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Se você falar com um homem 

 numa linguagem  

que ele compreende,  

isso entra na cabeça dele.  

Se você falar com ele  

em sua própria linguagem,  

você atinge seu coração. 

 
(Nelson Mandela) 
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RESUMO 
 

 
 
 

A proposta da presente pesquisa consistiu em descrever e analisar, por meio 
de uma abordagem estruturalista, manifestações da gramática da língua materna 
(L1) presentes na escrita em língua portuguesa (L2), de professores indígenas em 
formação. Para tanto, tomamos como objeto da investigação textos produzidos, em 
língua portuguesa, por estudantes pertencentes às etnias Uru-eu-wau-wau e 
Amondawa que fizeram parte do curso de formação de professores indígenas 
Projeto Açaí II, no estado de Rondônia. A relevância em pesquisar essa temática 
consiste em contribuir tanto para estudos das línguas indígenas, como para estudos 
referentes à formação de professores. O trabalho foi desenvolvido sob a seguinte 
questão norteadora: quais interferências da L1 se manifestam na concordância 
(gênero e número) e na ordem sintática na escrita de L2 de falantes indígenas no 
processo de aprendizagem? Para que essa questão fosse respondida, 
estabelecemos como objetivo geral: desenvolver estudos descritivo-analíticos sobre 
as manifestações da gramática flexional da língua materna no sintagma nominal e 
apresentar as ocorrências da ordem sintática na escrita da L2 de professores 
indígenas. Metodologicamente, esta pesquisa se classifica como qualitativa, de 
caráter interdisciplinar e transdisciplinar, do tipo bibliográfico e documental. Entre 
alguns autores que embasaram o presente estudo estão: Krashen (1989), McLauglin 
& Zamblidge (1990), no contexto de aquisição de segunda língua; D’Angelis (2012), 
sobre o ensino de português para falantes indígenas; Câmara Junior (1991) e Borba 
(1991), com estudos descritivos e estruturais da língua portuguesa. Os resultados 
evidenciaram que as manifestações da L1 presentes na escrita em L2 são oriundas 
da língua materna, constituindo um português rico em marcas de indianidades. 
 
Palavras-Chave: Aquisição-aprendizagem de línguas. Manifestações da L1 na 
escrita da L2. Formação de professores indígenas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The purpose of the present research was to describe and analyze, through a 
structuralist approach, expressions of the mother tongue grammar (L1) presents in 
the Portuguese (L2) writing of indigenous teachers in formation. To do so, we took as 
object of the research texts produced in Portuguese language by students belonging 
to the Uru-eu-wau-wau and Amondawa ethnicities who took part of the training 
course for indigenous teachers Project Açaí II, in the state of Rondônia. The 
relevance in researching this theme is to contribute both to studies of indigenous 
languages and to studies related to teacher formation. The work was developed 
through the following guiding question: what L1 interferences are manifested in 
agreement (gender and number) and in the syntactic order in L2 writing of indigenous 
speakers in the learning process? For this problematic question to be answered, we 
established as a general objective: to develop descriptive-analytical studies on the 
manifestations of the inflectional grammar of the mother tongue in the noun phrase 
and to present the occurrences of the syntactic order in the writing of the L2 of 
indigenous teachers. Methodologically, this research is classified as qualitative, with 
interdisciplinary and transdisciplinary character, and bibliographic and documentary 
type. Some authors who supported the present study are: Krashen (1989), McLauglin 
& Zamblidge (1990), in the context of second language acquisition; D'Angelis (2012), 
on the teaching of Portuguese to indigenous speakers; Câmara Junior (1991) and 
Borba (1991), in respect to descriptive and structural studies of the Portuguese 
language. The results showed that the manifestations of L1 presented in L2 writing 
come from the mother tongue, constituting a Portuguese rich in indigenous marks. 
 
Keywords: Acquisition-learning of languages. Manifestations of L1 in the writing of 
L2. Indigenous teachers training. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho se originou a partir da pesquisa desenvolvida no curso de 

graduação em Letras, durante dois anos, através do PIBIC/UNIR/CNPq, através do 

projeto de pesquisa Manifestações da Gramática da L1 (Língua Materna) na Escrita 

de L2 (Língua Portuguesa) de Professores Indígenas em Formação1 (SAMPAIO, 

2012), que se dividiu em dois subprojetos: um para a discussão da concordância de 

gênero e número e outro para a abordagem da ordem dos constituintes no sintagma.  

Em continuidade ao referido projeto, a proposta da presente pesquisa é 

analisar e descrever, por meio de uma abordagem estruturalista, manifestações da 

língua materna presentes na escrita, em segunda língua, de professores indígenas 

em formação. Para tanto, enfocamos aspectos referentes à concordância nominal e 

à ordem sintática da língua indígena (L1) que ocorrem na escrita de língua 

portuguesa (L2) de professores indígenas das etnias Amondawa e Uru-eu-wau-wau 

que fizeram parte do Projeto Açaí II2.   

A questão norteadora deste trabalho é: quais interferências da L1 se 

manifestam na concordância (gênero e número) e na ordem sintática na escrita de 

L2 de falantes indígenas no processo de aprendizagem?  

Somente com uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar é possível 

responder a essa questão, que permeia todo o contexto da análise e descrição da 

escrita em língua portuguesa. Sob essa perspectiva, a presente pesquisa também 

discute três temas importantes no que se refere aos professores indígenas: os 

processos de aquisição e aprendizagem de segunda língua, a formação de 

professores e os materiais didáticos para o ensino de português como segunda 

língua.  

O objetivo de discutir as condições de formação de professores indígenas e 

os materiais utilizados para a formação desses professores foi verificar se realmente 

estão de acordo com a proposta elaborada pelo MEC, discutida em dois documentos 

referenciais sobre o direito a um ensino específico, diferenciado, intercultural e 

                                                 
1 O projeto foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos em Culturas, Educação e Linguagens – GECEL - 
da Universidade Federal de Rondônia que teve financiamento do programa PIBIC/UNIR/CNPq. As 
linhas de pesquisas são descrição de línguas, gramática comparada, linguística aplicada e teórica. 
2 Projeto de Formação de Professores Indígenas da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia. 
Formação de Professores em Nível Médio. 
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bilíngue: o Referencial de Formação de Professores Indígenas (2002) e o 

Referencial Nacional para as Escolas Indígenas (1998). 

O peso do grafocentrismo afeta a sociedade brasileira e, principalmente, as 

minorias linguísticas - como é o caso dos indígenas - as quais são compelidas a 

usar a gramática normativa da língua portuguesa, desconsiderando-se o estudo das 

razões de aprendizes manifestarem na escrita desvios oriundos da sua língua 

materna ou de variações sociais, geográficas e escolares.  

Desenvolver trabalhos que busquem analisar tais ocorrências contribui, 

cientificamente, não só para os estudos linguísticos e educacionais das línguas 

indígenas, mas também para a construção de um pensamento que compreenda que 

o aprendizado da língua portuguesa para alunos indígenas reflete tanto na oralidade, 

como na escrita desses falantes, considerados como minorias linguísticas. Por isso, 

é imprescindível que o ensino seja pautado de modo específico e diferenciado, 

conforme preconizam as leis brasileiras3.   

Além disso, é importante frisar que o contato entre as culturas indígena e não 

indígena culminou num processo de interculturalidade, trazendo um aumento de 

produções textuais que abordam os mitos, as tradições e histórias de diversas 

etnias. É importante reconhecermos esse material como objeto de estudos. Também 

há um grande crescimento do número de professores indígenas se formando, nos 

cursos de Magistério e Licenciaturas Interculturais, para lecionarem em suas 

respectivas comunidades e serem mediadores e porta-vozes entre as duas culturas.  

A presente pesquisa tem por objetivo geral desenvolver estudos 

descritivos/analíticos sobre as manifestações da gramática flexional da língua 

materna no sintagma nominal e apresentar as ocorrências da ordem sintática na 

escrita da L2 (língua portuguesa) de professores indígenas no processo de 

aprendizagem.  

Os objetivos específicos são:  

a) discorrer sobre as principais teorias de aquisição e aprendizagem de 

segunda língua e sobre as transferências da L1 sobre L2;  

b) discutir sobre o processo de aprendizagem de língua portuguesa para 

falantes indígenas;  

                                                 
3 Artigo 22 da Constituição Federal do Brasil de 1988 e o artigo 78 da Lei 9.394/96 de trata das 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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c) investigar os métodos e materiais utilizados no processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua.  

O corpus da pesquisa se configura em seis textos produzidos por quatro 

professores indígenas pertencentes às etnias Uru-eu-wau-wau e Amondawa. As 

produções textuais fazem parte do acervo do Grupo de Estudos em Culturas, 

Educação e Linguagem – GECEL, da Universidade Federal de Rondônia. Também 

foram utilizados como referências para a análise os Relatórios de Pesquisa de 

Iniciação Científica (PIBIC) do ano de 2012, os quais contêm investigações 

preliminares sobre as manifestações da língua materna, tanto no que se refere ao 

gênero e número quanto à ordem sintática, na escrita de língua portuguesa de 

professores indígenas pertencentes ao Grupo Tupi-Kawahib.  

No que compete à metodologia da análise, a pesquisa foi desenvolvida com 

uma abordagem qualitativa e configura-se pelo viés estruturalista e descritivo das 

manifestações das duas línguas (Uru-eu-wau-wau e Amondawa) na escrita da língua 

portuguesa, abordando alguns aspectos da gramática da L1 no que compete à 

flexão de gênero, de número e também da ordem dos constituintes no sintagma.  

Entre os principais autores que embasaram este estudo estão: Krashen 

(1989), McLauglin & Zamblidge (1990), no contexto das teorias de aquisição e 

aprendizagem de segunda língua e as interferências da L1 sobre a L2; D’Angelis 

(2012), sobre o ensino de português para falantes indígenas; Câmara Junior (1991) 

e Borba (1991), com os fundamentos teóricos sobre estudos descritivos e 

estruturalistas da língua portuguesa. 

A presente Dissertação está estruturada em três seções: 

i. na primeira seção, apresentamos uma revisão bibliográfica, abordando as 

diferenças de aquisição e aprendizagem e, sobretudo, as teorias de SLA.  

