumperz; 
— a Dialectologia Social, associada ao trabalho de estudiosos como 
R. Shuy e P. Trudgil; 
— a Etnografia da Comunicação, inseparável do nome de D. Hymes. 
(ALKMIM, 2004, p. 43). 

 

Nesse movimento, as correntes sociolinguísticas romperam com a visão 

estruturalista característica de épocas anteriores e, para além, ampliaram o espaço 

privilegiado dos estudos realizados por William Labov. Dessa forma, somadas à 

corrente variacionista que iniciou o desenvolvimento de metodologias que cruzam 

bases quantitativas e qualitativas, surgiram muitas outras (MOLLICA; FERRAREZI 

JUNIOR, 2016). 

Este estudo trata dos aspectos mais sociais e está relacionado à Sociologia 

da Linguagem, já que privilegia de dados extralinguísticos constituintes de um 

determinado ambiente em que convivem línguas indígenas minoritárias e, também, a 

língua portuguesa. Nesse sentido, Santos (2016) aponta que o tema do contato 

linguístico é pertinente na agenda das pesquisas sociolinguísticas, pois, como 

tratamos de línguas naturais, ainda que sejam faladas por um número pequeno de 

pessoas, cada uma delas é dinâmica. Consequentemente, as situações 

sociolinguísticas que se apresentam são diversas.  

A corrente linguística em que estamos inseridos teve como precursor Joshua 

Fishman; seu reconhecimento se deu, principalmente, ao alertar os estudiosos sobre 

a necessidade de examinar mais detalhadamente, pelo menos, dois aspectos do 

comportamento humano: o uso da língua e a organização social do comportamento 

(FISHMAN, 1974). Ou seja, tratar não apenas do uso de um determinado código 

linguístico, mas, para além, trazer à tona a relação estabelecida entre seus falantes. 
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Fishman (1974) afirma ainda a existência, na Sociologia da Linguagem, de, 

pelo menos, duas linhas de investigação que podem ser seguidas, a depender da 

perspectiva que o pesquisador queira adotar. Para o autor, há a Sociologia 

Descritiva, que possui como foco a descrição da organização social de uma 

determinada língua em seu contexto de uso (comunidade). Logo, o autor insere 

informações sobre a Sociologia Dinâmica da linguagem, que pode auxiliar na 

descrição e análise dos fatores que motivam as diferenças de mudanças na 

organização social do uso da língua e do comportamento em relação a uma 

determinada língua em comunidades distintas (FISHMAN, 1974). 

No manual Sociolinguística, Sociolinguísticas: uma introdução, Mollica e 

Ferrarezi Junior (2016) trazem um panorama abrangente e, também, atualizado de 

pesquisas no âmbito da Sociolinguística desenvolvidas no Brasil, a partir da 

experiência de 24 importantes pesquisadores. A intenção dos autores é, a partir 

desse levantamento, provocar o conhecimento da Sociolinguística, valorizando seu 

caráter interdisciplinar. Dessa forma, são abordadas correntes, como a Crioulística, 

Línguas de Herança, Análise do Discurso, além, é claro, da Sociolinguística e 

Línguas Indígenas Brasileiras (MOLLICA; FERRAREZI JUNIOR, 2016).  

Sobre essa diversidade de possibilidades teóricas há, de acordo com Santos 

(2016), pelo menos um elemento em comum:  

 

[...] a busca pela compreensão, e posterior explicação, das 
correlações que existem entre a heterogeneidade de uma língua e os 
fatores socioculturais que estruturam a sociedade que a fala. 
(SANTOS, 2016, p. 145). 

 

De modo mais específico, esta pesquisa está inserida na seguinte linha de 

pesquisa dentro da Sociolinguística: 

 

Estudos de contato linguístico que se desdobram nos seguintes 
temas: bilinguismo, empréstimos e mudança de código, tipologias 
sociolinguísticas. A maioria dos estudos nessa área investiga os 
resultados do contato entre uma língua indígena e o português 
tentando encontrar respostas para diferentes situações linguísticas 
criadas pelo contato inevitável entre os índios e não índios. Essa é 
uma típica situação de pesquisa em que os aspectos 
extralinguísticos são cruciais para a compreensão do objeto 
investigado. Uma questão bastante relevante, por exemplo, é a 
manutenção ou perda da língua minoritária (a língua indígena) 
quando a comunidade de falantes apresenta um alto índice de 
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bilinguismo ou de monolinguismo em português. (SANTOS, 2016, p. 
149). 

 

De acordo com Pimentel da Silva (2009), esse tipo de investigação torna 

possível considerar a ligação entre os níveis linguístico e extralinguístico, ou seja, 

considera primordial que a dimensão social seja valorizada. Assim, ao alinhar as 

referências teóricas sobre as temáticas, é possível analisar, entre outras questões, 

as transformações das línguas em contato, o bilinguismo em contextos minoritários, 

étnicos e, ainda, a morte de línguas (PIMENTEL DA SILVA, 2009).  

O interesse por pesquisas voltadas às línguas indígenas se deu, de modo 

mais específico, entre os linguistas brasileiros após a década de 1960. Como 

sugeriu Aryon Rodrigues, devemos levar em consideração o contexto das línguas 

indígenas brasileiras. Ao mesmo tempo, afirmou que tais estudos seriam a maior 

tarefa linguística no país (RODRIGUES, 2002). 

Estudos mais recentes entre linguistas brasileiros apontam perspectivas mais 

otimistas e objetivos diversos no intuito de captar as diferentes realidades das 

línguas indígenas (PIMENTEL DA SILVA, 2009; SANTANA, 2012; DUNCK CINTRA, 

2016), dentre os quais podemos destacar: 

a) valorização dos estudos de natureza sociolinguística, os quais permitem tratar do 

contexto histórico, social, cultural e linguístico dos povos; 

b) o conhecimento geral das diversas situações de línguas em contato;  

c) interesse em descrever e documentar as realidades das comunidades indígenas 

para uma possível intervenção. 

 

          Nesse sentido, apesar da relevância de estudos linguístico-descritivos, Hamel 

(1988) indica que tais estudos devem ser permeados também pela valorização de 

características sociais, funcionais, que servem de suporte imprescindível para o 

surgimento e compreensão de políticas voltadas para o âmbito social e, também, 

educacional (HAMEL, 1988).  

Hamel (1988) afirma, no entanto, que os trabalhos desenvolvidos na América 

Latina sobre as realidades sociolinguísticas atuais das minorias indígenas não 

contam com um esclarecimento teórico-metodológico; a seu modo de ver:  

 

[...] más nos falta en este momento es un mayor esclarecimiento de 
las bases teóricas y metodológicas de estas investigaciones, para 
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llegar a una discusión que permita comparar y confrontar los 
resultados muchas veces contradictorios en apariencia. (HAMEL, 
1988, p. 52). 

 

2.1.1 Contato/conflito linguístico  

 

Para Santos (2016), ao se escolher como recorte de uma investigação o 

contato linguístico, deve-se ter em conta algumas questões, tais como o desvio do 

foco das variedades internas de uma dada língua, dando visibilidade, nesse caso, ao 

contato entre comunidades linguísticas diferentes. Sobre o múltiplo contexto, a 

autora afirma: ―O multilinguismo indígena brasileiro é responsável por diferentes 

formas de contato, tais como o contato entre duas ou mais línguas indígenas e o 

português, ou entre uma língua indígena e o português‖ (SANTOS, 2016, p. 146).  

Em um contexto mais amplo, partimos das constatações de Calvet (2002), ao 

afirmar que a grande quantidade de línguas em todo o mundo provoca um contato 

constante entre elas. Em suas palavras:  

 

Há na superfície do globo entre 4.000 e 5.000 línguas diferentes e 
cerca de 150 países [...] torna-se evidente que o mundo é plurilíngue 
em cada um de seus pontos e que as comunidades linguísticas se 
costeiam, se superpõem continuamente. (CALVET, 2002, p. 35). 

 

Hamel (1988), com o intuito de enfatizar um caráter de luta e, também, de 

contradições que formam os diversos contextos linguísticos, faz uso do conceito de 

conflito linguístico, inspirado a partir de autores provenientes da Catalunha, região 

espanhola, palco de conflitos linguísticos. O autor se justifica: 

  

En ciertos casos el conflicto no se expresa bajo su modalidad abierta 
como relación de fuerzas transitoriamente equilibradas, pero que 
puede estallar nuevamente como conflicto abierto a partir de 
determinados cambios sociales. El concepto critica la visión ilídica de 
armonía y estabilidad que tradicionalmente se le había acuñado al 
término de diglosia en la sociolinguística funcionalista norte-
americana. (HAMEL, 1988, p. 52).  

 

De acordo com Ferguson (1959), o conceito do falante diglóssico indica o 

conhecedor de, pelo menos, duas variantes de uma língua ou, em outros casos, de 

mais de uma língua. Para este autor, a sociedade usa a variedade/língua de acordo 
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com o contexto, servindo, assim, para propósitos funcionais específicos 

(FERGUSON, 1959). 

A crítica de Hamel (1988) sobre falante diglóssico está ancorada, 

precisamente, no fato de o conceito ser tratado como uma relação de forças 

aparentemente equilibradas. No entanto, o autor revela que, com o passar do tempo, 

algumas mudanças sociais podem ocasionar um conflito explícito e assimétrico. 

Dessa forma, amplia a noção de diglossia e, de algum modo, é inovador ao 

compreendê-la como parte integrante de conflitos imersos nas relações existentes 

dentro de comunidade de falantes. Assim, ao tratar de diglossia, adoto o seguinte 

pensamento: ―[...] como relación asimétrica, no estable y de conflito entre una lengua 

dominante y una lengua dominada‖ (HAMEL, 1988, p. 17).  

Dessa forma, para o autor, não existe uma convivência harmoniosa e, sim, 

um movimento de pressão de um código em relação ao outro. Por fim, a 

problematização do tema lança, em nossas agendas, outras questões, como: E se 

em uma determinada comunidade, ao invés de duas línguas, uma dominada e outra 

dominante, existissem tantas outras que disputam um valioso espaço de 

enunciação?  

No caso específico do contexto investigado, além de ter como base os 

conceitos já citados, utilizei as noções de atitudes linguísticas, deslocamento 

linguístico e manutenção linguística para auxiliar a análise apresentada na seção 3, 

Aspectos Sociolinguísticos da aldeia Três Jacus.  

Dando continuidade ao exposto até o momento, relaciono outros caminhos 

teórico-metodológicos desta pesquisa. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Ao entrar em contato com a realidade Nambikwara, realizei uma revisão 

bibliográfica em torno de publicações sobre seus povos, em especial, sobre 

aspectos históricos e linguísticos. Encontrei estudos meticulosos, os quais 

embasaram as discussões da primeira seção, como os de Busatto (2003), Costa 

(2000; 2010), Kroeker (2003), Telles (2002), entre outros. Nesse mesmo sentido, 

apresentei o levantamento sobre alguns trabalhos realizados em torno da família 

linguística Nambikwara. 
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Neste momento, apresento os instrumentos de coleta para compreender a 

situação sociolinguística da comunidade. Utilizei roteiros semiestruturados para a 

realização de entrevistas, levando em consideração as tipologias de línguas 

ameaçadas propostas por Edwards (1992 apud GRENOBLE; WHALEY, 1998) e, 

também, comparadas a outro trabalho sociolinguístico realizado por Dunck Cintra 

(2005), em comunidades Chiquitano. As entrevistas foram realizadas em forma de 

conversas espontâneas.  

Esse instrumento de coleta privilegia, assim, uma amostragem representativa, 

já que não foram entrevistados todos os residentes da aldeia Três Jacus. A natureza 

da pesquisa, dessa forma, é de caráter qualitativo, embora dados quantitativos 

tenham sido coletados. Assim, esse estudo se enquadra no paradigma ―exploratório-

quantitativo-interpretativo‖, conforme aponta (GROTJAHN, 1987, p. 59-60 apud 

NUNAN, 1992, p. 6). 

 

2.2.1 Tipologias Sociolinguísticas 

 

Inicio as discussões tipológicas a partir do modelo proposto por Edwards 

(1992 apud GRENOBLE; WHALEY, 1998); a intenção dessa proposta é fazer 

emergir a distinção entre as microvariáveis, contexto interno da comunidade, e as 

macrovariáveis, contexto mais amplo. Desse modo, enquanto pesquisadores, somos 

capazes de compreender, em alguma medida, razões internas e, também, externas 

que interferem na manutenção e vitalidade de uma língua.  

Ainda de acordo com essa tipologia, há duas categorizações – A e B. No 

âmbito A, podemos observar os grupos a partir de diferentes aspectos: a 

demografia, a sociologia, a linguística, a psicologia, entre outros. Na categorização 

B, devemos considerar as macro/microvariáveis, ou seja, o escopo a que podem ser 

aplicadas, como o falante, a língua e o contexto, entendendo que são fatores 

interligados e, a partir dessa relação estabelecida, formular outros questionamentos. 

Veja-se o Quadro 3 – Macro e Microvariáveis propostas por Edwards (1992). 
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Quadro 3 - Macro e Microvariáveis propostas por Edward (1992) 

 

 

Fonte: Edwards (1992 apud GRENOBLE; WHALEY, 1998, p. 25). 