Discutimos, também, como as práticas de ensino de língua portuguesa, no 

decurso histórico, tiveram o objetivo de extinguir a língua materna de falantes 

indígenas; somente com a criação de leis que amparam o uso da L1 e os 

processos próprios de aprendizagem esse quadro melhorou; todavia, ainda 

há muitos desafios a serem superados. 

ii. A segunda seção versa sobre a formação dos professores indígenas, assim 

como os materiais e métodos utilizados no processo de ensino de língua 

portuguesa do Projeto Açaí II. Procuramos refletir também sobre as práticas 
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de ensino dos professores que formam outros professores, especificamente 

os indígenas. 

iii. A terceira seção apresenta, inicialmente, os fundamentos e métodos adotados 

para a análise e, em seguida, são analisados os textos, observando-se as 

manifestações de gênero, de número e de ordem sintática no sintagma. 

 

Assim, esperamos que os resultados de nossa pesquisa sejam relevantes, no 

sentido de contribuir, cientificamente, para os estudos linguísticos e educacionais 

das línguas indígenas, tema ainda pouco explorado e valorizado nos ambientes 

acadêmicos do país. No campo da formação docente, é importante que os 

formadores de professores indígenas compreendam que as manifestações 

linguísticas não devem ser alvos de preconceito linguístico e exclusão social, visto 

que não são consideradas erros por muitos autores, mas sim como marcas de 

indianidades4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Termo usado por Tatiana Maher (1996). Compreendemos, nesse contexto, como marcas 
linguísticas e identitárias da língua indígena na escrita em língua portuguesa. 
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1 AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE SEGUNDA LÍNGUA: O ENSINO DE 
PORTUGUÊS PARA FALANTES INDÍGENAS 
 
 

A teoria pode estar bem distante da prática.  
Uma coisa é ter consciência do melhor caminho a seguir, 

outra é achá-lo e conseguir segui-lo.  
(Stephen Krashen) 

 

Nesta primeira seção, abordamos as teorias de aquisição e aprendizagem, 

discutindo os principais conceitos que permeiam essa temática, sob o ponto de vista 

dos principais teóricos desse campo de estudo como, por exemplo, McLauglin e 

Zemblidge (1990), Krashen (1982), Schumann (1978) e Larsen Freeman (1997 apud 

PAIVA, 2014). Em seguida, sobre o ensino de português em comunidades 

indígenas, apresentamos um histórico de como esses povos foram forçados a 

aprender a língua portuguesa em detrimento de suas línguas maternas, discutindo 

também como, atualmente, esse quadro melhorou; entretanto, há muitos desafios a 

serem superados, como por exemplo, a descolonização da escola indígena e 

processo de ensino e aprendizagem contextualizado a realidade das comunidades. 

A dicotomia aquisição/aprendizagem e o reflexo da língua materna (L1) na 

escrita em segunda língua (L2) têm sido discutidos desde a metade do século XX 

por teóricos que visavam explicar as manifestações que podem ocorrer internamente 

nos processos de aquisição e aprendizagem, investigando o porquê de alguns 

indivíduos possuírem facilidade enquanto outros possuem grandes dificuldades em 

adquirir uma L2. Essa preocupação dos pesquisadores se pauta também na 

importância para o bem estar social e econômico de muitas pessoas que dependem 

de uma segunda língua para a comunicação como, por exemplo, os indígenas que 

mantém relações com a comunidade não indígena e por isso necessitam aprender a 

língua portuguesa. 

Em primeiro lugar, é mister salientar que surgiram algumas discussões sobre 

a diferença entre aquisição e aprendizagem, pois muitas vezes esses dois termos 

são considerados processos semelhantes, enquanto para alguns autores são 

processos controversos. A aquisição – subconscious acquisition (KRASHEN, 1982) 

– é entendida como um processo de assimilação natural do subconsciente, através 

da interação com a família ou a comunidade, em que o falante irá adquirir a fonética 

e a estrutura da língua de modo espontâneo. Na aprendizagem – conscious learning 

(KRASHEN, 1982) - são transmitidas ao aluno as regras, a estrutura da língua e a 
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memorização de vocabulário; a valorização do aprendizado se dá na quantidade de 

acertos dos alunos e os erros são totalmente rejeitados.  

Em Uma mente duas línguas: reflexão sobre a transferência de padrões de 

ordem vocabular em textos de falantes indígenas bilíngues, Maia (2005) distingue 

aquisição e aprendizagem a partir do pressuposto da história linguística dos alunos:  

A aquisição ocorre antes da puberdade, sendo um processo natural e 
espontâneo que requer apenas a exposição à língua, sem maior esforço 
consciente por parte da criança. Após a puberdade, já não há aquisição, mas 
aprendizagem, um processo que requer esforço e exercício sistemático, tendo 
resultados, geralmente, menos eficazes do que a aquisição (MAIA, 2005, p. 
57). 

.  

O autor defende que os processos de aquisição e aprendizagem dependem 

do fator biológico: a aquisição é antes da puberdade e a aprendizagem depois. No 

entanto, Krashen (1981) e McLauglin (1978) apud Figueiredo5 (1995, p. 47) afirmam 

que “aquisição e aprendizagem são processos diferenciados porque enquanto um é 

formal o outro é informal, um ocorre de maneira consciente e outro inconsciente”. 

Além disso, Krashen (1981) considera que a aquisição pode ocorrer depois da 

puberdade, em adultos, por exemplo. Ele considera, também, que a aquisição 

possui processos semelhantes tanto na L1 quanto na L2. Na aquisição, os falantes 

não estão preocupados com as formas das sentenças e sim com as mensagens que 

estão exprimindo e entendendo; na aprendizagem, ocorre o conhecimento 

consciente das regras da nova língua. McLauglin (1978) salienta que, na aquisição, 

o ambiente é natural e sem instruções formais; na aprendizagem, o ambiente é 

artificial, com regras e correções de erros. 

Figueiredo (1995), ancorado em pesquisadores do campo da aquisição e 

aprendizagem de L2, remete a fatores como idade, diferenças entre as línguas, a 

interferência de uma língua na outra e a ordem de aquisição dos morfemas para 

salientar as diferenças ou semelhanças entre a dicotomia aquisição e aprendizagem. 

A teoria do período crítico6, que se refere à idade, argumenta que a aquisição de 

línguas por crianças tem mais sucesso, ao contrário da aquisição de L2 nos adultos, 

que é qualitativamente diferente da aquisição de L1, pois o indivíduo é 

biologicamente programado para adquirir uma língua antes da puberdade. Assim, 

                                                 
5 FIGUEIREDO, Francisco José Quaresma. Aquisição e Aprendizagem de Segunda Língua. Revista 
Signotica 7: 39-57. Goiás, jan/dez, 1995. 
6 Essa teoria foi formulada pelos autores: Lenneberg, 1957; Halle, 1962; King, 1969; Saporta, 1966; 
Wilkings, 1972; Anderson, 1969; Echeverria, 1974 – discutidos em McLauglin, 1978. 
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adolescentes e adultos terão muitas dificuldades para recorrer às capacidades 

inatas de aquisição de línguas. Contudo, Corder (1967) afirma que a aquisição de L1 

na infância e de L2 por adultos são processos semelhantes, pois os desvios 

encontrados na produção inicial de L1 e L2 são estratégias empregadas tanto por 

crianças, adquirindo sua língua materna, como por falantes adultos aprendendo uma 

segunda língua, pois as crianças em fase de aquisição de L1 produzem sentenças 

que adultos falantes da L1 não produziriam e adultos adquirindo uma L2 também 

cometeriam erros que nativos da L2 não cometeriam. 

Uma das diferenças entre crianças e adultos, na aquisição de L1 e L2, 

apontadas pelos pesquisadores Dulay, Burt e Krashen (1982 apud FIGUEIREDO, 

1995), se encontra no desempenho fonético/fonológico na compreensão/produção 

oral. Segundo os autores, a língua materna, nos adultos, tem grande influência na 

aquisição da língua alvo em relação à pronúncia. Os níveis nativos não são 

alcançados devido a uma mudança estrutural da laringe na adolescência. 

Entretanto, para esses autores, isso não é um problema, visto que o sotaque não 

interfere na comunicação.  

Algumas teorias utilizam fatores biológicos como a idade, afirmando que a 

aquisição ocorre antes da puberdade e a aprendizagem depois da puberdade; 

afirmam também que nas crianças o processo de aquisição é mais bem sucedido 

porque seus hábitos linguísticos não estão desenvolvidos e enraizados como nos 

adultos. Definir quais processos o falante apresenta é muito difícil porque, apesar de 

haver teorias sobre a existência de alguns padrões gerais de aquisição, cada pessoa 

tem suas próprias características individuais, sendo impossível descrever todas as 

possibilidades desse fenômeno. 

 

1.1 AS TEORIAS DE APRENDIZAGEM DE SEGUNDA LÍNGUA 

 

O campo de investigação do ensino de segunda língua surgiu por volta de 

1970 e tem construído uma literatura aplicada de base com questões muito 

relevantes que ganharam a atenção de muitos pesquisadores, tais como: por que 

uns aprendem com facilidade enquanto outros não? O que diferencia um bom 

aprendiz de um mau aprendiz? Quais as características dos bons alunos que 

diferem dos outros? O que escolher para ensinar para os aprendizes e como ensinar 

para que eles tenham sucesso?  
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De acordo com McLauglin & Zemblidge (1990), os professores têm 

consciência de que cada aluno tem a sua maneira de aprender, por isso muitos têm 

facilidade em adquirir conhecimentos, enquanto outros possuem dificuldades. A 

observação de que cada aluno responde a sua maneira se deu com a mudança no 

ensino, antes concentrado no professor, que passou a centrar-se no aluno. Desse 

modo, como foi proposto por pesquisas que investiam nos bons aprendizes de 

língua, se o comportamento de aprendizagem dos que possuem um bom 

desempenho pudesse ser analisado, as características desses comportamentos 

poderiam ser empregadas nos aprendizes que possuem dificuldades na 

aprendizagem de um segundo idioma. 

Segundo os autores, algumas pesquisas argumentam que a inteligência é 

um pré-requisito diferencial para a aprendizagem de segunda língua.  Para Carroll 

(1981, apud MCLAUGLIN & ZEMBLIDGE, 1990), por exemplo, a inteligência parece 

desempenhar um papel maior nos cursos analíticos e de literatura-orientada e um 

papel menor nos cursos áudio-linguais7 e práticos.  Entretanto, McLauglin & 

Zemblidge (1990) observam que o sucesso dos alunos se deve ao método de 

instrução e avaliação e não simplesmente ao fato de o aprendiz ter inteligência. 

Outras características foram encontradas por teóricos como Guiora et al. 

(1972), Gardner e Lambert (1972) em pesquisas sobre as capacidades em aprender 

uma segunda língua e suas influências na aprendizagem de línguas: as 

características de personalidade, a empatia e a motivação como fatores fortemente 

relacionados ao sucesso em adquirir um segundo idioma. McLauglin & Zemblidge 

(1990) consideram essas pesquisas como não proveitosas para as investigações 

sobre segunda língua porque há uma dificuldade de medir as variáveis afetivas ou 

cognitivas pensadas para prever o sucesso do aluno. Assim como os autores, 

compreendemos que essas variantes são demasiadamente complexas, porque as 

personalidades não são estáveis, sendo impossível medi-las, e a linguagem é 

                                                 
7 É um dos métodos utilizados para o ensino de língua estrangeira, cujo objetivo é levar o aprendiz a 
comunicar-se na língua-alvo através do condicionamento e da formação de novos hábitos 
linguísticos, ou seja, o aluno aprenderá primeiramente as habilidades de falar e ouvir para depois 
aprender a ler e escrever. Alguns autores discutem os pressupostos desse método, a saber: 
RICHARDS, Jack C. & RODGERS, T.S. – Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge: CPU, 1986; FREEMAN, D. L. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: 
Oxford University Press, 1986; KRASHEN, S.D. Principles and Practice in Second Language 
Acquisition. Oxford: Pergamon Press,1982; KRASHEN, Stephen D.  Second Language Acquisition 
and Second Language Learning.  Prentice-Hall International, 1988. 
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dependente dos contextos situacionais. Para Krashen, o insucesso de algumas 

investigações se deve ao fato de que 

(...) muitos pesquisadores não estão envolvidos no ensino de línguas e 
aquisição de linguagem, e não interagem com os professores. Há também 
muito pouca interação entre a investigação teórica e aplicada; aqueles que 
buscam o melhor método são muitas vezes demasiado pouco preocupados 
com a teoria subjacente. O que talvez seja mais evidente é que os 
professores e desenvolvedores de materiais prestam pouca atenção à 
pesquisa e teorização de qualquer tipo. (KRASHEN, 1982, p.5, tradução 
nossa). 
 

A ausência de interação entre pesquisador e professor não decorre da 

negação intelectual por parte dos professores e sim dos pesquisadores não os 

envolverem como um dos agentes fundamentais para entender o processo de 

aquisição de segunda língua. O fracasso da falta de comunicação ocorreu, segundo 

Krashen (1982), porque as pesquisas não forneciam informações relevantes. Os 

pesquisadores defendiam que suas ideias eram o único determinante legítimo do 

comportamento dos professores e da construção de materiais. Nesse sentido, foram 

diretamente da teoria à prática e isso simplesmente não funcionou. Um dos 

exemplos citados pelo autor que responde à falta de interação entre esses atores se 

deve a alguns métodos utilizados no passado como, por exemplo, a aplicação direta 

dos princípios da psicologia comportamentalista em sala de aula, conhecida como 

método áudio-lingual.  Os teóricos insistiram que o diálogo e o exercício de padrões 

eram "o caminho" para ensinar a linguagem e recomendavam técnicas que pareciam 

erradas para muitos professores e alunos (KRASHEN, 1982, p. 5). 

Krashen (1982) defende que as teorias de pesquisa e as práticas de ensino 

devem influenciar e ajudar uns aos outros para ter um relacionamento ideal, 

configurando-se no liame entre: as teorias de aquisição de segunda língua + as 

pesquisas de linguística aplicada + ideias e intuições (ideias e observações de 

professores de línguas experientes e estudantes de línguas estrangeiras) + ensino 

prático de língua.  

  Paiva (2008) afirma que o aprendizado de línguas não é um processo 

linear, assim como qualquer processo de aprendizagem e, por isso, não pode ser 

considerado como previsível, apesar de algumas hipóteses desses modelos 

afirmarem isso. Algumas diferenças, mesmo que sejam mínimas, nas condições 

iniciais podem causar resultados divergentes. No entanto, a autora recomenda que 

as tentativas anteriores de explicar a aquisição de segunda língua (Second 
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Language Acquisition - SLA) não devem ser desconsideradas, porque quando elas 

são estudadas juntas, fornecem uma visão mais ampla e profunda do fenômeno.  

Larsen-Freeman e Long (1991, apud PAIVA, 2008) afirmam que pelo menos 

quarenta teorias de SLA foram propostas, embora nenhuma dessas tentativas tenha 

uma explicação completa para esse complexo fenômeno. Uma grande quantidade 

de teorias de SLA foram propostas, entretanto as mais conhecidas são: 

behaviorismo, aculturação, hipótese de gramática universal e hipótese de entrada. 

A abordagem behaviorista foi proposta por Skinner, em 1957, com a obra 

intitulada Verbal Behavior, na qual apresenta um estudo do comportamento humano. 

O princípio dessa corrente é o de que só é possível teorizar e agir sobre o que é 

cientificamente observável. Para os seguidores dessa teoria, a aprendizagem se 

dava por meio da imitação, repetição, feedback e criação de hábitos. Desse modo, a 

teoria behaviorista rejeita as correntes teóricas que investigam os fatores como 

consciência, vontade, inteligência, emoção, memória, enfim, ignora quaisquer 

mecanismos internos ou cognitivos. Além disso, essa abordagem leva em 

consideração o ambiente linguístico e os estímulos por ele produzidos, pois o ser 

humano - no processo de aprendizagem verbal ou não verbal - adquire hábitos e 

aprender é um comportamento observável automaticamente adquirido por meio de 

estímulo e resposta através de repetições exaustivas. Assim, para essa teoria, 

adquirir uma língua é adquirir hábitos linguísticos automáticos. 

McLauglin & Zemblidge (1990) salientam que, nos anos de 1970, houve um 

crescimento de investigações no campo de segunda língua e sobre como os 

resultados das pesquisas poderiam influenciar nas práticas de ensino. Esses 

estudos deram importância ao papel da interferência da primeira língua na segunda 

língua. Essa nova abordagem contestou a posição estruturalista behaviorista 

relacionada à hipótese da análise contrastiva (doravante AC). A AC  surgiu com o 

objetivo de prevenir os erros que os aprendizes cometiam em uma segunda língua 

por meio da comparação entre a L1 e a L2, pois, segundo essa corrente, quando os 

hábitos da L1 são favoráveis na aquisição da L2, há uma transferência positiva e 

essas semelhanças entre as duas línguas ajudariam os aprendizes no processo de 

aprendizagem, enquanto as diferenças entre elas iriam causar uma transferência 

negativa. A teoria behaviorista atribuía os fracassos apresentados na aprendizagem 

de segunda língua aos hábitos adquiridos na língua materna e a AC foi decisiva para 

interferir nas possíveis falhas do processo de aprendizagem. Porém, segundo 
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Figueiredo (1995), muitos professores observaram que erros previstos pela AC não 

ocorriam e outros não tinham sido previstos, assim como também afirmam 

McLauglin & Zemblidge (1990, p. 63): 

 
Especificamente, investigações descobriram que a análise contrastiva não 
prevê os erros que alunos fazem na aquisição de uma segunda língua. A 
análise contrastiva, com base em comparações linguísticas das línguas, 
tanto superestimou e subestimou as dificuldades dos alunos de segunda 
língua. Ele superestimou porque os alunos fizeram erros que não poderiam 
ser explicados com base na transferência entre as línguas. 
 

 
De fato, é difícil ter certeza de qual o tipo de erro um aluno de segunda 

língua está cometendo e o porquê o faz; não há uma hipótese absoluta que indique 

todos os motivos e muitos podem ocorrer por meio da junção de diversos fatores. 

Além disso, muitos falantes podem evitar certas estruturas por medo de cometerem 

erros. 

Outra teoria investigativa, proposta por Schumann (1978), é a teoria da 

Aculturação. Nessa perspectiva, o autor afirma que é possível aprender uma língua. 

de modo natural. ao se integrar em um grupo da língua alvo. A aquisição de uma 

segunda língua é apenas um aspecto da aculturação, entendida como “a integração 

social e psicológica do aprendiz com o grupo da língua alvo”. 

A abordagem da aculturação foi dividida em duas perspectivas. A primeira é 

a integração social. Segundo Schumann (1978 apud Paiva, 2014) as condições 

ideais para aquisição se dão quando o aprendiz está integrado socialmente e 

psicologicamente no grupo da língua alvo e absorvendo insumos nas interações. Ele 

precisa ter uma motivação integrativa, isto é, desejar se tornar membro de outro 

grupo etnolinguístico. A segunda consiste em ver o grupo da língua alvo como 

referência e adotar seus valores e estilos de vida de modo consciente ou 

inconsciente. 

A Hipótese de Aculturação, desenvolvida por Schumann (1978), foi também 

discutida por Krashen (2000), porém este autor nomeia a interação ou socialização 

como club membership, conhecida também por afiliação. Esta se refere a um círculo 

de amigos, o qual contribui para o aprendiz falar igual ao grupo a que pertence ou 

almeja pertencer.  Paiva (2014) salienta que, embora haja evidências nas pesquisas 

de Krashen em relação à contribuição da aculturação para a aquisição de segunda 

língua em situações de permanência prolongada, Krashen a desconsidera e explica 
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a aquisição somente com a teoria do input compreensível e do filtro afetivo8. Nesse 

sentido, podemos supor que uma das razões para Krashen não considerar a teoria 

de Schumann é que, quando um indivíduo participa de um grupo cuja língua deseja 

aprender, há a correção dos erros cometidos, implicando num processo consciente, 

ou seja, deixa de ser aquisição para tornar-se aprendizagem. A exemplo disso, 

Krashen (2000) relata o caso de Armando, um emigrante mexicano que aprendeu 

hebraico com grande fluência por meio da convivência, interação e conversação 

numa comunidade, sendo corrigido em relação ao vocabulário cinco vezes por dia. 

Em contrapartida às perspectivas behaviorista e ambiental, os estudos 

gerativistas de Chomsky discutem a aquisição de L2 por meio da teoria da gramática 

universal (GU). A teoria de Chomsky compreende que todo ser humano é 

biologicamente dotado de uma faculdade de linguagem, transmitida de maneira 

exclusiva na espécie humana, sendo algo inato e inerente a todos. De acordo com 

Kenedy (2010), a faculdade da linguagem, para Chomsky, seria um dispositivo 

interno, como um algoritmo com um conjunto ordenado de instruções, tal qual nos 

programas de computadores, que nos tornaria capazes de desenvolver ou adquirir a 

gramática de uma língua, ou seja, esse algoritmo é a GU. 