 

A partir das categorizações propostas, Edward (1992 apud GRENOBLE; 

WHALEY, 1998) indica um total 33 questões que podem ser consideradas para o 

melhor entendimento da situação sociolinguística de uma comunidade: 

 

1. Número e concentração de falantes? 
2. Abrangência da língua? 
3. Natureza rural urbana do contexto? 
4. Status socioeconômico dos falantes? 
5. Grau e tipo de transmissão da língua? 
6. Natureza de esforços de manutenção e sobrevivência 
prévios/correntes? 
7. Capacidades linguísticas dos falantes? 
8. Grau de padronização da língua? 
9. Natureza da migração? 
10. Atitudes linguísticas dos falantes? 
11. Aspectos das relações de identidade de língua? 
12. Atitudes dos grupos majoritários em relação aos minoritários? 
13. História e passado do grupo? 
14. História da língua? 
15. História da área na qual o grupo vive? 
16. Direitos e reconhecimento dos falantes? 
17. Grau e extensão do reconhecimento oficial da língua? 
18. Grau de autonomia ou status oficial da área? 
19. Fatos básicos sobre Geografia? 
20. Fatos básicos sobre Geografia? 
21. Fatos básicos sobre Geografia? 
22. Atitudes dos falantes e envolvimento em relação à educação? 
23. Tipo de suporte da escola para a língua? 
24. Estado da educação na área? 
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25. Religião dos falantes? 
26. Tipo e força da associação entre língua e religião? 
27. Importância da religião na área? 
28. Saúde econômica do grupo de falantes? 
29. Associação entre língua(s) e sucesso/mobilidade econômica? 
30. Riqueza econômica da região? 
31. Representação do grupo na mídia? 
32. Representação da língua na mídia? 
33. Consciência pública geral da área? 

  

Dessa forma, podemos compreender o diálogo estabelecido, a partir do 

cruzamento de informações. A questão 15, por exemplo, remete à história da área 

na qual o grupo investigado vive atualmente. Analisando a questão, nota-se que 

categorização A trata da história e, em relação ao escopo, a categorização B 

indica traços do contexto mais amplo (macrovariáveis). O caso da questão 10 é 

distinto, pois a pergunta está inserida na psicologia enquanto perspectiva e possui 

como preocupação a relação das atitudes linguísticas para os falantes; sendo assim, 

refere-se a uma microvariável. 

Nessa dinâmica, Grenoble e Whaley (1998) ampliam esse entendimento, ao 

proporem a construção de uma tipologia que consiga abarcar questões primordiais; 

dessa forma, apontam a necessidade de considerar a variável letramento. Neste 

quesito, o letramento é um passo crucial, pois a cultura dominante exerce fortes 

pressões sobre a minoritária.  

 

Quadro 4 - Variável Letramento segundo Grenoble e Whaley (1998) 

 

Letramento 

Macrovariáveis Microvariáveis 

Educação – língua de instrução, níveis de 
multilinguismo na escola. 

Letramento – educação, religião, histórias e 
outros. 

Planejamento – natureza de objetivos. 
Aquisição – motivação, métodos e materiais 
pedagógicos, número de participantes. 

Atitudes. 
Padronização – qual dialeto é a base para a 
língua literária, prestígio, inteligibilidade, 
possibilidade de aprendizagem, ortografia? 

Materiais impressos – religiosos, 
pedagógicos, institucionais, políticos. 

Natureza da comunidade indígena – história, 
graus de multilinguismo, multiletramento, 
educação, fatores de prestígios e outros.  

Fonte: Grenoble; Whaley (1998, p. 36). 
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As autoras construíram tipologias, como visto, desde múltiplas variáveis que 

permitem diagnosticar padrões de perda ou manutenção de uma determinada 

língua. Além de considerar as variáveis em âmbito macro/micro, organizam-nas em 

diversas esferas, hierarquizando algumas com mais influência, o que me permitiu 

construir o instrumento de coleta para a realização de entrevistas. No entanto, cabe 

esclarecer que, ao construir o roteiro utilizado, selecionei algumas variáveis com o 

intuito de refletir sobre algumas questões específicas referentes à situação 

sociolinguística da comunidade indígena Wakalitesu/Nambikwara da aldeia Três 

Jacus, no município de Sapezal, MT.  

 

 

Roteiro de Entrevista 

 

1. Qual é o seu nome? 

2. Qual é a sua idade? 

3. Você vive aqui há muito tempo? 

4. Quem vive nesta casa? 

5. Quando vocês (etnia indígena) tiveram contato com os não indígenas? 

6. Como surgiu a aldeia Três Jacus? 

7. Seus familiares nasceram aqui? 

8. Quais são as etnias dos seus pais? 

9. Quais são as línguas que você sabe falar? 

10.  Você consegue compreender outras línguas? Quais? 

11.  Você gostaria de aprender alguma outra língua? Qual? 

12. Na aldeia, qual é a língua mais usada entre os amigos (adultos) e entre os amigos 

(crianças)? 

13. Qual é a língua que você utiliza aqui em sua casa? (Com seus avós, pais, filhos e 

netos). 

14. Como você aprendeu a língua ancestral*? (com a família, na escola). 

15.  Como você aprendeu o português? (com a família, na escola). 

16.  Você estuda? Qual é a língua estudada na escola? 

17. Na escola, qual a língua mais usada entre os professores e alunos? 

18. Você está ensinando a sua língua ancestral para seus filhos/netos? 

19.  Qual língua você acha mais fácil, o português ou a língua ancestral*? 
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O roteiro acima foi, assim, elaborado com o intuito de garantir questões 

relevantes para a amostragem; por conta do recorte desta pesquisa, valorizei os 

seguintes pontos: 

Em se tratando do contexto mais amplo (macrovariável), adaptei as seguintes 

perguntas: 15. História da área na qual o grupo vive atualmente e 21. Fatos básicos 

sobre a geografia. Em torno da(s) língua(s), considerei as questões: 5. Grau e tipo 

de transmissão linguística; 11. Aspectos da relação língua-identidade; 23. Tipo e 

suporte escolar para a língua. Ainda nessa dinâmica, tratei dos aspectos relativos 

aos falantes e, assim, questionei-os sobre: 7. Capacidade linguística dos falantes; 

10. Atitudes linguísticas dos falantes; 22. Atitudes e envolvimento dos falantes 

quanto à educação. Além disso, estive preocupado com a variável Letramento por 

ser crucial no uso das línguas em contexto escolar. 

Ao tratar dos roteiros de pesquisa, no contexto de comunidades indígenas, 

Dunck Cintra (2005, p. 42) aponta: ―O pesquisador deve adaptar continuamente 

suas questões e o planejamento às condições locais de ambiente‖. Desse modo, 

entre os indígenas mais velhos, tive mais abertura para tratar de aspectos 

relacionados à história de contato de seus povos, por exemplo. Estes indígenas 

foram essenciais para as minhas reflexões em relação à construção da aldeia Três 

Jacus. Além disso, foram capazes de revelar, ao mesmo tempo, aspectos 

importantes sobre a manutenção de suas línguas ancestrais.  

O mesmo roteiro foi aplicado aos indígenas pertencentes à geração 

intermediária e, junto a eles, foi interessante perceber mais intensamente a dinâmica 

da transmissão linguística, seja de suas línguas ancestrais, seja da língua 

portuguesa. Ao final, realizei algumas entrevistas com os mais jovens e, entre eles, 

consegui compreender melhor questões relativas às atitudes linguísticas.  
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Figura 4 – Realização de entrevista na aldeia Três Jacus 

 

 

Foto: Áurea Santana (dez. 2016). 

 

2.2.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

No total, foram entrevistados vinte indígenas, seguindo uma estratificação que 

levou em consideração três faixas etárias distintas. O primeiro grupo é o da primeira 

geração e conta com os índios acima de 50 anos; a segunda geração contempla os 

que possuem entre 28 e 47 anos de idade; por fim, a terceira geração foi composta 

por aqueles da faixa etária entre 13 e 25 anos.  

Para a compreensão das análises, irei me referir ao sexo masculino utilizando 

M e feminino utilizando F. Assim, o entrevistado M1 refere-se ao indígena do sexo 

masculino da primeira geração, ou seja, com mais de 50 anos, enquanto F3 designa 

uma índia da terceira geração, como se pode verificar a seguir, na Tabela 1 – 

Sujeitos da Pesquisa. 
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Tabela 1 - Sujeitos da Pesquisa 

 

Identificação Sexo Idade 

M1 Masculino 58 

M1 Masculino 51 

F1 Feminino 51 

F1 Feminino 50 

M2 Masculino 47 

M2 Masculino 47 

M2 Masculino 43 

M2 Masculino 38 

M2 Masculino 28 

F2 Feminino 39 

F2 Feminino 30 

F2 Feminino 29 

M3 Masculino 24 

F3 Feminino 25 

F3 Feminino 22 

F3 Feminino 19 

F3 Feminino 19 

F3 Feminino 17 

F3 Feminino 14 

F3 Feminino 13 

Elab.: Autor (2016). 

 

Desse modo, ao observar a Tabela 1, temos quatro colaboradores 

circunscritos na primeira geração (dois do sexo masculino e duas pertencentes ao 

sexo feminino); oito índios da faixa etária intermediária (cinco do sexo masculino e 

três do sexo feminino) e, por fim, os mais jovens (um do sexo masculino e sete do 

sexo feminino).  

 

2.3 VIVÊNCIA NA ALDEIA TRÊS JACUS  

 

Minha primeira viagem à aldeia Três Jacus ocorreu em junho de 2016. 

Naquele momento, tive a oportunidade de conversar com alguns moradores da 
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comunidade. Após a apresentação, levantei a possibilidade da realização de um 

projeto de natureza linguística, de acordo com as expectativas da comunidade; a 

proposta foi aceita por todos que ali estavam. 

Ao retornar a Cuiabá, iniciei os estudos para a apresentação dos projetos 

formais. A minha pesquisa de mestrado, nesse caso, passou a integrar um projeto 

mais amplo, intitulado Estudos de Línguas Nambikwara: Múltiplas Convivências na 

Aldeia Três Jacus – Sapezal, Mato Grosso3. Este projeto é desenvolvido por nosso 

Grupo de Pesquisa: Estudos, Descrição e Documentação de Línguas Indígenas 

(GEDDELI), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

(PPGEL/UFMT) e coordenado pela Profª Drª Áurea Santana. Ao longo de seu 

desenvolvimento, o que pretendemos é: 

 Realizar um levantamento sociolinguístico na comunidade Três Jacus. 

 Observar, descrever, registrar e documentar a língua Wakalitesu, da família 

linguística Nambikwara. 

 Iniciar, juntamente com professores, alunos e comunidade, a revisão da ortografia 

da língua Wakalitesu/Nambikwara. 

 Promover seminários e fóruns de discussões sobre educação intercultural e a 

inserção da língua indígena na escola. 

 

Após a autorização da Fundação Nacional do Índio (FUNAI)4 e, também, do 

Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos (CEP/UFMT)5, passou-se à etapa da 

coleta de dados. Nessa segunda visita, tive a intenção de envolver a maior parte da 

comunidade; para isso, foi realizado o I Seminário de Estudos Linguísticos: 

Vivências e Experiências com a Língua Wakalitesu6. 

O seminário contou com a presença de um grupo bastante diversificado, 

composto por homens, mulheres e pequenas crianças. Além dos que efetivamente 

estiveram durante todas as discussões, estiveram conosco alguns líderes da 

comunidade dispostos a contribuir com as discussões, conforme Figura 3 – Abertura 

do Seminário.  

 
                                                 
3
 As ações que norteiam os nossos estudos são discutidas semanalmente por estudantes, alunos da 

graduação ou Pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em reunião do 
GEDDELI, sob a coordenação da Profª Drª Áurea Santana. 
4
 A autorização está identificada pelo código de processo: 08620.142249/2015-91. 

5
 O parecer está registrado sob o número 1.918.608. 

6
 O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação do Município de Sapezal. 
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Figura 5 – Abertura do Seminário 

 

 

Foto: Alex Oliveira (dez 2016). 

 

Nessa perspectiva, o evento consistiu em aliar a proposta com as pesquisas 

dos estudantes vinculados ao Grupo de Estudos, Descrição e Documentação de 

Línguas Indígenas (GEDDELI) e com a orientação e formação linguística de 

professores e demais pessoas que vivem na aldeia Três Jacus.  

O encontro se mostrou pertinente pela necessidade de oferecer 

acompanhamento técnico/pedagógico para que os professores e alunos indígenas 

possam romper barreiras do conhecimento sistêmico de suas línguas de convivência 

e, numa situação mais confiante, promover reflexões sobre sua condição linguística 

e aliar questões pertinentes ao ensino das línguas dentro da comunidade. 

As atividades foram desenvolvidas na escola municipal Wakalitesu, localizada 

na parte central da aldeia Três Jacus, num período que totalizou 20 horas. A oficina 

contou com uma parte teórica e reflexiva e outra prática, com os seguintes 

conteúdos norteadores: 

 Princípios Básicos da Linguística. 

 Princípios da Gramática Universal. 

 Noções de Variação Linguística e Neologismos. 

 Reflexões sobre o ensino de línguas. 
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 Comentários sobre a escrita e ortografia das línguas indígenas. 

 Noções de Fonética – O Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 

 Sons da língua Wakalitesu. 

 

As discussões e debates foram mediados pela professora Dra. Áurea 

Cavalcante Santana e por mim. O material didático elaborado foi exposto em slides 

e, ao mesmo tempo, fizemos uso do quadro da sala de aula. 

            Diante dos conteúdos abordados, muitos indígenas se dispuseram a sanar 

algumas dúvidas; desse modo, foram importantes colaboradores. Trazemos o 

exemplo do professor Natanael H. Nambikwara, que não mediu esforços com o 

intuito de nos auxiliar durante a nossa convivência. 

 

Figura 6 – Professor Natanael H. Nambikwara 

 

 

Foto: Alex Oliveira (dez 2016). 

 

Ao longo do seminário, coletei dados da língua Wakalitesu/Nambikwara, como 

pode ser observado na Figura 6; com este fim, apliquei alguns questionários 

específicos de vocabulário. A proposta foi de, assim, iniciar um inventário lexical, 

especificamente, da língua Wakalitesu. Todos esses dados encontram-se 

armazenados e em processo de estudo.  
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Concomitantemente à realização do curso, realizei as entrevistas de cunho 

sociolinguístico que integram o corpus desta pesquisa. Cabe ressaltar, aqui, a 

utilização do roteiro de entrevista com base nas tipologias sociolinguísticas já 

apresentadas. As entrevistas foram realizadas em residências da comunidade e, 

também, dentro da escola Wakalitesu. Com vista a auxiliar a análise, utilizo 

anotações de campo, observações, gravações em áudio e registros fotográficos.  