Os gerativistas criaram a teoria de Princípios e Parâmetros para buscar 

descrever a natureza e o funcionamento da GU. As investigações teóricas dos 

Princípios e Parâmetros foram e são desenvolvidas até hoje, principalmente na área 

da sintaxe, pois grandes semelhanças entre as línguas são percebidas na estrutura 

sintática e isso facilita o estudo da GU (KENEDY, 2010). 

A literatura referente ao estudo de segunda língua tomou ainda mais vigor 

nos anos de 1980 com a abordagem cognitivista, que também trouxe diferenciações 

para a dicotomia aquisição/aprendizagem. Para os cognitivistas, o aprendizado de 

segunda língua é um processo complexo, envolvendo representações internas que 

devem ser praticadas e integradas para se ter um bom sucesso no desempenho. Na 

aquisição, essas representações abrangem seleção de vocabulário, gramática e 

situações comunicativas que fazem parte da linguagem.  Nesse caso, o 

desempenho progride por meio da reorganização e da reestruturação contidas nas 

representações.  

                                                 
8 Hipóteses criadas pro Krashen que serão mais adiante discutidas. 
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Além disso, o cognitivismo trouxe duas possibilidades para explicar os 

fenômenos da aquisição e da aprendizagem: a automatização e a reestruturação. 

Essas duas novas abordagens foram discutidas por McLauglin & Zemblidge (1990), 

segundo os quais as habilidades de comunicação contêm alguns requisitos que 

envolvem avaliação e coordenação de informações, por meio dos aspectos 

cognitivo, social e perceptivo. Os autores enfatizam que o falante, quando comunica 

uma mensagem, deve aprender a obedecer a uma grande quantidade de 

convenções conversacionais. A atividade de comunicação integra várias habilidades 

diferentes e deve ser praticada de forma rotineira para reduzir a carga de 

processamento das informações.  

À luz de vários estudiosos (Hasher e Zacks 1979; LaBerge e Samuels 1974; 

Posner e Snyder 1975; Scheneider e Shiffrin 1977; Shiffrin e Scheneider 1977) 

seguidores do cognitivismo, McLauglin & Zemblidge (1982) consideram que há 

diferenças na capacidade de processamento para várias operações mentais. Para 

eles, existem tarefas que requerem uma grande quantidade de capacidade de 

processamento e outras ocorrem automaticamente e, assim, exigem pouca energia 

de processamento. Há tarefas que podem se tornar, por meio da prática, tão 

automáticas que exigem energia de processamento relativamente pequena. Citando 

Shiffring e Schneider (1977), McLauglin (1990) diz o seguinte: 

Referimo-nos aos dois modos de processamento como processamento 
automático e controlado. O processamento automático envolve a ativação 
de uma resposta aprendida que foi construída através do mapeamento 
consistente da mesma entrada para o mesmo padrão de ativação em vários 
testes. Como um processo automático utiliza um conjunto relativamente 
permanente de conexões associativas no armazenamento a longo prazo, a 
maioria dos processos automáticos requer uma quantidade apreciável de 
treinamento para se desenvolver completamente (MCLAUGLIN & 
ZEMBLIDGE, 1990, p. 69). 
 

Segundo os autores, os tipos de processo que o aprendiz utiliza 

(intuitivamente) vão definir o sucesso do aprendizado: o processo automático ocorre 

rapidamente e é difícil suprimir ou alterar, porém necessita de treinamentos para se 

desenvolver completamente; o processamento controlado, por sua vez, não é uma 

resposta aprendida, mas a ativação temporária de uma sequência de respostas de 

controle atencional. Nesse segundo tipo de processamento de informações, a 

atenção é muito necessária, pois apenas uma das sequências pode ser controlada, 

de cada vez, sem interferência. Portanto, os processos controlados são limitados em 

termos de capacidade e exigem mais tempo para sua ativação. Os processos 
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controlados possuem uma vantagem: são fáceis de configurar, alterar e aplicar a 

uma nova situação. Assim, o falante, intuitivamente, pode organizar as informações. 

Há um uso consciente e um uso inconsciente das informações; algumas tarefas 

exigem mais atenção e outras exigem menos. Para os autores, o processo de 

aprendizado, dentre outras habilidades, depende de procedimentos automáticos 

bem aprendidos. 

Quanto à reestruturação, de acordo com as entradas de informações, o 

aprendiz necessita organizá-las e reestruturá-las. Para resumir, há evidências de 

que a abordagem cognitiva é uma linha frutífera para investigar fenômenos de 

aprendizado da segunda língua.  

Paiva (2008) afirma que Krashen foi influenciado pelos pressupostos de 

Chomsky, pois Krashen também desenvolveu uma proposta para explicar SLA que 

envolve o processo mental. As propostas iniciais do autor foram a da hipótese do 

monitor, depois as diferenças da dicotomia aprendizagem/aquisição e também 

propôs a hipótese de entrada. Essa influência gerativista se deu justamente porque, 

de acordo com Paiva (2008), Krashen coloca o processo mental como responsável 

pela aquisição, conforme ele cita na hipótese de compreensão: 

A hipótese de compreensão está intimamente relacionada a outras 
hipóteses. A hipótese de compreensão refere-se a aquisição subconsciente, 
não a aprendizagem consciente. O resultado de proporcionar aos 
adquirentes uma entrada compreensível é o surgimento de uma estrutura 
gramatical em uma ordem previsível. Um forte filtro afetivo (por exemplo, 
alta ansiedade) impedirá que a entrada atinja as partes do cérebro que 
fazem a aquisição da linguagem (KRASHEN, 2004 apud PAIVA, 2008, p. 2). 

 
Portanto, depreende-se que a aquisição, para o autor, é parte de uma tarefa 

imanente do cérebro, ocorrida no subconsciente e de maneira inconsciente e que 

pode ser afetada se o filtro afetivo for alto, isto é, a aquisição não chegará na parte 

cerebral em que ocorre esse fenômeno.  

Embora existam autores, como por exemplo, Swain (1985) que argumenta 

em favor da hipótese de saída e vai contra a posição de Krashen em relação à teoria 

de entrada, os estudos investigativos que Krashen realizou são extremamente 

relevantes, porque procuram explicar a aquisição de L2 por meio de cinco hipóteses. 

A primeira hipótese, já mencionada anteriormente, é a distinção entre 

aquisição e aprendizagem. Esse primeiro processo, ocorre no âmbito do 

inconsciente, pois o indivíduo em fase de aquisição de uma língua geralmente não 

está ciente de que está internalizando as regras da nova língua, e sim usando a 
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nova língua para se comunicar (KRASHEN, 1982). As outras maneiras de definir a 

aquisição é que ela ocorre de modo informal, natural ou implícita. Em termos 

coloquiais, é “pegar” a língua (pick up). Quanto ao segundo, o autor se refere ao 

conhecimento consciente, isto é, saber as regras, estar ciente e ser capaz de falar 

sobre elas. Essa abordagem menciona que a segunda maneira para desenvolver a 

competência em uma segunda língua é por aprendizado. O termo "aprender", frisa 

Krashen (1982), se referindo a termos não técnicos, é "saber sobre" um idioma, 

conhecido pela maioria das pessoas como "gramática" ou "regras". Alguns 

sinônimos incluem conhecimento formal de uma linguagem ou aprendizagem 

explícita. 

 Alguns teóricos (Lenneberg, 1967; Halle, 1962; King, 1969; Saporta, 1966; 

Wilkins, 1972; Anderson, 1969; Echeverria, 1974) defendem que as crianças 

adquirem, enquanto os adultos só podem aprender. Porém Krashen (1982) 

argumenta que:  

A hipótese de aquisição-aprendizagem afirma, no entanto, que os adultos 
também adquirem, que a capacidade de "pegar" as línguas não desaparece 
na puberdade. Isto não significa que os adultos sempre poderão alcançar 
níveis nativos em uma segunda língua. Isso significa que os adultos podem 
acessar o mesmo “dispositivo de aquisição de linguagem” natural que as 
crianças usam (KRASHEN, 1982, p. 10). 
 

O que se deseja enfatizar nessa distinção é que crianças e adultos possuem 

o mesmo dispositivo de adquirir a língua naturalmente. A idade não incapacita que 

pessoas possam adquirir uma segunda língua pelo processo de aquisição. Até 

porque depende do ambiente - formal ou informal - a que ela está exposta. 

Além disso, na hipótese de aquisição-aprendizagem, o autor enfatiza que a 

correção de erros tem pouco ou nenhum efeito na aquisição subconsciente, mas 

pode ser útil para a aprendizagem consciente, pois os erros ajudam o aluno a induzir 

ou "descobrir" a forma certa de uma regra. De acordo com Krashen (1982), os 

estudos realizados por Brown (1973) evidenciam que a correção de erros na 

aquisição da linguagem infantil não influencia a aquisição em grande medida, pois 

suas investigações mostraram que os pais corrigem apenas uma pequena porção da 

língua materna da criança, como por exemplo, problemas de pronúncia, certos 

verbos e palavrões. 

Os erros que surgem são corrigidos na aprendizagem (consciente), pois 

dessa maneira o aprendiz começa a aprender, descobrir as regras normativas de 

sua língua. Vale salientar que, segundo algumas pesquisas de SLA, crianças em 
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fase de aquisição da L1 - assim como acontece com a L2 - também passam pelo 

processo de aprendizagem, isto é, não apenas adquirem, mas também aprendem a 

língua de modo consciente, num ambiente formal, sendo policiadas quando 

cometem desvios nas regras da língua. 

A segunda hipótese é a da ordem natural. Para Krashen (1982), essa 

hipótese foi uma das descobertas mais emocionantes na investigação de segunda 

língua. Foi comprovado que aprendizes de língua-alvo seguem uma ordem 

previsível para adquirir algumas estruturas sintáticas. Isto é algumas estruturas são 

adquiridas mais cedo e outras demoram mais para serem adquiridas. O autor afirma 

que o inglês é talvez a língua mais estudada no que se refere à hipótese da ordem 

natural e, de todas as estruturas do inglês, a morfologia é a mais estudada. Krashen 

(1982) apontou que as pesquisas de Brown (1973) confirmaram a aquisição de 

certas ordens morfológicas primeiramente, enquanto outras são adquiridas mais 

tarde: 

As crianças que adquirem o inglês como primeira língua tendem a adquirir 
certos morfemas gramaticais, ou funções, antes do que outros. Por 
exemplo, o marcador progressivo (como em "He is playing baseball") e o 
marcador plural /s/ ("two dogs") estavam entre os primeiros morfemas 
adquiridos, enquanto o terceiro marcador singular /s/ (como em "He lives in 
New York") e os possessivos /s/ ("John's hat”) foram normalmente 
adquiridos muito mais tarde (BROWN,1973 apud KRASHEN, 1982, p.12). 
 

É certo que alguns morfemas considerados mais fáceis são adquiridos mais 

cedo do que outros. Isso acontece porque é um processo natural, tanto em crianças 

como em adultos. Um exemplo disso ocorre quando a criança, ao adquirir o 

português como L1, utiliza primeiramente palavras soltas (dá, em vez de me dá; 

mamá, em vez de quero mamar) para depois adquirir a sentença 

(sujeito+verbo+objeto); outro exemplo ocorre na flexão de verbos, como por 

exemplo, eu fazi, eu di, em vez de eu fiz, eu dei. Isso se justifica porque a criança 

faz uso de sua gramática internalizada da língua materna e recorre ao processo de 

analogia. 

Depois das pesquisas de Brown (1973) confirmarem que umas ordens de 

estruturas são adquiridas mais cedo e outras mais tardiamente surgiram as 

pesquisas de Dulay e Burt (1974, 1975, apud KRASHEN, 1982), que apresentam a 

ordem natural de morfemas gramaticais praticados na aquisição de L2. Esses 

autores aludem que a ordem de aquisição do segundo idioma é diferente da ordem 
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de aquisição do primeiro idioma, mas que ambos os processos apresentam 

semelhanças impressionantes. 

A terceira hipótese é a do monitor, que entende aquisição e aprendizagem 

como processos diferentes e bem específicos. Normalmente, a aquisição faz com 

que o indivíduo se comunique de maneira espontânea. Por outro lado, a 

aprendizagem tem uma função de monitor ou editor. Assim como explica, Krashen: 

A aprendizagem só entra em jogo para fazer mudanças na forma de nosso 
enunciado, depois de ter sido "produzido" pelo sistema adquirido. Isso pode 
acontecer antes de falar ou escrever, ou depois (autocorreção) (...). A 
aprendizagem consciente está disponível apenas como um "Monitor", que 
pode alterar a saída do sistema adquirido antes ou depois da pronúncia 
falada ou escrita. É o sistema adquirido que inicia expressões de fala 
normais e fluentes (KRASHEN, 1982, p. 14). 

 

Segundo a hipótese do monitor, a aprendizagem formal não tem efeito sobre 

a aquisição a não ser pelo fato de servir como um fiscal, um monitor de produção 

linguística do indivíduo, levando-o a se corrigir sempre que achar necessário, para 

conseguir o máximo de correção possível. Todavia, essa hipótese considera certo 

limite na aprendizagem de segunda língua, pois, para um aprendiz utilizar as regras 

conscientemente, é necessário que ele possua três requisitos: tempo para pensar 

nas regras e utilizá-las; concentrar-se na forma para autocorrigir-se; e concentrar-se 

nas regras, embora os aprendizes sejam expostos apenas a uma parcela das regras 

da língua.  

Em uma conversação espontânea, o uso do monitor não será bem sucedido, 

até porque a conversa não fluiria naturalmente. No entanto, quando o aprendiz é 

exposto a uma situação em que possa utilizá-lo, faz uso de regras gramaticais que 

ainda não tinha adquirido, afetando a ordem natural, assim como explana Krashen 

(1982): 

(...) o uso do Monitor resulta no aumento do número de itens que são 
"adquiridos mais tarde" na ordem natural, itens que o intérprete aprendeu, 
mas não adquiriu. Somente alguns itens podem subir de classificação, no 
entanto, quando o uso do Monitor é muito forte, esse aumento de 
classificação é suficiente para perturbar a ordem natural (KRASHEN, 1982, 
p. 18). 
 
 

Nesse sentido, os aprendizes que fazem um bom uso do Monitor podem 

afetar a ordem natural de algumas estruturas gramaticais, entretanto eles podem 

usar suas competências aprendidas como complemento da sua competência 

adquirida. Parte dos aprendizes que utilizam os monitores com efetivo sucesso, 
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dentro dos requisitos citados, mesmo ainda não tendo adquirido sua segunda língua 

completamente, cometem poucos erros na fala e na escrita e, por utilizarem a 

gramática de maneira consciente, podem ser confundidos com falantes nativos. 

Porém, como cita Krashen (1982), o usuário ideal é capaz de preencher parte da 

lacuna com a aprendizagem consciente, mas não toda. 

A quarta hipótese, conhecida como a hipótese do input, traduzida como 

hipótese de entrada, trouxe à tona uma questão: como se adquire uma língua? 

Conforme os pressupostos do input, adquirimos a língua quando compreendemos 

mensagens, ou seja, recebendo input compreensível. A aquisição de linguagem 

ocorre progressivamente (e esse modo gradual de adquirir uma língua retoma a 

teoria da ordem natural), isto é, algumas estruturas são adquiridas mais cedo e 

outras mais tarde. Ademais, para que ocorra a aquisição, ou seja, para que se passe 

de um estágio da língua para outro, é preciso que o input esteja um pouco além do 

estágio atual em que se encontra o indivíduo em fase de aquisição. Isto é, o falante 

tem a competência linguística atual (i) e o input deve conter uma informação 

linguística além daquela que o falante já possui, ou seja, ( i+1). 

Krashen (1982) afirma que a nossa compreensão extralinguística vai além 

da estrutura linguística. Mas a questão é como passamos para o próximo passo de 

(i) para (i+1). Para Krashen (1982): 

A hipótese de entrada faz a seguinte reivindicação: uma condição 
necessária (mas não suficiente) para passar do estágio i para o estágio i + 1 
é que o adquirente compreende a entrada que contém i + 1, onde 
"entender" significa que o adquirente está focado no significado e não na 
forma da mensagem (KRASHEN, 1982, p. 21). 

 

Para o autor, o indivíduo em fase de aquisição de uma língua não está 

preocupado com a estrutura/forma e sim com o uso que faz dela, com o seu 

significado, com o que dizer. Além disso, o entendimento de mensagens de 

competências linguísticas ainda não adquiridas ocorre, muitas vezes, com o 

contexto situacional da mensagem. Segundo Krashen (1982), primeiro se adquire o 

significado, e, por conseguinte, a estrutura. Na realidade, afirmar que primeiramente 

se adquire um para depois adquirir outro ainda não responde ao fenômeno da SLA. 

De fato, o aprendiz utiliza muito mais do que a competência linguística: ele usa 

também fatores extralinguísticos e o conhecimento de mundo (KRASHEN, 1982). 

À medida que o input é compreendido, a gramática necessária é fornecida. 

Segundo Krashen (1978, apud Paiva, 2014) o professor não precisa ensinar, de 
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forma deliberada, a próxima estrutura no decorrer da ordem natural. Para o autor, a 

principal função do professor, em sala de aula, para que aconteça aquisição, é 

fornecer intake. Esse termo corresponde à absorção do insumo linguístico provido 

pelo professor ou por elementos mediadores como a TV, o rádio, a música, etc. Para 

Krashen (1982), a entrada deve conter i+1 para ser útil à aquisição da linguagem, 

mas não precisa conter apenas isso. Se o aprendiz entender bem a entrada, o i+1 

será fornecido automaticamente. Dessa maneira, quando o desempenho é bem 

sucedido e dominado, o aprendiz poderá partir para o próximo passo. O intake, 

compreendido como a aquisição ótima do input, possui as seguintes características: 

: 

1. O intake é adquirido pelo aprendiz: se o aprendiz está no estágio G1 do 

desenvolvimento gramatical, ele pode progredir para o próximo estágio 

G1+1, compreendendo a sintaxe G1+1 com a ajuda do contexto. 

2. O intake está um nível ligeiramente à frente de G1+1, o estágio atual da 

competência gramatical do aprendiz. 

3. O intake é sequenciado: vai progressivamente ficando mais complexo. 

4. O intake é comunicação natural. Ninguém fala com uma criança para 

ensinar a língua, mas para se comunicar. A aquisição parece acontecer 

mais quando o usuário da língua foca na mensagem e não na forma 

(PAIVA, 2014, p. 29). 

 

A hipótese de entrada se refere à aquisição e não à aprendizagem. Essa 

afirmação se dá pelo fato de que, durante a aquisição de primeira língua em 

crianças, os pais se policiam sobre o que dizer e como dizer, utilizam um discurso 

mais simples e à medida que a criança progride o discurso se torna mais complexo. 

Essa hipótese presume também que a competência oral, a fluência na fala, é algo 

que não pode ser ensinado. O falante deve estar preparado, apto para falar; e essa 

aptidão varia de indivíduo para indivíduo. Ou o indivíduo se sente apto para falar ou 

irá repetir mecanicamente frases e expressões que lhe são apresentadas, sem se 

comunicar. Nos primeiros estágios, a incorreção estará presente, porém quanto 

maior e mais adequado for o input fornecido ao indivíduo, melhor sua produção 

linguística. 

A quinta hipótese, a do filtro afetivo, considera como as variáveis afetivas se 

relacionam com o sucesso na aquisição de L2. O filtro será alto se os indivíduos 

estiverem desmotivados e não tiverem autoconfiança, ou se estiverem ansiosos. Por 
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isso é necessário que filtro afetivo seja fraco ou baixo. Ao contrário disso, o input 

recebido não penetrará no dispositivo da aquisição da língua. 

Krashen (1982) afirma que a pesquisa realizada na última década confirmou 

que muitas variáveis afetivas se relacionam com sucesso na aquisição de segunda 

língua. A maioria das pessoas estudadas pode ser inserida em uma dessas três 

categorias, assim como ele elenca: motivação, autoconfiança e ansiedade. Quando 

os intérpretes possuem alta motivação e autoconfiança, os desempenhos são 

melhores na SLA. E quando a ansiedade é baixa, também parece ser favorável no 

processo de aquisição de segunda língua.  