Posteriormente, contei com mais dois encontros durante o ano de 2016 com 

alguns professores da aldeia Três Jacus, na cidade de Cuiabá. Os indígenas 

estiveram na capital do estado por conta da Ação Saberes Indígenas na Escola, 

implantada em 2016. Esse trabalho destina-se à formação continuada de 

professores indígenas que atuam nas escolas indígenas de Educação Básica, 

integrada ao Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais no seu Eixo – 

Pedagogias Diferenciadas e Usos da Língua Indígena.  

 

2.3.1 Coleta de dados  

 

Os dados foram gravados através de um gravador digital Tascam DR-

100MKII e um microfone. A transcrição foi realizada com o auxílio do software 

Express Scribe e em seguida salva no programa Word 2010 e PDF. 

A categorização do material foi realizada por faixas etárias e seguindo os 

indícios que a leitura prévia concedeu. Efetuei, então, a descrição dos dados de 

acordo com o embasamento teórico-metodológico. Em relação a sua quantificação, 

elaborei algumas tabelas e gráficos, por meio do programa Excel. É importante 

mencionar que todas as entrevistas encontram-se, assim, digitalizadas e 

armazenadas, à disposição de possíveis consultas. 
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SEÇÃO 3 

 

ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA ALDEIA TRÊS JACUS 

 

Esta seção tem como objetivo principal cruzar os dados obtidos através das 

entrevistas realizadas em trabalho de campo, com categorias de análise pertinentes 

à metodologia adotada. Inicialmente, trato do contexto macrossocial, com o intuito 

de expor os primeiros contatos entre os Nambikwara junto à sociedade envolvente, 

como também a abertura e formação da aldeia Três Jacus. Posteriormente, o 

contexto das microvariáveis é desvelado; nesse sentido, busco apresentar a visão 

que os indígenas possuem sobre as línguas da comunidade, ou seja, as relações de 

valor existentes que foram observadas dentro da comunidade em relação à 

convivência linguística. Por fim, considero os indícios de deslocamento linguístico 

das línguas indígenas em relação à língua portuguesa e, também, trago à tona, em 

outra direção, as perspectivas de manutenção linguística. 

 

3.1 CONTEXTO MACROSSOCIAL  

 

As discussões partem do contexto macro; refiro-me às referências externas, 

com vista a apresentar o modo como os próprios indígenas que vivem na aldeia Três 

Jacus representam a sua história.  

Desse modo, inicio a discussão a partir do primeiro contato significativo entre 

os Nambikwara e a sociedade neobrasileira, que ocorreu junto à Comissão Rondon, 

comandada pelo Marechal Cândido Rondon. Em seguida, trato, brevemente, da 

entrada de seringueiros no território Nambikwara, com ênfase no modo como essas 

relações se estabeleceram por meio de trocas, como exposto pelos informantes.  

Em outro momento, destaco a Missão Utiariti estabelecida nas proximidades 

do território em que realizei a pesquisa. Nesse contexto, evidencio os impactos 

causados por essa frente de contato, como os casamentos interétnicos que surgiram 

após o estabelecimento de religiosos na região. Em meio à tessitura dessas 

considerações, revelo o modo como, desde muito tempo, as relações linguísticas se 

apresentavam, o que, sem dúvida, reflete-se na situação sociolinguística que se 

manifesta nos dias atuais. 
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3.1.1 Comissão Rondon 

 

Como apontado, o primeiro grande contato entre grupos Nambikwara e os 

neobrasileiros foi junto à Comissão Rondon, cujo objetivo principal era interligar os 

territórios brasileiros através de linhas telegráficas (BUSATTO, 2003; TELLES, 

2002). Essa grande interferência pode ser evidenciada como significativa, conforme 

exposto por um colaborador: 

 

(1) P.7 Gostaria de entender melhor como aconteceu o contato dos 
Nambikwara e os brancos. 
R. É... Olha, o primeiro contato com os brancos foi com Rondon, né? 
Rondon que vinha cortando as linhas telegráficas, aí por onde ele 
passava existia índio, né? [...] Com a caravana dele, aí ele foi 
tocando... Acharam os Nambikwara entre o Juruena e Buritis. Aí eles 
entraram em contato, né? Os índios não conheciam os brancos, né? 
Daí eles viram e tinham flechas, daí o Rondon não podia reagir. Aí 
eles viram que os Nambikwara não estavam reagindo e criaram 
coragem, né? (M1). 

 

Sobre o período de aproximação e negociação para o efetivo contato, o 

indígena revela que o primeiro contato ocorreu junto aos Wakalitesu/Nambikwara e 

foi atingindo, progressivamente, outros grupos:  

 

(2) R. machado, foice aí ficaram assim, né? Com isso, um parente 
Nambikwara Wakalitesu pegou esse objeto aqui, aí foi avisando a 
outras aldeias, né? [...] Açúcar também ele mostrava, carne, farinha, 
né? Ele foi indo, aí eles foram se acostumando. (M1). 

 

Na construção de sua narrativa, as negociações possuem uma dinâmica de 

trocas, sejam armas, seja comida e, de algum modo, fica evidente, como apontado 

por Braga (2012), que o contato entre os Nambikwara do Sul foi mais intenso no 

início. O colaborador aponta, em seguida, a trajetória de contato realizada por outros 

territórios Nambikwara: 

 

(3) R. O primeiro contato foi com os Wakalitesu, aí depois vem 
Halotesu, aí depois Kithãulhu, depois vem Saxuentesu que fica lá 
perto de Rondônia. Lá já é Rondônia aí lá terminou, né? (M1). 

 

                                                 
7
 As perguntas e respostas foram representadas, respectivamente, por P. e R. Além disso, todos os 

depoimentos seguem uma ordem numérica. 
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Os indígenas possuem, em muitos momentos, uma memória positiva em 

relação aos encontros que foram realizados ao longo dos anos. E, de alguma forma, 

os episódios são marcados por um tom de humor. 

 

(4) R. [...] aí Rondon chegou lá e eu lembro (lhe foi contado) que 
mostrava assim: isso daqui é pra cortar, dava sinal pra eles de que 
esse daqui é isso. Tem algo muito engraçado... É fósforo que eles 
tinham medo, né? Porque quando você ciscava tinha aquele 
estourinho, né? Aí eles ficavam com medo [risos]. (M1). 

 

A forma como essa memória é repassada parece atingir outros grupos 

Nambikwara. Dando continuidade ao depoimento, o índio revela que essa memória 

continua materializada em outras comunidades. 

 

(5) R. [...] esses dias eu estava na festa do Sabanês lá perto de 
Rondônia. Aí eu fui lá e tinha até essa imagem de Rondon quando 
chegou ao Brasil, aqui na região de Mato Grosso, né? Aí ele estava 
mostrando como que os animais chegaram na aldeia e foi indo e 
achei muito interessante e eu fiquei pensando: poxa, cem anos de 
contato. (M1). 

 

Eles destacam que apesar de todo o processo ter modificado o modo como 

vivem atualmente, as línguas Nambikwara são símbolos de resistência cultural. 

 
(6) R. [...] Agora eu acho que tem mais de cento e cinquenta anos de 
contato com os Nambikwara, né? Até hoje eu estou vendo a língua 
que Rondon nos viu falando. Até hoje nós estamos mantendo viva, 
né? (M1). 

 

Nesse sentido, os indígenas mais velhos garantem um modo vivo de contar 

suas histórias a partir do que lhes é ainda significativo. Por outro lado, é interessante 

revelar que apenas as pessoas pertencentes à primeira geração sentiram-se à 

vontade para falar sobre o assunto. 

 

3.1.2 Seringueiros 

 

Outra frente de contato relevante para a formação da aldeia Três Jacus foi a 

entrada dos seringueiros, que buscavam a exploração da borracha na região. 

Percebi, ao longo das entrevistas, uma relação motivada pela necessidade de troca, 

ou seja, econômica: 
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(7) P. E depois da chegada da Comissão Rondon? 
R. Aí depois de Rondon vieram os seringueiros, né? Aí muitos 
seringueiros trabalharam por aqui, tem até sinal, faca de seringa aí 
no pé da seringa. Aí os Nambikwara trabalhava junto com eles em 
troca de comida ou de facão mesmo, precisávamos mais de facão, 
machado e foice para trabalhar, né? (M1). 

 

Nesse sentido, os indígenas passaram a realizar também as atividades junto 

aos seringueiros, já que tais mudanças sociais foram impostas. Uma senhora 

indígena representa o período como muito sofrido e expõe tal frente como decisiva 

para a abertura da aldeia Três Jacus: 

 

(8) P. E a senhora sabe como surgiu essa aldeia aqui? A Três Jacus. 
Como apareceu a aldeia? 
R. Surgiu? Ah, apareceu depois que nós fizemos a seringa. Os 
seringueiros trabalhavam antigamente porque antigamente nós 
sofríamos também, sofríamos mesmo... Não tínhamos nada, nada, 
nada [...] Nós sobrevivemos, né? Fomos indo, né? Fomos embora, 
vai, vai... (F1). 

 

Um colaborador da segunda geração, seguindo a mesma esteira, ofereceu 

detalhes sobre a saída dos indígenas das comunidades principais, com o intuito da 

exploração dos seringais e, posteriormente, a criação de comunidades: 

 

(9) R. [...] Então nós fomos saindo e nos espalhando. Cada um 
caçava e se mantinha trabalhando... Quando chegava nas águas 
(período de chuva) aí todo mundo se deslocava para aldeia Grande, 
todo mundo parava. Quando chegava na seca, cada um se 
espalhava para o seu seringal de novo pra poder trabalhar. Então foi 
indo assim até que fomos fundando outras aldeias. (M2). 
 
 

O argumento de não ter outros meios de sobrevivência mostrou-se recorrente 

ao longo dos discursos. 

 

(10) P. Por que abriram essa aldeia? 
R. [...] Aí naquele tempo tinha saída de borracha, né? Dessa seringa, 
né? Então como naquele tempo a gente não tinha esse negócio de 
recurso. O único recurso que tinha e faz tempo... Era só o negócio de 
seringa que tinha, né? Tal do seringueiro. (M2) 
 
(11) R. [...] É como eu estou falando... O negócio da seringa aí 
começou a espalhar, né? O único recurso que tinha era só ela. (M2) 
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(12) R. [...] Porque quase não tinha saída pra nós. Nós precisávamos 
comprar machado, alguns calçados, roupa mesmo, né? E o único 
recurso que tinha era seringa. (M2) 

 

Nota-se, portanto, que a necessidade de troca simbolizada por instrumentos 

de trabalho, na verdade, configura-se como a imposição de trabalho junto à terra 

que lhes pertencia. Passaram, dessa forma, a não ter o poder total sobre os seus 

territórios e como alternativa lhes restou o desenvolvimento das atividades junto aos 

seringueiros.  

 

3.1.3 Missão Anchieta 

 

Os indígenas deram destaque à Missão Anchieta, sendo importante 

esclarecer que os religiosos apareceram em meio à exploração dos seringais. Como 

parte integrante da Missão Anchieta, surgiu o Internato Utiariti, à época pertencente 

ao município de Diamantino-MT, a poucos quilômetros da região em que se localiza 

a aldeia Três Jacus. 

Como apontado por Silva (1999), o Internato surgiu após um largo período de 

mortalidade entre os indígenas, motivado por epidemias, como a malária, entre 

outras. Por isso, muitas crianças órfãs ficaram sob os cuidados dos religiosos.  

Um senhor residente da comunidade me explica o contexto estabelecido pela 

chegada de indígenas pertencentes a diversas etnias: 

 

(13) R. [...] Aí vem a Missão Anchieta com estudo, né? Aí que vieram 
todas as tribos de índio, né? [...] Aí aqueles índios vieram todos de 
fora, né? Por exemplo, de Rondônia, de Mato Grosso... Irantxe que 
ficavam por perto, eles estudavam aqui. (M1). 

 

Sobre a uniformização dos povos, os índios são precisos em suas 

exposições. Tome-se como exemplo o depoimento de um colaborador ao falar da 

origem de seu pai: 

 

(14) R. Ele trabalhava na Missão, como chama? Missão Anchieta. Há 
muito tempo, né? Então de primeira ele morava, como a gente fala 
no rio Juruena. Morava ali com o pessoal da Missão Anchieta, aí 
trouxeram a Missão pra cá porque naquele tempo não tinha etnia, 
todos que trabalhavam ali eram misturados, né? Então a Missão 
juntou. (M2). 
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Silva (1999) indicou, em seu trabalho, a imposição da língua portuguesa aos 

indígenas que estavam sob os cuidados do Internato para que pudessem se 

comunicar com os professores e, também, entre eles, o que é confirmado por uma 

colaboradora: 

 

(15) R. [...] nossos avós moravam no Utiariti com os padres, com as 
irmãs naquele tempo lá, né? Daí eles estudaram e aprenderam a 
falar (o português). (F2). 

 

Esse fato evidencia o desuso das línguas nativas pelas crianças, pois havia, 

nesse contexto, a convivência de indígenas pertencentes a distintas etnias, entre os 

quais Paresí, Nambikwara, Irantxe, Apiaká Kayabí, Rikbaktsa, Cinta Larga e, 

inclusive, Xavante (SILVA, 1999). Os índios revelam que o contato entre as etnias, 

nesse período, os deixou, de algum modo, culturalmente uniformes:  

 

(16) R. [...] Naquele tempo não tinha etnia, todos eram misturados, 
os que trabalhavam aqui, né? Então a Missão juntou. (M2). 
 
(17) P. A Missão juntou várias etnias? 
R. [...] Várias. Tipo... Canoeiro, Irantxe, Mynki, Tapirapé, Manduca, 
Nambikwara... Várias etnias. Tem muitas pessoas que estudaram ali 
junto com a Missão, mas as pessoas que estudaram junto já nos 
deixaram tudinho. Já não existem mais. A única pessoa é um velho 
que estudou... Esses tempos que nos deixou. Parece que no mês 
de... No mês de junho, julho, né? Ele nos deixou (M2). 