Entendemos que, para adquirir uma L2, de acordo com os pressupostos de 

Krashen, é necessário ter um filtro afetivo baixo, pois aquelas pessoas cujas 

variáveis afetivas não são favoráveis tendem a não alcançar o sucesso na aquisição 

do idioma. Aqueles com atitudes mais favoráveis à aquisição da segunda língua não 

só buscarão e obterão mais insumos, mas também terão um filtro menor ou mais 

fraco. Eles estarão mais abertos à entrada e irão "mais fundo" (STEVICK, 1976 apud 

KRASHEN, 1982). 

Nos avanços teóricos desenvolvidos por pesquisas sobre segunda língua, 

percebemos que os processos de aquisição e aprendizagem dependem de diversos 

fatores e ocorrem diferenças e semelhanças entre eles. Além disso, há também a 

problemática das manifestações da L1 e sua influência sobre a L2. Muitos teóricos 

indicavam que o erro produzido nas sentenças de L2 era resultado de uma 

deficiência na língua materna, porém a resposta à análise contrastiva não foi muito 

bem aceita, visto que a pesquisa sobre transferência de L1 para L2 levou a uma 

visão mais rica e mais sofisticada do objetivo da análise contrastiva (ZOBL, 1983 

apud MCLAUGLIN 1980). Pesquisas demonstraram evidências que tanto a língua 

alvo quanto a primeira língua afetam o curso do desenvolvimento entre línguas. 

Para explicar alguns fenômenos, Zucarello (2009) nos remete a conceitos 

como transferência, interlíngua e fossilização ou cristalização. 

 Transferência – Processo que ocorre quando o aprendiz de uma L2, ao 

produzir e processar mensagens, utiliza conhecimentos linguísticos e habilidades 

comunicativas da L1 ou de outra língua previamente adquirida. 

 Interlíngua – Sistema de transição criado por um falante ao longo de 

seu processo de assimilação de uma língua estrangeira. Caracteriza-se pela 
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interferência da língua materna, que ocorre durante todo o tempo de sua apreensão 

até o aprendiz alcançar seu potencial máximo de aprendizado de língua estrangeira. 

 Fossilização ou Cristalização – Erros e desvios no uso da língua 

estrangeira, internalizados e difíceis de serem eliminados porque as necessidades 

de comunicação na língua estrangeira enfrentadas pelo aluno podem ter exigido 

uma frequente produção de linguagem imprecisa, que se manifesta também nas 

simplificações, empréstimos e decalques semânticos e sintáticos quando da 

apreensão de uma língua estrangeira. 

Embora tenham recebido várias críticas de pesquisadores contrários aos seus 

pressupostos ou métodos utilizados nos estudos de SLA, as abordagens acima 

elencadas e discutidas contribuíram e contribuem para explicar uma parte do 

fenômeno de aquisição de segunda língua. Além dessas abordagens, há outras 

duas substanciais para nossa pesquisa: a teoria sociocultural e a teoria da 

complexidade. 

A teoria sociocultural se fundamenta nos estudos sobre o desenvolvimento da 

linguagem direcionados por Lev Vygotsky. Paiva (2014) afirma que alguns conceitos 

da teoria da psicologia cultural ou psicologia histórico-cultural foram apropriados ou 

repensados para a teoria sociocultural, pois Vygotsky, embora não pesquisasse 

sobre aquisição de segunda língua, gerou grandes influências sobre ela. 

Os conceitos referentes à teoria cultural são: mediação, zona próxima ao 

desenvolvimento, andaime, fala privada e fala interior. Vygotsky (1978 apud PAIVA, 

2014) defende que a aprendizagem é mediada pela interação com pessoas e 

artefatos culturais. Estes, por sua vez, influenciam e geram mudanças na forma 

como as crianças agem e se comportam. Compreender o conceito de mediação é 

entender que os homens não agem diretamente no mundo físico, mas contam com 

ferramentas que permitem mudar o mundo. Uma dessas ferramentas é a própria 

linguagem, fonte de pensamento e aprendizagem. 

A zona próxima ao desenvolvimento, conceito bastante utilizado pelo 

precursor da teoria cultural, corresponde a funções ainda não maduras, que podem 

estar em estágio embrionário, isto é, os estágios iniciais ou até mesmo medianos em 

que um aprendiz de segunda língua se encontra. Lantolf (2002 apud PAIVA, 2014) 

explana o seguinte:  

O desenvolvimento da segunda língua ocorre numa sequência de estágios 
nos quais a mediação necessita ser bastante explícita até o ponto em que 
apenas a assistência implícita, incluindo a mera presença do especialista, 
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seja suficiente para o aprendiz utilizar a língua de forma adequada 
(LANTOLF, 2002 apud PAIVA, 2014, p.131). 

 

Compreendemos que o aluno pode se sentir inseguro para exercer a fala ou a 

escrita, por isso necessita da mediação de um professor ou especialista para utilizar 

alguma dessas habilidades, isto é, não é algo que foi alcançado, mas que ainda está 

em processo de desenvolvimento. 

Quanto ao conceito de andaime, também conhecido como metáfora do 

andaime, Paiva (2014) cita que foi criado por Wood, Bruner e Ross, seguidores de 

Vygotsky. Esse termo é compreendido como o processo que habilita uma criança ou 

um aprendiz a resolver um problema, executar uma tarefa ou alcançar um objetivo 

que estaria além de seus esforços se não houvesse uma assistência (WOOD, 

BRUNER E ROSS, 1976 apud PAIVA, 2014). Nessa metáfora, há a mediação do 

professor para reduzir a complexidade das tarefas e motivar os aprendizes para sua 

execução. 

A fala privada corresponde ao que conhecemos por pensamento e linguagem 

e que Lantolf (2002, apud PAIVA, 2014) considera por fala autodirecionada, quando 

o aprendiz conversa consigo mesmo, externalizando algumas palavras. Com o 

amadurecimento das habilidades mentais, a fala privada se torna fala interior. 

Vygotsky (1962, apud PAIVA, 2014) explica que, na fala interior, as palavras morrem 

para dar origem ao pensamento. 

Compreendemos que, na perspectiva sociocultural, a mediação do professor, 

das ferramentas (físicas e simbólicas) e do cognitivo são partes constitutivas do 

processo de aquisição de segunda língua. É importante ressaltar que aquisição se 

dá também por meio do processo colaborativo, isto é, os aprendizes se aproveitam 

das oportunidades ou propiciamentos, como a interação ou o mundo linguístico a 

que têm acesso, para ajudar a construir a sua competência linguística. 

Doravante, entenderemos a aquisição de segunda língua sob a perspectiva 

da complexidade. Essa teoria reúne duas ciências: a da complexidade e a SLA. 

Paiva (2014) afirma que a primeira a apresentar as semelhanças entre essas duas 

abordagens foi a linguista Diane Larsen-Freeman. 

Larsen-Freeman (1997, apud PAIVA, 2014) defende que a linguagem, assim 

como os sistemas complexos, não é fechada em si mesma. Ela é dinâmica, 

adaptativa, não linear e caótica. A teoria da complexidade é também conhecida por 

ciência do caos. Embora esse termo tenha a significação de desordem e confusão, 
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nesse contexto ele é empregado como imprevisível. Essa abordagem parte da 

premissa de que a linguagem vai além das convenções estruturais da língua. Paiva 

(2014, p. 144) define linguagem como “um sistema dinâmico não linear e adaptativo, 

composto por uma interconexão de elementos bio-cognitivo-sócio-histórico-culturais 

e políticos que permitem pensar e agir na sociedade”. 

No contexto de aquisição de segunda língua, Larsen-Freeman (1997, apud 

PAIVA, 2014) utilizava a metáfora do desenvolvimento da linguagem ao invés de 

aquisição, pois se a linguagem é um sistema aberto, este não é totalmente 

adquirido. Essa abordagem considera que é possível conciliar as principais teorias 

para explicar o fenômeno da aquisição da linguagem. De acordo com Paiva (2014), 

ancorada em Van Lier (1996), não podemos dizer que a aprendizagem seja causada 

pelos estímulos ou pelos fatores determinados geneticamente, mas sim pela inter-

relação do ambiente com o cognitivo, com a interação entre indivíduos entre outros 

fatores. 

Compreendemos que a teoria da complexidade é bastante pertinente para 

nossa pesquisa, pois, além de englobar a interação com as principais teorias, ela 

pode dirimir as lacunas da abordagem de ensino ao propor que uma língua não é 

uma questão de formar hábitos automáticos e repetir exercícios de estruturas 

linguísticas, nem de acumular informações gramaticais, como é proposto em muitos 

espaços educacionais. Ela é um processo de transformação, de mudança, para 

gerar autonomia e ajudar na construção da identidade. (PAIVA, 2014). 

De um modo geral, podemos frisar que o processo de aquisição-

aprendizagem da L1 e L2 envolve diversos fatores imprescindíveis. Consideramos 

como mais relevantes:  

(i) o fator social, porque crianças se baseiam no modelo linguístico dos adultos 

para construir o seu. No processo de aprendizado de L2, jovens e adultos também 

devem interagir para uma aquisição bem-sucedida. Um exemplo disso é o 

intercâmbio, ao qual muitas pessoas recorrem para adquirir, aprender ou aprimorar 

uma segunda língua, pois estarão em um ambiente em que o contato com a língua 

alvo ocorrerá de maneira natural, por meio da socialização. Nesse caso, o contexto 

sociocultural em que o aprendiz está inserido é fundamental para a 

aquisição/aprendizagem da L2;  

(ii) a motivação integrativa e o filtro afetivo baixo; 

(iii) a mediação das ferramentas físicas e simbólicas; 
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(iv) o método de ensino, pois não pode haver segregação entre as teorias de 

aquisição/aprendizagem e as práticas de ensino, que envolvem o professor e o 

aluno. Além disso, é necessário que o professor transmita aos aprendizes que o 

ensino de língua não se prende a convenções gramaticais. 

É evidente que esses processos são relevantes e auxiliam no sucesso para 

aprender uma segunda língua. Devemos enfatizar, no encerramento dessa 

subseção, que todas essas tentativas de explicar a aquisição devem ser 

consideradas. Como afirma Paiva (2008), a junção das teorias fornece uma visão 

mais ampla e profunda do fenômeno SLA. 

  

 

1.2 A APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA POR FALANTES DE 

LÍNGUAS INDÍGENAS  

 

Os estudos sobre o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa como 

segunda língua para falantes indígenas revelam alguns desafios. Considerando-se 

as teorias mencionadas na seção anterior, observamos alguns requisitos 

necessários e imprescindíveis para se instruir satisfatoriamente uma L2, tais como o 

método de instrução, a avaliação, ter uma boa motivação, interação, ferramentas 

mediadoras, autoconfiança, e, sobretudo, reconhecer que a oralidade, bem como a 

linguagem simbólica e a língua materna devem ser preservadas. 

 As pesquisas referentes ao ensino de segunda língua foram desenvolvidas 

mais com línguas estrangeiras (inglês, alemão, italiano, etc.). No que se refere ao 

ensino de língua portuguesa, surgiram algumas indagações no constructo de nosso 

trabalho: uma delas é sobre qual é o método utilizado no processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua para os falantes 

indígenas. Para Campetela (2014, p.107): 

 
Uma das primeiras considerações necessárias para que se leve a efeito os 
processos de ensino e de aprendizagem do Português como segunda 
língua para povos indígenas é a situação linguística, ou seja, o grau de 
bilinguismo e a condição de preservação e utilização dos aspectos culturais 
envolvidos nos costumes e no cotidiano dos mesmos. 

 

A autora propõe que as línguas maternas não sejam desprestigiadas, que os 

professores vejam o grau linguístico de seus alunos, isto é, se são monolíngues em 
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LM (língua indígena) ou em LP (língua portuguesa), ou se são bilíngues. Ela também 

sugere que a cultura indígena seja dialogada em sala de aula. Tudo isso já é 

legitimado dentro da Constituição Federal Brasileira de 1988 e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº, 9394/96), as quais asseguram que devem ser 

preservadas as línguas maternas assim como os processos próprios de 

aprendizagem dos povos indígenas. Entretanto, sabemos que a realidade é bem 

diferente das leis estabelecidas.  

A história educacional indígena teve início na época da colonização, em 

1549, quando chegou ao Brasil a primeira missão jesuítica enviada por ordens de D. 

João III. A Companhia de Jesus foi precursora em educar indígenas no Brasil, 

porque tinham plena convicção de que os nativos eram desprovidos de cultura, 

crença e educação, isto é, os indígenas eram como “um papel em branco” 

(MUNDURUKU, 2012). O ensino humanístico foi a proposta inicial dos jesuítas, que 

tinham como objetivo recrutar fiéis e servidores e que se deu por meio da catequese, 

instrumento primordial para garantir a civilização e a conversão dessa população ao 

catolicismo (RIBEIRO, 1993). 

No processo de catequização, os jesuítas buscaram se aproximar dos 

indígenas para conquistar a confiança e aprender suas línguas. O tratamento dos 

padres participantes da Companhia de Jesus com os indígenas dependia de como 

estes resistiam à escravização. Muitos foram oprimidos e hostilizados por se 

recusarem a trabalhar ou porque opunham grande resistência à escravização. A 

representatividade que os colonos fazia dessas etnias, quando não cediam aos seus 

comandos, era a de selvagens que precisavam ser pacificados. 

 Então, surgiram as missões volantes9, cujo objetivo consistia em resgatar, 

principalmente, as crianças indígenas para ensiná-las a ler, escrever, contar e 

também ensinar a religião católica.  Somente depois foram instalados dois 

ambientes fixos: a casa e o colégio. A casa servia para abrigar os indígenas não 

batizados e o colégio era destinado a meninos portugueses, mestiços e indígenas 

batizados. O objetivo da educação nos colégios era a formação de pregadores que 

ajudassem os jesuítas na conversão de outros indígenas (BRASIL, 2007). 

Os jesuítas convertiam os indígenas também para atender aos seus 

interesses e a melhor forma de mantê-los sob as normas civis e religiosas era nos 

                                                 
9 As missões volantes são assim chamadas porque não tinham ambientes fixos e estruturas próprias 
para lecionar. 
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aldeamentos. Nesse novo ambiente, onde eram mantidos os indígenas, era pregada 

a negação de suas culturas e impostas novas ordens, além de outros costumes 

diferentes dos tradicionais das etnias. Para Freire (2004), essa nova escola foi muito 

negativa para a cultura tradicional das comunidades indígenas. Segundo Freire 

(2004), 

Quando a escola foi implantada em área indígena, as línguas, a tradição 
oral, o saber e a arte dos povos indígenas foram discriminados e excluídos 
da sala de aula. A função da escola era fazer com que estudantes indígenas 
desaprendessem suas culturas e deixassem de ser indivíduos indígenas. 
Historicamente, a escola pode ter sido o instrumento de execução de uma 
política que contribuiu para a extinção de mais de mil línguas (FREIRE, 
2004, p. 23). 

  

A busca por excluir as culturas, as línguas e classificar a imagem do 

indígena como submissa e desprestigiada foram os principais efeitos negativos que 

o colonialismo deixou e que refletem até os dias de hoje. Tanto os jesuítas como a 

coroa portuguesa, por meio de seus representantes, causaram o genocídio 

linguístico das populações indígenas. Mesmo com a expulsão dos jesuítas, em 

1757, os indígenas eram obrigados a utilizar a língua portuguesa em detrimento das 

suas línguas maternas.  

Munduruku (2012) se reporta a dois modelos que buscavam acabar com o 

indígena ou com a sua cultura - o exterminacionista e o integracionista - ocorridos a 

partir da chegada dos europeus. O primeiro tinha por objetivo destruir em massa as 

populações indígenas. Nele predominou o genocídio generalizado, com muita 

violência física e barbaridades contra os nativos. O segundo se caracterizou por 

hierarquizar as populações indígenas, considerando suas crenças, seus modos 

próprios de viver e de se organizar como inferiores à cultura não indígena. Para que 

os indígenas não fossem mais exterminados, era necessário serem “integrados” à 

civilização. Era um estágio de evolução cultural pelo qual as populações nativas 

deveriam passar. 

Na consolidação do republicanismo, o Estado preocupou-se em mudar a 

imagem do Brasil, tanto nacionalmente como mundialmente e, para isso, instaurou 

uma política indigenista. Foram criados órgãos governamentais, como o Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI 1910-1967) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que 

ficou com as atribuições do SPI depois de sua extinção. Esses órgãos tinham como 

função a integração dos indígenas por meio de uma prática de ensino das línguas 

maternas e uma política educacional (SILVA, 2006). Tinham, ainda, a finalidade de 
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prestar assistência aos índios e protegê-los contra atos de exploração e opressão e 

de gerir as relações entre os povos indígenas, os não índios e os demais órgãos de 

governo (BRASIL, 2007). 

Rocha (2003) afirma que, em 1940, no relatório do Ministério da Agricultura, 

a proposta da escola ainda tinha (grifo nosso) como princípio a transformação do 

indígena em não indígena, pois não havia valorização das línguas indígenas e da 

cultura. Eram empregadas, para a civilização dos indígenas, algumas técnicas 

agrícolas, noções de civismo e de higiene. Essas atividades fariam do indígena um 

ser civilizado e agregado à comunidade não indígena. Porém, mesmo com a criação 

de políticas indigenistas, ainda continuava a pretensão de descaracterizar o indígena 

de sua cultura. 

Com base nas críticas voltadas para esse documento, o SPI preocupou-se 

com o ensino vigente e objetivou a criação de uma escola direcionada para a 

realidade indígena, que fosse diferente do modelo que apagava a identidade do 

indígena para nacionalizá-lo. Então, foi criada a Casa do Índio, uma escola para os 

povos considerados não aculturados com a proposta de um ensino diferenciado da 

escola tradicional (SILVA, 2006). Todavia, a escola diferenciada não se estabeleceu. 

Os órgãos de proteção indigenista concebiam que uma das maneiras do 

indígena ser integrado à sociedade seria estar vinculado ao mercado de trabalho. A 

educação escolar teria papel fundamental para tal integração, ensinando-lhe os 

conhecimentos de higiene, marcenaria, matemática, mecânica, técnicas agrícolas 

entre outras atividades. Outra maneira de integração aconteceu por meio da 

aplicação do bilinguismo na esfera educacional e, por isso, os indígenas passaram a 

utilizar tanto a língua materna quanto a língua portuguesa, como é descrito na 

cartilha da Secretaria de Educação Continuada e Diversidade - SECAD (2007): 

No programa de educação bilíngüe então vigente, os índios eram 
alfabetizados na sua língua materna ao mesmo tempo em que eram 
introduzidos no aprendizado da língua portuguesa. Quando atingiam o 
domínio deste idioma, o ensino passava a ser realizado exclusivamente em 
português. Essa metodologia, na qual a língua materna é usada como ponte 
para o domínio da língua nacional, é chamada de bilingüismo de transição. 
A partir dela a língua indígena servia para facilitar, e mesmo acelerar, o 
processo de integração do índio à cultura da sociedade não-índia, pois 
quando aprendia o português e deixava de falar sua língua, 
simultaneamente, abandonava seu modo de vida e sua identidade 
diferenciada (BRASIL, 2007, p. 14). 

 

É evidente que, mesmo com a implantação dos órgãos de proteção, havia 

muitos resquícios do colonialismo empregados na educação, pois a língua materna 
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só era ensinada enquanto a língua portuguesa não era dominada. Quando este 

idioma era aprendido, descartava-se a LM e valorizava-se somente a LP, a fim de 

que os indígenas fossem nacionalizados e integrados à comunidade não indígena. 

A cartilha da SECAD (2007) elucida que o ensino bilíngue teve muitas 

dificuldades para ser implantado, pois eram escassos os conhecimentos referentes 

às línguas indígenas. Diante desse desafio, a FUNAI firmou uma parceria com 

Summer Institute of Linguistics – SIL, assinando um acordo que estabelecia a 

chegada de missionários linguistas para desenvolver pesquisas que registrassem as 

línguas autóctones, produzir material em língua materna, lecionar para os indígenas 

e treinar professores. A nova política adotou o ensino bilíngue de transição, 

conhecido também por ensino bilíngue de civilização (SILVA, 2006).   