 

A importância dos estudos mediados pela Missão é, de fato, muito valorizada 

pelos índios. Ao traçar um panorama dos episódios, eles dizem: 

 

(18) R. [...] Aí vem a Missão Anchieta com os estudos deles, né? Que 
veio todas as tribos de índio. Utiariti foi até onde eles estudaram por 
esses tempos... Até 2005 tinha uma escola ainda e hospital que está 
lá ainda, tá lá ainda [...] Tá mantendo aquele hospital grande ainda, 
aí aqueles índios vinham tudo de fora, né? Por exemplo: Rondônia, 
Mato Grosso... Irantxe que ficavam perto e eles estudavam aqui. Ali 
era um internato muito grande pra eles, né? Aí com isso eles ficaram 
estudando (M1). 

 

Outra questão interessante é o surgimento de casamentos interétnicos após o 

estabelecimento do Internato na região. Os indígenas atribuem, em grande medida, 

a motivação das uniões por conta desse contato intermediado pelos religiosos. 
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(19) R. [...] Daí fizeram assim, aí começaram essa história de casar 
com outra tribo, assim foi indo. (M1). 
 
(20) R. [...] Os padres juntaram todas as tribos indígenas, aí de lá 
começaram a se espalhar. Eles ficaram e se casaram com os outros, 
né? Aí foram modificando e criando o que está até hoje... Hoje 
estamos bastante misturados, né? (M2). 

 

 

Ao tratar do momento vivido após o estabelecimento da Missão, a herança 

mais evidente é a ―mistura dos povos‖, não apenas entre os próprios indígenas, 

como pode ser evidenciado no excerto a seguir: 

 

(21) P. Depois da Missão, o senhor acha que mais casamentos entre 
etnias diferentes surgiram? 
R. Depois sim. Tinha até branco casado com uma índia e índia daqui 
fora... Está acontecendo assim. Lá na outra comunidade tem um 
mestiço que você vê puro branco, né? Como é que a gente fala? 
Bem moreno com o cabelo chiado, mas ele fala na língua [...] De 
noite ele chega com cabeça de porco, trouxe até cabeça de porco 
pra gente comer. Aí ele é meio diferenciado, né? (M1). 

 

O depoimento evidencia a necessidade de ressignificar as configurações de 

casamento e, além disso, atribuir características necessárias para que uma pessoa 

de fora seja, parcialmente, aceita como parte integrante. Entre os pontos tratados, 

podem-se destacar o uso da língua indígena e, também, os hábitos da comunidade 

representados pelo ato da caça. 

 
 

3.1.4 Fazendeiros  

 

Nesta subseção, busco trazer informações sobre a atual situação da relação 

entre os fazendeiros estabelecidos nas proximidades da aldeia Três Jacus e as 

problemáticas que giram em torno disso. 

De início, uma senhora indica-me que as relações não eram amistosas, 

principalmente, pela luta de terras. Ao tratar do contexto de abertura das aldeias na 

Terra Indígena Tirecatinga, a índia expõe a necessidade do surgimento da aldeia 

Caititu: 

 

(22) R. A comunidade surgiu devido a invasão da Terra Indígena. 
Que nem a gente sabe... Os Nambikwara eram nômades, né? Eles 
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nunca pararam desde lá do Utiariti quando eu lembro a gente vinha, 
né? Morando de aldeia, de aldeia, de aldeia, até que chegamos aqui. 
Então aí os velhos nos falam, né? Como eles, os fazendeiros, 
estavam invadindo a reserva indígena, surgiu a necessidade de criar 
a comunidade para segurar ali, né? Pra que eles não pudessem 
entrar mais [...] Esses anos atrás os fazendeiros estavam lutando por 
uma parte já demarcada, né? Mas daí o povo lutou e retomou. Essa 
divisa está lá até hoje. (F2). 

 

As relações estabelecidas entre os fazendeiros e os indígenas passaram, 

mais adiante, a configurar também um interesse mútuo econômico. Além disso, 

muitos justificam o abandono de seus estudos pelo trabalho nas fazendas: 

 

(23) R. [...] Meu pai trabalhava na roça. Ele ajudava a minha mãe e 
eu tenho outro irmão e irmã, bem dizer. A gente largava da escola e 
trabalhava nas fazendas pra pegar recurso pra gente usar de roupa. 
Comprar roupa e algumas coisas.  

                                    P. Em fazendas daqui? 
R. Nas fazendas daqui, nesses pedaços aqui próximos. Aí com 
isso... Estudava metade e desistia da escola pra ajudar a mãe e o 
pai, aí eu fui indo com estudinho pequeno. Eu fiz até a quarta série 
só. (M2). 

 

Ao serem questionados sobre o atual período de convivência, os índios 

enfatizam o respeito vivido: 

 

(24) P. E hoje como é a relação com os fazendeiros? 
R. É boa. Não tem nenhum tipo de... Todo mundo se respeita, né? 
Muito boa. Todo mundo se respeita. (F2). 
 
 

Nesse jogo de relações, é importante estar ciente de que parte dos indígenas 

seguem desenvolvendo atividades de trabalho nas fazendas da região. Em 

observações coletadas em diário de campo, uma senhora revela sua impressão: ―Eu 

trabalho em uma fazenda... É bom, eu gosto de trabalhar pra eles‖ (DIÁRIO DE 

CAMPO, 18 de dez. de 2016). 

Há ainda questões relevantes a serem incorporadas; de acordo com o 

depoimento de um colaborador, esse tipo de trabalho possibilitou, em seu caso, o 

aperfeiçoamento da língua portuguesa, valorizado por ele:  

 

(25) P. Como o senhor aprendeu o Português? 
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R. Quando eu era solteiro, vivia mais nas fazendas... Desse jeito 
assim, né? [...] eu ficava no meio dos peões, né? Aí eles falavam 
isso, aquilo, assim, eu fui aprendendo... (F1). 

 

Outro indígena ao tratar do seu aprendizado em relação à língua portuguesa, 

afirmou ter aprendido quando trabalhava em fazendas da região: 

 

(26) P. E quando o senhor ia para essas fazendas, qual era a língua 
que usava? 
R. Quando eu estava sozinho eu usava a língua [...] na obrigação 
tinha que falar com o cara em português entrando em contato com 
eles. Quando eu estava sozinho eu falava na língua. (M2). 

 

O caso específico do informante parece mostrar, de um lado, a necessidade 

do aprendizado do português por uma necessidade de trabalho e, por outro, a 

intenção em manter viva sua tradição linguística.  

 

3.1.5 Formação da aldeia Três Jacus 

 

Para relatar o surgimento da aldeia Três Jacus, é preciso, de antemão, 

esclarecer que tomei como base, além do Plano de Gestão da Terra Indígena 

Tirecatinga (OPAN, 2015), os depoimentos dos indígenas que convivem na 

comunidade; tenho, como intenção, entrelaçar as informações. 

Inicio o relato com uma citação do Plano:  

 
Por aqui andamos desde tempos muito antigos. Andávamos por toda 
a região que hoje é Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro. Neste 
lugar resolvemos nos estabelecer por causa da proximidade com a 
Missão Anchieta. Desde então, nós, Wakalitesu, tivemos muitas 
aldeias neste território: aldeias Buracão, Tiracatinga, Nambiquarinha, 
Mané do Mato etc. (OPAN, 2015, p. 29). 

 

Em outro trecho, deixam claras outras questões que os motivaram a 

permanecer no local, considerado sagrado: ―A nossa aldeia foi aberta por Maracanã 

depois da demarcação da terra porque perto tinha seringal e era acampamento de 

caça‖ (OPAN, 2015, p. 29). 

Os relatos são coerentes ao informarem que a construção dessa aldeia surgiu 

a partir de pessoas que viviam na aldeia Tirecatinga e na aldeia Buracão e que, por 

conta dos seringais, transferiram-se para as intermediações da nova comunidade.  
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(27) P. E como surgiu essa aldeia aqui? 
R. [...] Nós morávamos na aldeia Tirecatinga, aí nós viemos pra cá 
na época dos seringais. Nós trabalhávamos aqui na aldeia Buracão. 
(M2). 

 

Dessa forma, o aparecimento da aldeia Buracão antecede a construção da 

comunidade Três Jacus. Com o intuito de compreender a transferência das pessoas 

de uma comunidade para outra, já que, atualmente não há moradores na aldeia 

Buracão, recorro à fala de sábios indígenas: 

 

(28) P. E como surgiu essa aldeia aqui? 
R. A aldeia Três Jacus surgiu porque era primeiro uma aldeia 
Tirecatinga, primero a aldeia Tirecatinga. Agora surgiu a Terra agora, 
agora é Terra Tirecatinga, né? Aí nós morávamos na Tirecatinga e 
viemos pra cá na época dos seringueiros nós trabalhávamos na 
aldeia Buracão. Aí sabe o que é que foi? Lá o morro era alto, aí era 
uma época diferente da de hoje, né? Aí sabe por que nós a 
abandonamos? [...] Um parente que é considerado cunhado de 
longe, né? Ele estava de bicicleta e o morro era alto, né? Aí estourou 
aquele freio, né? [...] Ele capotou e morreu. Aí eles começaram a 
mudar de aldeia, sabe? A aldeia era bem pequena, a minha casa era 
nesse é de bacava aqui, minha mãe pegava fruto de jatobá e fazia 
chicha [...] Aí, assim, nós mudamos de lá pra cá por causa daquela 
baixada lá que ia dá muito acidente [...] Agora aquela aldeia 
(Buracão) está isolada e nós continuamos aqui e assim foi a história 
de mudar de aldeia. (M2) 
 
(29) P. E o senhor sabe qual é a história da comunidade? Como que 
surgiu essa comunidade? 
R. Mais ou menos. Como que surgiu a comunidade é... Que eu 
lembro né? Quando eu era criança tinha muita gente. Aí depois eu 
comecei a entender, né? [...] Aí nos começamos no Utiariti, fomos 
subindo e conhecendo mais gente, né? Nambikwarinha, aldeia 
Nambikwarinha, aldeia Catingueiro, aldeia Tirecatinga, aldeia 
Buracão, na aldeia Buracão eu já estava com uns doze anos mais ou 
menos. (M1)  

 

O episódio da morte desse senhor é lembrado por muitos índios. Inclusive, 

eles me alertam para a característica nômade do seu povo e relembram o motivo da 

desocupação da aldeia Buracão: 

 

(30) P. E por que abriu aqui? 
R. [...] Naquele tempo os Povos Indígenas, você sabe, né? Faziam 
muita andança [...] Nos lugares que eles faziam caçada, faziam 
acampamento [...] O dia que saia de uma aldeia para outra já tinham 
as coisas deles pra poder parar e fazer caçada, né? (M2). 
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(31) R. [...] A primeira aldeia que nós tivemos foi a Buracão [...] Um 
cunhado meu saiu pra fazer transporte porque o nosso veículo era a 
bicicleta mesmo, né? Então todo mundo comprara. Ele comprou uma 
bicicleta monark de pedal, né? Aí como muita gente ainda não sabia 
manejar com essas coisas, né? Lá tem uma pirambeira alta, né? Ele 
se acidentou com a bicicleta e morreu. Aí nos resolvemos sair de lá 
para um lugar assim meio plano, né? (M2). 

 

Eles concordam, nesse sentido, que a geografia da antiga aldeia foi decisiva 

para a sua própria desocupação. Sobre o período do surgimento da comunidade 

Três Jacus, é interessante observar a importância dada à escola como ponto inicial 

para a transferência: 

 

(32) R. [...] Como já tínhamos essa aldeia aqui, nós mudamos e 
levantamos uma escola, né? Nós tínhamos escola lá na aldeia 
Buracão, mas nós tiramos, né? Mudamos tudo. (M2). 
 
(33) R. [...] Aí nós montamos a escola que era ali. A casa do meu pai 
era bem ali perto do cemitério que minha irmã também está 
enterrada. (M1). 

 

Nesse sentido, recorro ao Projeto Político Pedagógico – PPP – (SAPEZAL, 

2014) da escola municipal Wakalitesu. O documento traz valiosas informações sobre 

o período de mudança: 

 

A escola Indígena Wakalitesu, situada na aldeia Três Jacu, no 
território Tirecatinga, foi criada em 12/12/1986, nessa época fazia 
parte do Município de Diamantino. Antes morávamos na aldeia 
Buracão [...] Quatro anos se passaram, a comunidade resolveu se 
mudar para uma nova aldeia, chamada Três Jacus. Lá nessa aldeia 
já havia duas famílias morando e tinha uma casa que foi feita para 
fazer farinha e a comunidade decidiu que poderia usá-la como sala 

de aula, até ser construída uma sala nova. (SAPEZAL, 2014, p. 12). 

 

Após o surgimento da escola e de outros espaços sociais importantes, vários 

indígenas passaram a viver nesse mesmo território. Outros espaços de grande 

relevância, lembrados pelos colaboradores, são os cemitérios espalhados pela 

aldeia, o que, de um lado, faz com que muitos permaneçam na comunidade e outros 

a visitem com frequência: 
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(34) R. [...] eu vi vocês ali no cemitério [...] meu avô, meus tios, meus 
primos estão tudinho aí... Que aqui na aldeia é diferente, né? Lá na 
cidade é capela, né? Agora aqui já é mais diferente. (M3). 
 
(35) R. [...] minha mãe morreu em Vilhena (RO) e eu trouxe o corpo 
dela até aqui, onde minha mãe tá enterrada [...] aí eu vim passar 
natal com meus parentes. (M2). 
 
(36) R. [...] Nós moramos aqui porque perdemos muitas crianças, 
né? Quando a gente perde criança a gente não pode largar o 
cemitério do... De onde a gente deixa a criança, né? Porque a gente 
mora assim na aldeia perto dele. (M1). 

 

É importante destacar que a comunidade, desde sua formação, é considerada 

multiétnica. A fim de justificar esse modo de ver, recorro ao Plano de Gestão 2015, 

ao tratar das comunidades pertencentes à Terra Indígena (TI) Tirecatinga:  

 

Embora elas sejam formadas por diferentes povos, nossa união vem 
da luta pela defesa deste território e pela garantia de condições 
dignas de vida, segundo nossas culturas, para as futuras gerações 
(OPAN, 2015, p. 26). 

 

Ao serem questionados sobre o atual número de pessoas residentes na 

aldeia, os índios possuem dados imprecisos por conta da entrada e saída de alguns 

indígenas e além, é claro, pelo número de falecimentos. 

 

(37) P. E hoje na comunidade quantas pessoas vivem aqui? 
R. Aqui... [pausa longa] Se eu não estou enganado, eu não lembro... 
Não chega a oitenta, quase chega a oitenta. Teve uma época que 
nós chegamos a quase noventa... Aí devido essas, alguns foram 
embora. Ah... Alguns faleceram, aí fomos diminuindo, mas já 
nasceram algumas crianças no ano passado. Estamos vivendo 
devagar, mas estamos indo (M2). 

 

Os índios lamentam a aparente diminuição dos moradores da comunidade. 

Ao mesmo tempo, se preocupam com a continuidade dos trabalhos realizados pelos 

parentes mais velhos e, também, lideranças da aldeia: 

 

(38) P. O senhor estava dizendo que aqui antes tinha muita gente, 
né? Por que eles foram saindo? 
R. Tinha. Foram saindo a maioria do pessoal. Alguns foram pra 
Comodoro morar, foram várias famílias. Os rapazes que são do meu 
tempo casaram com as meninas de lá e fizeram família lá, né? E... e 
alguns chegaram a falecer como aqui, por exemplo, nós tivemos a 
morte de vários rapazes novos entre vinte anos, quinze anos, vinte e 



63 

 

cinco anos, né? Que foi diminuindo... Acho que nós tivemos a morte 
de uns quatro rapazes novos e uns velhos também tem meu avô. 
Diminuiu quase dez pessoas aqui na comunidade. Aí diminuiu e 
agora estamos vivendo assim. Na minha época, a maior parte de 
liderança (era mais velha)... Hoje é mais novo do que eu ou alguns 
da minha idade porque os novos velhos idosos tão indo, né? [...] 
Muitos novatos, mas estamos vivendo... ainda. (M2) 

  

Nesse mesmo sentido, os indígenas explicam a representatividade das 

pessoas mais velhas na comunidade:  

 

Nós somos conhecidos e respeitados em toda região por causa dos 
Wanintxahusu, nossos pajés. Eles têm força para combater o mal 
que nos ataca e sabedoria para guiar a comunidade nas festas, nos 
oferecimentos e na comunicação sagrada com os espíritos. É muito 
importante para nós preservar o conhecimento que Waldemar e Lídio 
guardam consigo (OPAN, 2015, p. 29).  

 

Desse modo, ajustando os dados obtidos através das entrevistas e, também, 

a partir dos documentos analisados, pode-se comprovar que estamos, de fato, 

diante de uma comunidade formada por vários povos indígenas. Busca-se, assim, 

mostrar alguns acontecimentos importantes para os habitantes da aldeia Três Jacus 

a partir do contexto macro, ou seja, das relações externas que foram e são 

estabelecidas até os dias atuais. 

Recorro, a partir de agora, ao contexto de microvariáveis, que é, sem dúvida, 

diretamente influenciado por todo o percurso mais amplo que já percorri. Desse 

modo, a pretensão é retratar outros aspectos sociolinguísticos da aldeia Três Jacus. 

 

3.2 CONTEXTO DE MICROVARIÁVEIS  

 

Apresento, a partir deste momento, o modo como algumas influências 

externas tiveram ressonância numa perspectiva interna das relações linguísticas. 

Assim, dou destaque às línguas conviventes na aldeia Três Jacus e, é claro, à 

relação existente entre língua e identidade, a partir de seus detentores. 

De modo específico, trato do grau de vitalidade dessas línguas, ou seja, de 

que modo as atitudes linguísticas, sejam positivas, sejam negativas, influenciam na 

sua transmissão entre as gerações. Dá-se importância também ao modo como os 

idiomas foram aprendidos e à função que desempenham, no caso dos indígenas 

que dominam mais de um. Esses movimentos me fizeram investigar a temática do 
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deslocamento linguístico, observado nesse contexto. Por fim, trato do tema das 

perspectivas linguísticas observadas, o que possui uma grande importância, 

principalmente, quando se trata das realidades indígenas.  

Cabe, nesse momento, fazer referência ao dito por Pimentel da Silva (2009, p. 

75): ―O estudo sociolinguístico de uma comunidade mostra qual é a situação de uso 

da língua materna, do bilinguismo e da atitude linguística das gerações‖. 

 

3.2.1 As línguas conviventes 

 

Como já evidenciado, a comunidade Três Jacus é multiétnica. O objetivo 

principal aqui é desvelar quais são as línguas indígenas faladas por seus habitantes 

e o modo como foram transmitidas, evidenciando, inclusive, alguns contextos de 

uso. 

A primeira pergunta norteadora sobre as línguas indígenas conviventes foi em 

relação às línguas que os entrevistados se sentem confortáveis ao falar; a intenção 

não foi a de delimitar o nível de cada língua em específico, mas a de entender como 

eles enxergam tais habilidades.  

Para uma análise mais detalhada, foi selecionada a variável extralinguística 

―idade‖, expressa por gerações, para compreender a situação de modo mais amplo. 

Entrelaçando informações sobre as línguas conviventes, alguns índios deram 

destaque ao modo como tais idiomas foram adquiridos.  

Entre os mais velhos (acima de 50 anos) aponto que os casamentos eram 

realizados, em sua maioria, por povos da mesma etnia; essa configuração da 

formação de família pode ser observada a seguir: 

 

(39) P. E a mãe da senhora era Wakalitesu? 
R. Sim, Wakalitesu também (a informante se referiu anteriormente à 
etnia de seu pai). (A.N., 50 anos). 
 
R. Do mesmo grupo Nambikwara... Halotesu. (F1). 

 

Nesse sentido, os dois índios indicam que seus pais possuíam a mesma 

etnia, o que, de modo direto, impacta a relação de aprendizagem das línguas 

indígenas. É comum ouvir, nesse contexto, que os códigos linguísticos foram 

transmitidos a partir do convívio com os seus pais: 
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(40) P. E quais são as línguas que a senhora sabe falar? 
R. Na minha língua. É... Eu aprendi com mamãe. Assim mesmo 
gravando, né? (F1). 
 
(41) R. Aprendi. É... No tempo de mamãe, papai contava pra mim 
(histórias) pequititinho, né? [...] Mamãe falece quando pequeno. (F1). 

 

Com o intuito de confirmar essa hipótese, perguntei aos colaboradores: Quais 

são as línguas que você sabe falar? As respostas evidenciadas a seguir referem-se 

à primeira língua dita por eles. Representei os resultados nos Gráfico 1, 2 e 3, 

intitulados: Línguas Faladas por Indígenas acima de 50 anos, Línguas Faladas por 

Indígenas entre 28 e 47 anos e Línguas Faladas por Indígenas entre 13 e 25 anos, 

respectivamente: 

 

Gráfico 1 – Línguas faladas por Indígenas acima de 50 anos 

 

 

Elab.: Alex Oliveira (2017). 

             

 Assim, o gráfico está composto por informações coletadas entre quatro 

colaboradores. Os resultados podem ser lidos da seguinte forma: 

 Três afirmaram dominar a língua Wakalitesu (75). 

 Um afirmou dominar a língua Halotesu (25%). 

 

Quando expõem os idiomas que conseguem compreender, os índios referem-

se, em primeira mão, às suas línguas ancestrais. Diante desse posicionamento, 

mesmo com as entrevistas sendo realizadas em sua totalidade em língua 
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portuguesa, os índios mais velhos não a assumem como língua do saber, como 

propriedade.  

Durante as nossas conversas, eles forneceram, ao mesmo tempo, 

informações sobre a inteligibilidade das línguas ancestrais. Ou seja, como as línguas 

pertencentes à família Nambikwara estão inseridas em ramos e como essa filiação 

possibilita o encontro de muitas semelhanças, conforme mencionado por Rodrigues 

(2002) e, em seguida, por Telles (2002). 

Essa situação pode ser representada pela fala de um colaborador do sexo 

masculino vindo de outra região que se estabeleceu, posteriormente, na 

comunidade: 

 

(42) P. E a família do senhor? De onde é a família do senhor? 
R. A minha família. A da minha esposa é dessa região daqui, desse 
lugar. A minha família é da região de Rondônia, mas nós viemos pra 
cá e moramos aqui. 
P. Então o senhor se considera daqui? 
R. Me considero daqui. 
P. Mas qual é o grupo do senhor, qual é o nome? 
R. É o mesmo Nambikwara... é Halotesu. 
P. Halotesu. E quais são as línguas que o senhor fala? As línguas. 
R. A língua de falar é a mesma. 
P. Wakalitesu? 
R. É a mesma. (M1). 

 

A inteligibilidade entre as línguas Nambikwara, do ramo norte e ramo sul, é 

mencionada pelos que compreendem a faixa etária entre 28 e 47 anos. No entanto, 

alertamos para a necessidade de estudos mais detalhados em relação a esse fato. 

Disseram alguns colaboradores:  

 

(43) P. E quais são as línguas que o senhor fala? 
R. Agora mesmo eu falo a minha língua, de Halotesu aqui... Só que 
aqui nós somos misturados porque como... Igual como Halotesu é 
pouca gente e Wakalitesu tem um pouco mais. (M2). 

 
(44) P. E a senhora... Quais são as línguas que a senhora fala? 
R. Nambiwara mesmo. 
P. Ah... E a senhora consegue entender outras línguas além do 
Nambikwara e do português? 
R. Outra assim... de Paresi não! Só de Nambikwara mesmo. 
P. Nambikwara tipo Mamaindê? 
R. Mamaindê mais ou menos. 
P. E quais são mais parecidas com Wakalitesu? 
R. É... a do povo lá de cima, mais juntos, né? É quase igual (a índia 
refere-se às línguas do ramo sul). (F2). 
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Os indígenas dessa faixa etária que dominam as línguas ancestrais afirmam 

que elas foram transmitidas por seus pais; é o que podemos observar nas 

recorrências: 

 

(45) P. E como que o senhor aprendeu Wakalitesu? 
R. Eu aprendi quando eu era criança, com a minha mãe, com o meu 
pai porque quando a gente vai crescendo no meio do pai e da mãe a 
gente entra assim em contato... Vai bem dizer lá gravando já, né? 
Quando você já está andando você já pensa na língua gravada na 
sua cabeça já. Aí a gente aprende assim porque foi criado. (M2). 
 
(46) P. E onde que você aprendeu a falar (língua Wakalitesu)? 
R. Aqui mesmo com mamãe e papai. (F2). 

 

Apesar da aparente situação positiva em relação ao número de línguas 

conviventes, parte dos índios de mesma idade revelam informações que deixam a 

situação sociolinguística mais complexa. Por exemplo: além das línguas 

pertencentes à família linguística Nambikwara que são entendidas por vários 

membros da comunidade, como exposto acima, é relevante citar a fala de um 

senhor de origem Paresi; de modo objetivo, ele demonstra que a região em que 

habitam possui uma importante fronteira territorial com o povo Paresi.   

A zona fronteiriça, inclusive, propiciou o surgimento de muitas uniões 

(casamentos) ao longo da história. No seu caso específico, os avós tinham suas 

origens desses dois povos, próximos em relação ao território, mas distantes 

linguisticamente:  

 

(47) P. E o senhor lembra quando era criança qual era a língua que o 
senhor falava com eles (avós)? 
R. Minha avó falava comigo é... Em Paresi, né? Só que daí o meu 
avô já era Nambikwara, né? Então eles passaram a conversar mais 
em português entre eles dois, aí eu como criança aprendi mais... 
Português, né? (M2). 
 
(48) P. E você lembra quando era criança que língua que você falava 
dentro de casa? 
R. [...] Porque na verdade desde criança meu pai, meu... Meus avós 
paternos são Paresi e Nambikwara então eles dois não tinham como 
falar... Os dois cada um na sua língua, né? Agora a mesma coisa 
aconteceu com os meus avós maternos também. Meus avós 
paternos eram Paresi, mas daí quando meu pai casou com Paresi, 
meu pai também é Paresi/Nambikwara, né? Minha mãe fala, meu pai 
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entende Nambikwara mas eles não falavam assim com a gente. 
Então com isso nós fomos crescendo, né? (F2). 

 

Ao serem perguntados sobre Quais são as línguas que você sabe falar?, os 

índios responderam: 

 

Gráfico 2 – Línguas faladas por Indígenas Adultos entre 28 e 47 anos 

 

 

Elab.: Alex Oliveira (2017). 

  

Para oito indígenas da faixa etária intermediária, a relação com a língua 

materna ocorre nos seguintes termos: 

 Quatro dominam a língua Wakalitesu (50%). 

 Dois são competentes em língua Halotesu (25%). 

 Dois se sentem mais confortáveis ao falar em Língua Portuguesa (25%). 

  

Após realizar as entrevistas individuais, trago uma situação de um casal de 

indígenas que transitam entre duas comunidades, um caso muito peculiar. Esses 

colaboradores vivem entre duas comunidades Nambikwara, a do marido, uma aldeia 

do povo Nambikwara (localizada no município de Comodoro, em Mato Grosso), e a 

da esposa, a aldeia Três Jacus. É interessante observar o que eles nos contam: 

 

(49) P. Vocês estão sempre aqui? 
R. Hamram. Aí, na verdade, eu sou etnia Nambikwara, Nambikwara 
puro, Nambikwara mesmo. 
P. Qual é o seu grupo? 
R. Então, lá é Nambikwara do Cerrado, hamram. (M2). 
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Ao dizer que é ―Nambikwara puro‖, o índio parece se distanciar de outros 

indígenas da aldeia Três Jacus, os colaboradores desta pesquisa. Os dados 

coletados junto a sua esposa revelam, dentro dessa problemática, ao menos um 

critério defendido por seu marido: 

 

(50) P. E aqui com quem você vive? 
R. É... Eu nasci e cresci aqui, né? Mas eu moro com Nambikwara de 
lá tem treze anos porque meu marido é de lá, né? Tem treze anos 
que a gente mora lá, mas nós sempre estamos aqui pra ficar seis 
meses, três meses com mamãe. 
P. Quais são as línguas que você sabe falar? 
R. Na língua Nambikwara mesmo [...] Entendo, né? É porque com a 
mãe dele é Negarotê, Nambikwara de lá. 
P. Por que lá eles falam mais a língua? 
R. Sim... mais a língua. (F2) 

 

Desse modo, a comparação realizada por eles entre as situações 

sociolinguísticas das aldeias indica que, o casal, assim, demonstra preocupação 

com o contexto do cenário desta pesquisa. Dando continuidade aos argumentos 

positivos de sua comunidade de origem, o indígena exemplifica com a transmissão 

das línguas ancestrais: 

 

(51) P. E como você aprendeu o Nambikwara? 
R. Eu falo. Eu aprendi com os meus avós, né? Eu nasci e desde 
nascença, desde criança, né? Falando e eu aprendi. Minhas crianças 
falam também. Esse aqui (o informante aponta para um garoto) é 
meu moleque. Ele fala na língua. 
P. E quantos anos ele tem? 
R. Ele tem onze anos. Ele fala. Eu ensino eles a falar [...] Ele têm que 
aprender as duas... Português e a nossa língua também.  
P. E quando o senhor acha que ele usa mais o português? 
R. Ele... A gente usa mais assim quando estamos falando com 
vocês, né? Só com gente da cidade que não entende a língua da 
gente, né?  [...] como os parentes dele aqui falam mais em 
português, aí ele vai traduzindo em português pra eles, mas ele fala 
na língua, ele fala, fala, fala mesmo. (M2).  

 

Ao observar os dados, me dei conta de que outra entrevistada informou ter 

vivido entre os Nambikwara do município de Comodoro e, também, fez algumas 

observações sobre as diferentes realidades: 
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(52) R. [...] Então, daí o meu primeiro marido era Nambikwara. Daí eu 
morei no meio dos Nambikwara mesmo! Lá de Comodoro... Eu morei 
assim acho que uns cinco anos com ele, daí eu fui aprendendo 
porque quase que eles não falam em português lá, né? (F2).  

 

Ainda sobre esse contexto, um senhor Wakalitesu/Nambikwara explica que o 

fato de o português não encontrar ambiência entre os indígenas de Comodoro está 

relacionado ao grande número de índios Nambikwara: 

 

(53) P. Mas a comunidade assim, como que é a comunidade (de 
Comodoro)? 
R. Lá tem mais Nambiwara. Lá parece que tem três mil, três mil 
índios porque vai do Vale até Rondônia, né? Tem Nambikwara de 
Rondônia e tem Nambikwara de Mato Grosso ainda, né? Aí lá é 
maioria ainda... Aqui é minoria (M2).  

 

Desse modo, o uso da língua portuguesa na aldeia Três Jacus entre os mais 

jovens parece superar o funcionamento de outras línguas indígenas. E foi, inclusive, 

mencionada anteriormente: ―Grande parte da criançada hoje fala só na língua 

portuguesa. Os próprios filhos obrigam o pai e a mãe a falarem em português 

(OPAN, 2015, p. 88). 

Na tentativa de confirmar ou refutar o que foi exposto, necessitei evidenciar o 

que foi dito pelos próprios membros dessa faixa etária, os mais jovens.  

Entre os colaboradores de 15 a 27 anos, os dados trazem o surgimento da 

categoria ―língua em retalhos‖, ou seja, um conhecimento limitado de determinados 

códigos linguísticos. O termo surgiu na fala de Patrícia Nambikwara (19 anos), filha 

de pai Paresi e mãe Nambikwara, que segue a esteira dos casamentos interétnicos. 

Ao ser levada a revelar as línguas que consegue compreender, a indígena me disse:  

 

(54) R. As línguas? Na verdade, sei retalhada em algumas partes, 
mas eu entendo também. 
P. O que você entende? Quais são as outras línguas que você 
entende? 
R. Eu entendo português, indígena e espanhol. (F3). 

 

Nesse caso específico, apesar de informar que a língua portuguesa é a mais 

utilizada por ela socialmente, a língua ancestral é lançada quando está em contato 

direto com os seus avós:  

 

(55) P. E com seus avós? 
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R. Com eles já é diferente. 
P. O que você fala com eles? Qual é o idioma? 
R. Em Nambikwara mesmo. (F3). 

 

A noção de línguas retalhadas é reiterada por uma jovem de 17 anos; 

envolvida na mesma pergunta (Quais são as línguas que você sabe falar?), afirma: 

  

(56) R. Eu sei, eu não sei, tipo... Eu não sei falar totalmente. Eu sei 
falar algumas palavras em língua Nambikwara e em língua Paresi. 
(F3). 

 

As respostas obtidas na entrevista realizada com outra adolescente seguiram 

um percurso muito similar aos diferentes níveis de compreensão dos idiomas. 

Inicialmente, indicou não falar nenhuma outra língua, além do português. Ao retomar 

a origem Paresi de sua mãe, relembrou parte de sua convivência com esse povo 

indígena:  

 

(57) R. É, eu estudei lá, né? Eu estudei lá até os seis anos... Daí 
tinha uma professora lá que dava aula na língua (Paresi)... Só, só 
entre os animais [entendemos que, nesse caso, as aulas estavam 
centradas em noções de vocabulário]. (F3). 

 

Apesar de apontar possuir um nível limitado da língua Paresi, o fato de ser 

questionada parece ter feito com que a entrevistada tivesse outra impressão de sua 

memória linguística.   

Indo em outra direção, há outros casos que evidenciam um conhecimento 

mais consolidado das línguas conviventes. Posso destacar aqui o caso de uma índia 

de 25 anos, filha de pais Nambikwara (Halotesu e Wakalitesu). 

 

(58) P. Quais são as línguas que você sabe falar? 
R. Eu sei falar tudo. 
P. Você fala Wakalitesu? 
R. Falo. Falo Halotesu. (F3). 

 

A partir dessa situação, há necessidade de se verificar o que foi respondido 

durante as conversas e entrevistas. Utilizei a mesma pergunta norteadora para as três 

gerações: Quais são as línguas que você sabe falar? Os resultados das respostas a 

essa questão, aplicados à Geração 3, estão representados no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Línguas faladas por Indígenas Jovens entre 13 e 25 anos 

 

 

Elab.: Alex Oliveira (2017). 

 

Assim, para oito colaboradores da terceira geração, a relação com a língua 

materna é estabelecida da seguinte forma: 

 Quatro afirmam dominar apenas a língua Portuguesa (50%). 

 Dois disseram ter o domínio da língua Wakalitesu (25%). 

 Um disse falar Halotesu (12,5%). 

 Um afirmou falar Negarotê (12,5%). 

 

Com os dados apresentados, percebe-se que a realidade das línguas 

inseridas na aldeia é plural. Com o intuito de expor outras línguas que podem ser 

entendidas dentro da comunidade, me arrisquei a questionar também: Você 

consegue entender bem outras línguas?  

Foi possível reunir todas as respostas e, assim, elencar as línguas que são, 

de algum modo, compreendidas pelos habitantes da aldeia Três Jacus: 

 Wakalitesu (língua da família linguística Nambikwara, ramo sul); 

 Halotesu (língua da família linguística Nambikwara, ramo sul); 

 Negarotê (língua da família linguística Nambikwara, ramo norte); 

 Mamaindê (língua da família linguística Nambikwara, ramo norte); 

 Traços da língua Paresi (língua da família linguística Aruak).  

 

Os resultados mostram que a língua Wakalitesu é, entre as línguas indígenas, 

a majoritária na comunidade. Há, nesse mesmo espaço, a língua Halotesu, 
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ocupando o segundo lugar em número de falantes, ambas pertencentes ao ramo do 

Sul, com um alto nível de entendimento, como já tratado. 

Outro fato que chamou a atenção é a menção ao entendimento das línguas 

Negarotê e Mamaindê, línguas do ramo Norte. Ressalto a necessidade de 

investigações que tenham como foco este tipo de comparação linguística. Além 

dessas línguas da família linguística Nambikwara, identifiquei a presença de traços 

da língua Paresi, pertencente ao tronco Aruak, como já informado.  

Tome-se como exemplo do retrato da realidade da aldeia Três Jacus o 

depoimento de um residente: 

 

(59) P. Você fala alguma outra língua além do português e da língua 
Wakalitesu? 
R. Outra língua? Tem cinco línguas que eu entendo. Tem... Gente... 
Eu entendo quer dizer, eu entendo Negarotê, Mamaindê, Aroeira, 
pessoal do Vale também eu entendo, eu entendo. (M2) 

 

Desse modo, na aldeia Três Jacus, há um plurilinguismo de convivência, ou 

seja, línguas indígenas, em sua maioria, aparentadas geneticamente (pertencentes 

à família linguística Nambikwara) que possuem um alto grau de entendimento 

mútuo. No entanto, os resultados indicam, ao mesmo tempo, que, desde a segunda 

geração, o número de indígenas que se comunicam em língua portuguesa está 

aumentando. Para um detalhamento dessa situação, apresento a seguir a relação 

com a língua nacional e, depois, os contextos de uso. 

 

3.2.2 Relações estabelecidas com a Língua Portuguesa 

 

O contato com a Língua Portuguesa fez surgir, sem dúvida, uma nova 

configuração no repertório linguístico dos habitantes que convivem na aldeia Três 

Jacus.  

Entre as mulheres mais velhas, por exemplo, tive algumas impressões de 

resistência em relação à Língua Portuguesa. Ao iniciarmos a nossa conversa com 

uma senhora colaboradora, ela disse não se sentir muito confortável ao falar em 

português e, por isso, pediu para não ser gravada no início. Sentados em frente à 

escola, ela permitiu o registro em áudio. 

 
(60) P. E o português, como a senhora aprendeu? 
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R. Qualquer pessoa falando, aí aprendendo por conta, né? [...] 
Gravando. Falei. 
P. E fora daqui qual é a língua que a senhora usa? 
R. Quase nada de português, só Nambikwara mesmo. 
P. Ah... Tá bom. E quando a senhora vai em outras aldeias? 
R. Vou e falo na língua mesmo. (F1). 

                            

Essa perspectiva, no entanto, parece ser contrária entre os homens mais 

velhos, pois sua opinião é de que se sentem competentes ao falarem português, 

gerando outro tipo de relação. Nesse sentido, muitos afirmam que estiveram mais 

expostos à língua, devido ao trabalho nas fazendas: 

 

(61) P. Como que o senhor aprendeu o português? 
R. Quando eu era solteiro vivia mais na fazenda... Desse jeito assim, 
né? Aí eu saia na fazenda, trabalhava. Eu ficava no meio de peão ali, 
né? Aí eles falavam isso, aquilo assim e eu fui aprendendo. (M1). 

 

De modo muito particular, os adultos, homens e mulheres, apresentaram 

resultados favoráveis à utilização do português. O argumento mais utilizado foi o de 

sua imposição a partir dos estudos formais nas escolas: 

 
(62) P. E como que você aprendeu português? 
R. Estudando. Tem que estudar! Se por acaso se, se eu, se eu, se a 
gente entra na sala de aula a gente não consegue falar... Você 
também, se você não consegue entrar na sala de aula você não vai 
conseguir falar... Tem que estudar. É... E... Na verdade, eu não, na 
verdade, eu, eu, eu não cresci aqui. Eu cresci em São Paulo, na 
verdade. Morava em São Paulo quando era novo, né? Aí vivia lá, aí 
estudei um pouco lá também. Aqui estudei um pouco também... A 
gente vai tirando conhecimento dos lugares. A gente sai com outros 
companheiros da cidade conversa, a gente vai aprendendo assim. 
(M2). 
 
(63) P. E como a senhora aprendeu o português? Como que a 
senhora aprendeu? 
R. Aprendendo escrevendo. 
P. Aqui na comunidade? 
R. É, na escola. (M2). 
 
(64) P. E o português como você aprendeu? 
R. Aprendi escutando eles falando, estudando, né? Aí eu aprendi 
falar. (F2). 

 

Após a exposição do seu uso no ambiente escolar, trago algumas situações 

mais propícias para a reprodução do idioma: 
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(65) P. Quando você acha que ele usa (refiro-me ao seu filho) mais o 
português? 
R. Ele... A gente usa mais quando nós estamos falando com vocês. 
Só gente da cidade que não entende a língua da gente, né? (M2). 

 

Para um indígena de 47 anos, entre os competentes em alguma língua 

ancestral e na língua portuguesa dentro da comunidade, o que existe é uma ―troca 

de linguagem‖. Ao tratar da fluência dos indivíduos que ali vivem, o que ocorre, em 

suas palavras, é: 

 

(66) R. Tem horas eu falo na língua dela (refere-se à língua de sua 
esposa). É... na minha língua também. 
P. E português vocês falam? 
R. Português a gente fala. 
P. E com os amigos do senhor aqui na comunidade, assim... Quando 
o senhor encontra. 
R. Nós trocamos de linguagem. Tem horas que é português mesmo. 
[...] consigo falar bem nas duas. (M2). 

 

Ele exemplifica com os episódios comuns de deslocamento até a cidade de 

Sapezal; ao tratar dos encontros que ocorrem no contexto urbano, ele diz:  

 

(67) R. Quando nós estamos na cidade, por exemplo, se 
encontramos com parente trocamos a linguagem [...]. Lá na cidade 
nós falamos também. (M2).  

 

A língua também funciona como o único instrumento de comunicação com os 

que são indígenas considerados monolíngues em língua portuguesa. Nesse sentido, 

exemplifico com o que foi dito: 

 
(68) R. Meu marido também não fala (língua ancestral), só 
português. Nós nos comunicamos mais em português, só português. 
Mas nessas apresentações, no meio dessas coisas sempre eles 
(referindo-se aos seus filhos) sempre estão no meio dos 
Nambikwara. Eles cantam com eles, eles dançam com eles, se 
apresentam sempre aqui com os Nambikwara. (F2). 
 

Ao tratar do contexto vivido pelos seus filhos, interessa-me, a partir de agora, 

verificar como ocorreu a aprendizagem da língua portuguesa entre os mais jovens. 

 

(69) P. E o português como você aprendeu? 
R. O português eu aprendi com minha professora, né? Que inclusive 
não mora mais aqui. Ela já foi embora daqui há muito tempo. Já tem 
uns sete anos que ela foi embora daqui. (M3). 
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(70) R. Eu aprendi... É na escola porque para comunicar é mais o 
português. Então eu aprendi na escola. (F3). 
 
(71) R. Aprendi escutando os outros falando... Esses que não falam 
na língua (língua indígena). (F3). 

 

Os indígenas mais novos sentem-se competentes quando são expostos ao 

uso da língua portuguesa. O português está cada vez mais presente durante as 

interações que realizam tanto na cidade de Sapezal como dentro da própria 

comunidade. 

 

(72) P. E você sai muito da aldeia ou não? 
R. Nós saímos pra passear. 
P. E quando vocês saem pra passear qual é a língua que mais 
usam? 
R. O português. (F3). 

 

Com o intuito de trazer visibilidade ao tema da língua portuguesa dentro da 

comunidade, aponto algumas considerações realizadas ao longo do Seminário 

ministrado dentro da aldeia8.  

Em meu Diário de Campo, há alguns registros dos momentos em que os 

indígenas fizeram uso de suas línguas ancestrais e da língua portuguesa durante as 

conversas. A alternância de códigos ocorreu, em grande medida, por homens e 

mulheres mais velhos. Entre algumas motivações, está o fato de discordarem de 

algo, como registrei durante a realização de uma atividade do Seminário: ―Eles 

estavam conversando em português, mas, no momento em que José discordou de 

Carlos Nambikwara, eles passaram a falar em Wakalitesu‖ (Diário de Campo, p. 10).  

Posteriormente, ao questioná-los sobre o uso da língua 

Wakalitesu/Nambikwara, os dois concordaram que é um modo mais fácil de discutir 

e, além disso, é um código linguístico que utilizam para entrar em acordo sem que 

outros percebam; nesse caso, referiam-se à nossa presença e também a situações 

comuns quando vão até a cidade de Sapezal.  

Entre os mais jovens, a Língua Portuguesa foi, efetivamente, a mais utilizada 

ao longo do curso. Por outro lado, ainda que as observações relevem isso, 

presenciei, durante algumas entrevistas realizadas ao final dos encontros, a 

necessidade da autoafirmação indígena através do domínio da língua indígena, 

                                                 
8
 I Seminário de Estudos Linguísticos: Vivências e Experiências com a Língua Wakalitesu. 
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como disse um jovem: ―Na aldeia a língua deve ser muito valorizada, pois ela é 

muito importante para nós. Eu sei falar algumas palavras e gosto‖.  

 

3.2.3 Alguns espaços especializados de uso das línguas 

 

Como visto até o momento, várias línguas são de fato produtivas dentro da 

aldeia. Considero, assim, que as línguas ancestrais e o português servem para 

integrar os sujeitos que ali convivem, sejam indígenas pertencentes à mesma etnia, 

sejam não pertencentes; além disso, funcionam como importantes fontes de poder 

cultural/linguístico.  

Para Pimentel da Silva (2009), os espaços de uso especializados vitalizam as 

línguas ancestrais; no entanto, o contrário também é verdadeiro. Assim, menciono 

os contextos que pude observar no dia-a-dia da aldeia Três Jacus e faço referência 

ao que os colaboradores me disseram em relação ao tema. Apresento a seguir, 

alguns deles. 

 

3.2.3.1 Casa 

 

Dentro das residências, os diálogos são estabelecidos em torno da maioria 

dos assuntos do dia-a-dia. Dentro do roteiro, adapto alguns questionamentos para 

entender a produção das línguas dentro das casas. 

 

(73) P. Mas na casa da senhora, a senhora utiliza que língua? Qual é 
a língua que a senhora fala em casa? 
R. Falo com as minhas crianças, meus netos. 
P. E a senhora fala em que língua com seus netos? 
R. É... Eles falam. 
P. Em Wakalitesu ou português que a senhora fala? 
R. Português, na língua... Tudo! [...] Quase não falo nada de 
português, só Nambikwara mesmo. (F1). 
 
(74) P. O senhor fala com os seus sobrinhos em que língua? 
R. Eu falo na língua com eles. Eles falam português pra mim e já dou 
duro pra que eles falem na língua, né? É sério mesmo. Não falo em 
português com eles não. 
P. E eles entendem? 
R. Eles entendem. Eles entendem alguma coisa, né? Mas de 
primeira... 
P. Mas e os menores? 
R. Os menorzinhos... Eles falam na língua também. Eu estou em 
casa e fico observando, né? Tem que ser assim. (M2). 
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(75) P. E com a sua família? Com os seus pais você fala em 
português? 
R. Sim. 
P. E com os seus avós? 
R. Já com eles é diferente. 
P. Em qual idioma você fala com eles? 
R. Nambikwara. (F3). 

 

Há, assim, como visto em algumas falas, uma tendência a que os mais velhos 

se expressem nas línguas ancestrais e, nesse ambiente, os mais jovens são levados 

a utilizá-las ainda que parcialmente.  

 

3.2.3.2 Confecção de artesanatos: transmissão de conhecimentos nas línguas  

             ancestrais 

 

Essa atividade está fortalecida na comunidade e funciona como fonte de 

renda, principalmente, para as mulheres. É um espaço de trabalho em que as 

línguas ancestrais possuem grande valor quando são transmitidos conhecimentos 

entre elas.  

Em meu caderno de campo está registrado o momento em que me deparei 

com uma reunião da Associação de Mulheres da aldeia Três Jacus, que levaram o 

artesanato para ser disponibilizado para comercialização.  

 

Elas (as mulheres indígenas) estavam com muitos artesanatos que 
são produzidos aqui mesmo na comunidade. A professora Cleide fez 
questão de nos mostrar detalhadamente cada peça. Eu vi muitos 
colares coloridos e cocares que são utilizados nas festas culturais. 
Elas juntaram todos os produtos e colocaram na sala de aula. Ao 
final, comprei um Hatisu (cesto tradicional Nambikwara) (Diário de 
Campo, 2016, p. 8). 

 

 Muitas peças foram apresentadas a mim, como se pode verificar na 

Figura 7. 
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Figura 7 - Exposição de artesanato 

 

 

Foto: Alex Oliveira (dez. 2016). 

 

Durante a exposição, foi relatado, por exemplo, que no ato de confeccionar 

esse artesanato da figura acima, as mulheres se utilizam de termos das línguas 

Nambikwara. Há, nesse contexto específico, a inserção de artesanato de outros 

povos, como dos Paresi. Tal fato supõe a influência das culturas conviventes.  

Ainda tratando dessa atividade, mesmo entre as mulheres monolíngues em 

português existe a utilização de vocabulário especializado, mais aparente, na língua 

Wakalitesu/Nambikwara. Dessa forma, essas atividades expandem e renovam as 

línguas, como exposto por Pimentel da Silva (2009, p. 64):  

 

[...] quando essas atividades são mantidas, a língua não é só 
preservada, mas expandida e renovada. Essa ampliação ocorre com 
os novos conhecimentos que os indígenas adquirem com as novas 
experiências e criações. 

 

3.2.3.3 Escola: uso das línguas 

 

A Escola é, sem dúvida, um dos espaços mais conflituosos para o uso das 

línguas, já que ao lado das línguas indígenas está a de maior uso, a língua 

portuguesa.  
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Ao longo da construção do Plano Político Pedagógico (SAPEZAL, 2014) da 

escola Wakalitesu, há um embate criado a partir da necessidade do fortalecimento 

cultural e linguístico. No caso específico da Língua Portuguesa, o documento 

aponta: 

 
Mostrar o conhecimento para os alunos do uso correto da fala e da 
escrita. [...] apesar de ser introduzida na nossa cultura, nunca 
devemos negar que ela seja importante, pois se isso não tivesse 
acontecido, de que forma poderíamos nos comunicar com as 
sociedades não indígenas e outras etnias? Talvez fosse um povo 
sem contato, sem ter outros conhecimentos além dos nossos. 
(SAPEZAL, 2014, p. 20). 

 

Por outro lado, ainda que haja um esforço em valorizar a situação de contato, 

existe também a necessidade da autoafirmação indígena através das línguas 

ancestrais: ―Na sociedade indígena a língua materna deve ser muito valorizada, 

pois, ela é uma das identidades mais fortes que existe numa comunidade‖ 

(SAPEZAL, 2014, p. 21). 

Ainda que reconheçam a necessidade do ensino das línguas indígenas dentro 

da escola, há muitas dificuldades para implantação do ensino bilíngue:  

 

Registrei algumas fotos de materiais confeccionados pelos 
professores. As atividades estão escritas em língua Nambikwara [...] 
(a professora) me explicou que a língua portuguesa é a mais utilizada 
na escola porque existe falta de professores que dominem a língua 
indígena e é o seu próprio caso. Isso parece deixar ela bastante 
desconfortável e preocupada. (Diário de Campo, 2016, p. 5). 

 
 

       Apesar dessa dinâmica conflituosa, a escola surge como um ambiente 

propagador das atitudes de valorização da língua. Sobre o contexto escolar, 

Santana (2012) expõe que munidos de atitudes positivas os índios acabam por 

reafirmar a sua identidade. É, a seu modo de ver, um espaço próprio para a 

retomada de suas tradições, propiciando, assim, a retomada de memórias 

linguísticas e culturais. 

Em suas palavras:  

 

o espaço escolar pode, sim, se constituir em um lugar de 
fortalecimento e valorização da língua indígena, desde que as 
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propostas e metodologias estejam voltadas para uma educação 
intercultural e transdisciplinar. (SANTANA, 2012, p. 219). 

 

3.2.3.4 Festas culturais: uso da língua materna 

 

Nessas práticas, os indígenas sentem a necessidade da utilização de suas 

línguas maternas. Ao serem questionados sobre as festas que realizam na 

comunidade, os índios demonstram alegria em seus relatos: 

 

(76) P. E vocês gostam muito de festa? 
R. Adoramos festa. Seja cultural, seja de branco, seja de tudo, né? 
P. E quais são as festas culturais que vocês fazem? 
R. São três tipos de festa cultural, né? Menina-moça, é... Do Espírito 
também... O que a gente oferece no cemitério... Fazer a chicha. Seja 
coca, seja café, seja pinga é isso que vai. Mas cada uma, uma 
coisa... Tem café, tem leite... É isso aí. 
P. E a outra festa qual é? Tem Menina-moça, a dos Espíritos... 
R. A de... Flauta sagrada que eles falam também. Essa aí é só pra os 
homens mesmo. Mulher não pode participar, entendeu? (M1). 

 

Especificamente sobre a questão linguística, podemos observar que há, 

dentro das festas tradicionais, a preferência pela manutenção cultural através do uso 

exclusivo das línguas indígenas: 

 

(77) P. E aqui quais são as festas tradicionais de vocês, quais que 
são as festas tradicionais? 
R. Festa assim? Mais tarde por aí tem alguma festinha [na data, era 
aniversário de um líder religioso da comunidade] Qualquer hora 
festinha e canta. 
P. Aí vocês cantam na língua ou em português? 
R. Na língua. Nada de português! 
P. Nas festas tradicionais do povo Wakalitesu, qual que é a língua 
que eles usam? 
R. Usa de Nambikwara mesmo, aí as crianças aprenderam agora. 
(F1). 
 

 

3.2.4 Atitudes linguísticas em relação às Línguas Ancestrais/Portuguesa 

 

Neste tópico, o objetivo é comentar as atitudes linguísticas dos indígenas em 

relação às suas línguas ancestrais e, ao mesmo tempo, à Língua Portuguesa. 

Assim, interessa-me perceber os juízos de valor quando tratam das línguas 
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conviventes, evidenciados a partir de posições que podem ser negativas ou 

positivas.  

Ao tratar do assunto, Calvet (2002) explica que não há neutralidade entre o 

falante e sua língua. Em suas palavras: 

 

Com efeito, existe um conjunto de atitudes, de sentimentos dos 
falantes para com suas línguas, para com as variedades de línguas e 
para com aqueles que as utilizam, que torna superficial a análise da 
língua como simples instrumento (CALVET, 2002, p. 65).  

 

         A pergunta norteadora desse quesito girava em torno da ―facilidade‖ de uma 

determinada língua ou de ambas: Qual é a língua que você acha mais fácil, o 

Português ou a língua Wakalitesu*? 

         As pessoas de maior idade na aldeia não comungam, nesse quesito, de uma 

mesma impressão sobre as línguas ancestrais. Para as mulheres, a utilização da 

língua Wakalitesu é muito importante entre os mais jovens. Uma senhora retrata o 

modo como se posiciona quando os seus netos não a utilizam: 

 

(78) R. É importante que eles falem. Quando eles não entendem a 
minha conversa eu zango, eu zango com meu... Eu zango mesmo! 
Porque na conversa, tem que falar mesmo.  
P. Então quando eles não entendem a senhora, a senhora fica 
zangada? 
R. Hamram. Zangada, brava! (F1). 

 

Ao utilizar o vocábulo ―zango‖ de modo recorrente, a entrevistada quer 

chamar a minha atenção para a perda linguística percebida por ela ao longo do 

tempo. Assim, entre a geração dos mais velhos, nota-se que há certo 

conservadorismo linguístico em relação às línguas indígenas por parte das 

mulheres. 

Seguindo o mesmo pensamento, outras indígenas mais velhas me disseram, 

informalmente, possuir dificuldade para a expressão em língua portuguesa por conta 

das ―regras‖ da língua, tanto ao falar como pelas exigências da habilidade escrita.  

Entre os homens, as opiniões seguem outra direção; recorro à fala de um 

deles; um índio, ao ser questionado sobre a facilidade das línguas que domina, a 

língua Halotesu e o português, me disse: 
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(79) R. Eu acho o português mais fácil, né? [...]. É bom aprender as 
duas línguas. (M1). 

 

Essa impressão positiva foi certamente causada pelo contato direto que 

ocorreu entre os indígenas homens dessa faixa etária e os fazendeiros da região, 

como já tratado. Em contrapartida, o mesmo colaborador mostra preocupação em 

torno da transmissão das línguas indígenas, ao dizer que o ―bom‖ é aprender, pelo 

menos, dois idiomas e, nesse sentido, um deles deve ser filiado à família 

Nambikwara. 

O sentimento de perda é compartilhado também entre os adultos que não 

dominam nenhuma língua étnica:  

 

(80) R. Aí é muito importante por conta que pra gente mesmo, pra 
gente mesmo que sai muitas vezes pra participar de conferência, das 
reuniões... Eles perguntam pra gente, né? Como que chama tal 
coisa? Como que chama tal coisa? É uma dificuldade muito grande 
que a gente enfrenta. (F2). 

 
(81) R. Ela é bastante importante porque... Porque essa língua 
nossa, ela ajuda bastante as crianças, o povo, né? Fica mais ligado 
com... Porque na cultura do povo Wakalitesu quem fala a língua... 
Tem mais segurança com os espíritos, com os pajés... Porque a 
gente cresceu nessa, nessa, nesse trabalho, né? Nessa regra de 
pajé... Que tem muitas coisas que a gente aprendeu: de andar no 
mato, não andar de qualquer jeito... Tem épocas que existem muitos 
animais, né? Espírito perigoso, né? Então tem regra que a gente usa 
na comunidade. (M2). 

 

Como percebido, quando se perde uma língua ancestral, para além de um 

elemento-identificador, outras práticas culturais estão fadadas ao esquecimento.  

Entre os mais jovens, as atitudes positivas são recorrentes em relação à 

língua nacional, como mostram os dados: 

 

(82) P. E qual é a língua que você mais gosta? 
 R. Português (F3). 
 
(83) R. O português é mais fácil. (F3). 
 
(84) R. O português mesmo. (F3). 

 

Tais atitudes demonstram a importância que o idioma vem assumindo entre 

os moradores da aldeia. Esse fato analisado é importante entre os mais jovens, já 

que, segundo eles, a facilidade está ao entrar em contato com pessoas pertencentes 
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a outras culturas, como em situações corriqueiras das viagens à cidade de Sapezal, 

seja para estudar, seja passear.  

Muitos jovens da comunidade realizam o trajeto diário até a cidade de 

Sapezal por conta dos estudos. Quando questionados sobre a língua utilizada dentro 

desse contexto, disseram: 

 

(85) P. Você estuda aqui na aldeia? 
R. Não, eu estudo na cidade. 
P. E na cidade qual é a língua que você mais usa? 
R. O português [risos]. (F3). 
 
(86) P. E qual é a língua que você mais usa? 
R. O português mesmo. (F3). 
 
(87) P. E lá em Sapezal quais são as línguas que você estuda? 
R. Português. 
P. Português? Nenhuma outra? 
R. Inglês também. (F3). 

 

Outros fatores podem ser elencados para a sua preferência, principalmente, a 

chegada das tecnologias entre os adultos e jovens (televisão, computadores, 

celulares etc.), ou seja, a exposição ao mundo letrado em língua portuguesa, 

argumento apresentado pela comunidade: ―Falta de orientação no uso da televisão, 

internet e redes sociais a favor das tradições culturais‖ (OPAN, 2015, p. 89). Em meu 

entendimento, o português funciona como uma língua de sobrevivência.  

 

3.2.5 Perspectivas de manutenção linguística 

 

Como apontado neste estudo, na comunidade investigada, existe a 

alternância de vários códigos linguísticos. Grande parte da população se considera 

plurilíngue, já que consegue estabelecer comunicação não só entre os que ali vivem, 

mas também em outras comunidades, em diversas línguas. Assim, tanto a língua 

Wakalitesu, como a Halotesu, por exemplo, são produtivas em contextos reais, o 

que tornam evidentes seu significado e importância.  

Quando questionados sobre a importância do ensino das línguas indígenas, 

os colaboradores mais velhos coincidiram: (88) ―É, eu acho importante. Pra não 

perder o idioma, né?‖ (M1).  
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Com o intuito de esclarecer a preocupação com a transmissão dos aspectos 

culturais indígenas, recorri ao que eles evidenciam: 

 
 

O jovem tem que aprender a viver. Os adultos que não ensinam 
também estão errados. Criança é igual papagaio, imita tudo que você 
faz. Se você canta com as crianças, elas cantam, se você leva para 
roça, ela planta. Temos que ensinar para as crianças o que a gente 
aprendeu, repassar para elas a música de menina-moça e de pajé. A 
responsabilidade é da família – a primeira instituição que deve 
transferir esse conhecimento para os filhos no cotidiano. Depois vem 
a escola (OPAN, 2015, p. 92). 

 

O aparente descuido com a transmissão desses aspectos é lamentado e 

retratado pelos entrevistados adultos. Uma indígena informou ser questionada pelos 

próprios filhos: 

 
(89) R. [...] meus filhos estudam todos na cidade, né? Estão todos na 
cidade, né? Então muitas vezes eles falam que a professora pede 
pra eles ir lá e apresentar, né? Tem os artesanatos, as coisas que 
eles usam. Então daí tem hora que eles brincam comigo, né? Eles 
falam: mãe, a senhora não ensinou a gente... O que é que significa 
um cocar? O que é que significa uma pintura? (F2). 

 

Ao diagnosticarem as forças que deslocam as línguas indígenas, os índios 

seguem buscando, hoje, dialogar sobre essas questões. Estou de acordo com o 

apontado pelo Plano de Gestão (OPAN, 2015, p. 93) sobre a existência de algumas 

necessidades imediatas, às quais dou destaque:  

 

 Amadurecimento de uma política linguística e escrita para 
alfabetização bilíngue. 

 Capacitação de professores. 

 Pesquisas sobre as línguas indígenas, ensino de grafia na língua 
materna e produção de materiais didáticos. (OPAN, 2015, p. 93). 

 

Os jovens, quando perguntados sobre a importância de suas línguas étnicas, 

pareciam compreender o valor de deter esse bem linguístico/cultural: 

 

(90) R. Eu acho importante porque aí não acaba com a língua do 
povo, né? Que é o idioma indígena. (F3). 
 
(91) R. Porque a gente... Muitos, muitas crianças... Tem muitos 
jovens que não sabem falar que nem a gente aprendeu, né? Então 
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muitos que... A maioria aqui da aldeia, muitos falam só em 
português, né? Não usa a língua da gente mesmo. (M3).  
 
(92) R. Humrum. Porque quando [pausa] pra gente ter informação 
com nossa etnia mesmo, né? Pra falar escondido das outras 
pessoas. Daí é importante. (F3). 

 

Desse modo, ainda que tenha percebido, entre a faixa etária mais jovem, 

atitudes positivas em relação ao português, o processo vivido é, na verdade, 

conflituoso.  

Felizmente, o que se vê, atualmente, é uma preocupação em relação à 

vitalidade das línguas ancestrais, um sentimento de perda. Em conversa informal, 

uma professora da aldeia mencionou que os maiores desafios da escola com o 

ensino da uma língua ancestral é que há a necessidade da elaboração de materiais 

didáticos, pois os que possuem, em grande maioria, são pertencentes a outros 

povos Nambikwara.  

Assim, a partir das minhas análises, pude verificar indícios de deslocamento 

linguístico, em que a língua portuguesa avança em relação às línguas indígenas. Em 

contrapartida, os índios revelam a existência concomitante da preocupação em torno 

da manutenção e retomada de suas línguas ancestrais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o percurso para a realização deste trabalho, na primeira seção 

apresentei um recorte histórico dos povos Nambikwara, a partir das percepções dos 

não indígenas. Tornaram-se conhecidos pelo contato direto com o Marechal 

Cândido Rondon, na época da construção das linhas telegráficas, com o intuito de 

ligar o território de Mato Grosso ao Amazonas (BRAGA, 2012).  

Em seguida, destaquei o estabelecimento da Missão Anchieta, responsável 

por conceder assistência médica aos indígenas que estavam sendo dizimados por 

doenças e outros conflitos na época. Próximo ao território da aldeia Três Jacus está 

o Utiariti, lugar onde os religiosos, desde 1945, se estabeleceram e impactaram, 

certamente, o repertório cultural de várias populações indígenas. Além disso, no 

mesmo período, chegaram à bacia do rio Juruena os exploradores de seringa 

(OPAN, 2015). Posteriormente, chegaram os fazendeiros e, nesse sentido, existiu a 

necessidade da demarcação oficial de seus territórios.  

Todos esses movimentos são fundamentais para a compreensão da realidade 

vivenciada atualmente pelos residentes da região. Trato das línguas pertencentes à 

família linguística Nambikwara e, ainda, realizo alguns comentários sobre os estudos 

dessas línguas. Os trabalhos, em grande maioria, foram desenvolvidos por 

investigadores de universidades nacionais e estrangeiras e apresentam descrições 

consistentes para a nossa ciência. No entanto, pouco se conhece sobre a realidade 

específica de cada comunidade Nambikwara e, nesse sentido, esta pesquisa torna-

se complementar e necessária. 

Na segunda seção, a preocupação foi tratar dos caminhos percorridos para a 

realização do estudo. Teci considerações sobre o histórico da Sociolinguística, além 

de indicar a linha de pesquisa aqui adotada. Problematizo, ainda, alguns conceitos 

provenientes da Sociolinguística, como o contato/conflito linguístico, com o intuito de 

conceder visibilidade a esses contextos onde existe a convivência de mais de uma 

língua. 

Procurei, ao longo da seção, direcionar o leitor para o embasamento teórico-

metodológico e a apresentação dos instrumentos de coleta, que se tornaram, nesse 

caso, imprescindíveis. Falo, ainda, da vivência junto aos indígenas da aldeia Três 

Jacus, os quais permitiram meu acesso à comunidade e, para além, mostraram 

interesse pela minha permanência e continuidade dos estudos.  
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Por fim, a última seção, de ordem analítica, é, sem dúvida, a maior 

contribuição para a comunidade. A escrita da análise possui a função de provocar 

reflexões entre os próprios residentes da aldeia Três Jacus. Essa documentação, 

ainda que preliminar, é um importante instrumento para o fortalecimento e início de 

uma política linguística consistente. 

A preocupação inicial foi verificar a visão dos indígenas sobre alguns fatos 

descritos na primeira seção. Dessa forma, pude comparar as informações contidas 

no levantamento bibliográfico sobre a história dos Nambikwara com o discurso 

presente na comunidade.  

Sobre os aspectos relativos à sua história, os índios enaltecem o contato 

realizado pelo Marechal Rondon, pois, de algum modo, na visão deles, há certo 

prestígio por terem sido oficialmente contatados. Por outro lado, em relação ao 

estabelecimento da missão na região do Utiariti próxima ao território tradicional 

Nambikwara, existe a recorrência de um sentimento de perda linguística por conta 

da obrigatoriedade de falarem a língua portuguesa na época e, em seguida, pelo seu 

uso intensificado pelos casamentos entre diferentes povos indígenas, funcionando, 

assim, como uma língua de sobrevivência.  

Ao final da análise sobre os aspectos macrossociais, a narração da 

construção da aldeia é permeada por episódios da exploração dos seringais. 

Durante esses anos, eles tiveram maior vivência com as ferramentas e estilo de vida 

dos não indígenas e, assim, uma forte mudança cultural. Dando continuidade à 

análise, os resultados dos aspectos das microvariáveis revelam a convivência de 

várias línguas. As mudanças ocorridas na transmissão dos idiomas ancestrais 

podem ser percebidas a partir da geração intermediária, em que muitos afirmaram 

ter o domínio exclusivo da língua portuguesa. Ao adotarem o idioma nacional, 

confirmam a hipótese de que o português passou a ser uma língua de sobrevivência, 

já que parte possui pai e mãe não aparentados linguisticamente. 

Apresento, ainda, alguns espaços de uso especializado das línguas. Esses 

espaços de enunciação são primordiais na construção da luta vivenciada por eles, 

pois, de um lado, existe uma necessidade do uso de suas línguas ancestrais e o 

apelo por sua manutenção, principalmente, por parte dos mais velhos; por outro 

lado, identificamos também a importância da língua portuguesa dentro da aldeia. 

Diante disso, os resultados desta pesquisa condicionam a maioria dos falantes mais 
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jovens ao processo de deslocamento das línguas indígenas em função da língua 

portuguesa.  

As línguas ancestrais, no entanto, são faladas por grande parte dos 

residentes da comunidade, onde elas seguem vivas. Nesse sentido, trago a fala de 

um sábio Nambikwara: ―nossa língua nunca vai acabar... Eu tenho certeza que 

nunca vai acabar‖ (Paulo Nambikwara, 47 anos). 

Denomino a situação da aldeia Três Jacus como a de um plurilinguismo de 

convivência, pois, a meu modo de ver, os índios encontraram meios próprios para 

organizar essa situação plural. Desse modo, acabam por orgulhar-se da pluralidade 

linguística e hoje estão encontrando meios de resistência e autoafirmação em torno 

de suas práticas culturais. 

Ao longo das nossas observações, os índios mostraram-se preocupados com 

a manutenção de suas línguas, principalmente no contexto escolar. De acordo com 

Dunck-Cintra (2005), a escola é um ambiente propício para promover ações na 

direção contrária à da perda linguística; a esse respeito, podemos agir. Para a 

linguista, é possível que seja criado um espaço de práticas culturais tomando como 

base conhecimentos que os mais idosos guardam e, a partir deste posicionamento, 

ocorrerá o seu fortalecimento. 

Assim, ressalto a necessidade emergente de estudos que possam subsidiar 

esse desejo de manutenção linguística, sobre todos os aspectos (fonético-

fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos) da língua 

Wakalitesu/Nambikwara, escolhida pela comunidade para estar na escola. Tais 

investigações devem estar aliadas ao propósito da adoção de uma política 

linguística, caso os indígenas se decidam por esse caminho.  
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