Para alguns pesquisadores, como D’Angelis (2003), os métodos adotados 

pelo SIL não foram apropriados, porque deixavam de tematizar alguns tópicos 

imprescindíveis para o ensino bilíngue, como a questão das interferências entre a L1 

e L2 na oralidade e na escrita, o planejamento necessário, a didática a ser abordada 

para os possíveis problemas e os diferentes modelos de ensino bilíngue. Na 

verdade, os pesquisadores/missionários do SIL adotavam um modelo que utilizaria 

provisoriamente a L1, o que não diferia muito do modelo empregado no sistema 

colonial, assim como argumenta D’Angelis (2003): 

No ensino bilíngüe, o SIL (ex-Summer) instaurou e difundiu no Brasil sua 
metodologia. Ela não é a única, e o método que o Summer adotou e adota é 
o que os lingüistas chamam de “programa transicional” ou “bilingüismo de 
transição”. Nesse tipo de programa, a língua materna (indígena) é 
empregada na escola apenas até o momento que a criança tenha dominado 
a segunda língua, a língua da maioria étnica (ou, do Estado nacional). É um 
grande erro ou uma grande ingenuidade (ou uma grande mentira, quando é 
uma alegação do SIL) pensar que esse tipo de programa valoriza inclusive 
para a alfabetização. De verdade, programas de bilinguismo desvalorizam 
as línguas maternas, porque a criança compreende claramente que sua 
língua só serve para falar em casa, mas não serve para aprender nada! 
Tudo o que é interessante, e tudo o que existe para se ler, está em 
Português (D’ANGELIS, 2003, p. 40). 

 

Embora fosse inovadora essa nova política, o SIL, disfarçadamente, 

impunha o português como língua obrigatória e de prestígio. Em decorrência, o SIL 

recebeu várias críticas, porque muitas de suas atuações eram atividades que 

correspondiam ao Estado. Além disso, o SIL assumiu para si a obrigação estatal de 

tutela dos povos indígenas, o que gerou insatisfação de linguistas e antropólogos. 
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Nesse percurso histórico, ficou claro que a língua portuguesa sempre foi o 

idioma majoritário do Brasil, de dominação e coerção. Mas para que ela se tornasse 

a língua oficial, houve uma guerra linguística entre a língua portuguesa e as línguas 

indígenas que, no início da colonização, eram cerca de 1.3000 línguas com uma 

população seis a dez milhões de indígenas (BRASIL, 1998). Hoje restam apenas 

cerca de 180 línguas autóctones com uma população de cerca de 300 mil.  

Aprender a língua portuguesa antes de sua língua materna, para as 

sociedades indígenas, era uma obrigação que não trazia nenhum efeito positivo, 

pois os únicos beneficiados eram os jesuítas e os colonos, que poderiam coagi-los, 

escravizá-los e tentar apagar uma cultura rica em representações. Hoje em dia, esse 

quadro mudou, embora essa obrigatoriedade tenha trazido alguns reflexos até os 

dias de hoje. Como exemplo, a necessidade não só da comunicação, mas também 

da relação que passou a se estabelecer dentro e fora da aldeia, ocasionou o 

crescimento de falantes indígenas bilíngues. Em algumas comunidades há somente 

o mediador, que tem o papel de intérprete para resolver problemas, e quem assume 

essa responsabilidade, de forma geral, é o professor indígena. Como afirma D’ 

Angelis (2003): 

A realidade comum às sociedades indígenas no Brasil, de estarem 
envolvidas em um conflito (aberto ou latente) com uma sociedade 
majoritária nacional, coloca o professor indígena em uma posição 
importantíssima e, ao mesmo tempo, de difícil equilíbrio. Ele pode ser o 
agente educador numa situação de conflito e mudança, comprometido com 
a defesa dos valores, da história e da cultura milenar do seu povo, ou pode 
ser um agente de mudança, comprometido com os valores, a história e a 
cultura da sociedade nacional dominante brasileira (D’Angelis, 2003, p. 35).  

 
O papel do professor como um mediador na comunidade indígena se tornou 

fundamental. E, aparentemente, uma escola indígena só será de qualidade quando 

o professor também for indígena, pertencente à comunidade. Entretanto, o motivo da 

escolarização não foi somente para resolver os conflitos que surgiam com a 

comunidade não indígena. Um deles se refere ao desejo de preservação histórica, 

registro sociocultural, visto que a memória do coletivo se torna ameaçada devido aos 

avanços da civilização (CAMPETELA, 2014). 

O cenário começou a alavancar quando foram estabelecidos, na 

Constituição Federal em 1988, os direitos dos indígenas, dentre eles, o direito à 

manutenção e à valorização de sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições. E também quando o Ministério da Educação criou o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RECNEI), publicado em 1998, que 
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veio a impulsionar os programas de educação escolar indígena, garantindo que 

tenham uma formação de qualidade e diferenciada e que possam ensejar o 

surgimento de novas práticas na construção de uma educação indígena específica, 

de qualidade, bilíngue e intercultural para as atuais e futuras gerações de crianças, 

jovens e adultos indígenas do Brasil. 

Depois desse apoio legislativo, os indígenas residentes no território brasileiro 

ficaram cada vez mais inseridos na cultura brasileira, pois ficou estabelecido o 

ensino de língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a 

utilização de suas línguas maternas.  Esse aprendizado de língua portuguesa, que 

antes era integracionista, implicou em outro sentido para os indígenas: uma 

ferramenta de defesa diante da sociedade nacional (SILVEIRA & BARROS, 2013). 

Todavia, os indígenas enfrentam muitos desafios quando se trata de ensino de 

línguas. Um deles é que muitas etnias são ágrafas e/ou perderam sua língua nativa 

e, por isso, necessitam também do ensino em língua materna como forma de 

preservação cultural e linguística. 

Nesse viés, além de aprender uma L2, muitos necessitam de um ensino em 

língua materna, ou seja, um ensino bilíngue, o que também gera outra problemática. 

Segundo D’Angelis (2003), quase nenhuma escola indígena é bicultural, porque a 

maioria é, de fato, monocultural ocidentalizante, ainda que use língua indígena em 

algumas séries ou na alfabetização. Para o autor, o ensino bilíngue necessita de 

uma capacitação específica desses professores em língua materna (o que vai muito 

além de “saber falar” a língua); língua portuguesa; ensino de línguas; bilinguismo e 

ensino bilíngue.  

Entretanto, o MEC10 reconhece que o perfil das escolas indígenas hoje ainda 

não corresponde ao modelo de escola ideal. Ainda existem muitas falhas quanto à 

formação de professores, ensino, material escolar, entre outros fatores: 

Não há uma formação adequada para os professores em atuação nas 
escolas indígenas, sejam eles índios ou não índios, que possibilite aos 
mesmos a aquisição de conhecimentos para o exercício do magistério 
dentro de uma proposta escolar que tem por princípios a especificidade, a 
diferença, a interculturalidade e o bilinguismo. Poucas são as escolas 
reconhecidas como indígenas: em sua maioria são consideradas como 
escolas rurais ou classes de extensões dessas. Outro ponto comum às 
escolas indígenas é a ausência de material escolar adequado e específico 
em língua materna dos diferentes grupos étnicos. O quadro atual reflete 
uma descontinuidade, fragmentação e desarticulação, que o Ministério da 

                                                 
10BRASIL. MEC. O governo brasileiro e a educação escolar indígena. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/gbeei.pdf> 



41 

 

Educação e do Desporto vem tentando superar através da normatização 
dos princípios que devem reger a oferta do ensino aos povos indígenas e da 
instituição de programas específicos a esta modalidade de educação (MEC, 
2011, p. 3). 
 

Isso confirma que o desafio de aprender a língua portuguesa ainda persiste 

no século XXI. Primeiramente, porque a formação dos professores tem sido 

inadequada, conforme é afirmado no documento oficial do Ministério da Educação. 

Segundo, é necessário um conhecimento profundo das sociedades étnicas, uma 

atitude pedagógica e uma política pública apropriada. 

O problema se agrava quando não são reconhecidas as diferenças entre 

ensino de primeira língua e ensino de segunda língua e as diferentes metodologias 

empregadas nesses casos. No que se refere à língua materna, é primordial que se 

desenvolva e se aplique, em escolas bilíngues, a valorização da língua materna e a 

cultura num contexto de alfabetizador. D’Angelis (2003) realizou uma pesquisa com 

a etnia Kaingang, no sul do Brasil, concluindo que os indígenas se formaram no 

Magistério, porém não foram capazes de alfabetizar crianças e, em decorrência 

disso, os professores não indígenas assumiram a responsabilidade de alfabetizá-los 

em LP. Os resultados foram negativos, havendo muitas situações graves de escolas, 

com altíssimos índices de repetência. A sociedade não indígena tem feito muito 

pouco pela população Kaingang. O aprendizado de língua materna não tem sido 

bem sucedido e o de língua portuguesa também não. Isso é a realidade para todas 

as populações indígenas. Até mesmo os falantes nativos da língua portuguesa, não 

indígenas, demonstram dúvidas sobre se realmente sabem ou possuem domínio 

sobre a língua portuguesa, conforme o excerto a seguir: 

O ensino da Língua Portuguesa como língua materna e, portanto, como 
padrão linguístico nacional, acaba por deixar um grande número de 
brasileiros inseguros sobre sua própria situação lingüística, sua própria 
identidade. Afinal, “você sabe português?”. Esta é uma pergunta 
frequentemente feita para os próprios falantes de Língua Portuguesa no 
Brasil. Embora seja nossa modalidade padrão, muitos brasileiros não 
acreditam que saibam português e as respostas são as mais variadas: 
“Não, não me pergunte nada de gramática porque eu não sei português!”; 
“Eu sei um pouco... acho que isso que eu falo é brasileiro, né... (rindo)”; 
“Ah! Nunca fui um aluno excelente, não... Ainda mais em Português!” 
“Na verdade, não consegui aprender nada daquelas classes de palavras, 
sintaxe...” (CAMPETELA, 2014, p.115). 
 

O conflito latente entre as duas sociedades gera um efeito negativo na 

aprendizagem de língua materna. Muitas vezes, argumenta D’Angelis (2003), as 

comunidades indígenas vivem a tensão da negação cotidiana de sua riqueza cultural 
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e histórica (e de seu futuro) pelas atitudes da sociedade majoritária em relação a ela. 

Seus direitos são quase sempre negados, e no seu cotidiano experimentam o 

preconceito, a violência, a exploração de seu trabalho e a falta de apoio oficial para 

suas atividades econômicas. O autor ainda enfatiza que: 

A maioria das comunidades indígenas não imagina nenhuma transformação 
benéfica (ou seja, nenhuma melhoria) no seu futuro, em relação à situação 
atual, a não ser para os seus filhos e netos, e desde que abandonem cada 
vez mais seus vínculos com sua cultura e sua história. Ou seja, é apenas 
deixando de falar sua língua e se engajando em um processo escolar dos 
brancos, que lhes dê acesso a oportunidades de emprego da sociedade 
brasileira, que muitas famílias imaginam um futuro melhor para seus 
descendentes, mas abandonam, ao mesmo tempo, qualquer preocupação 
com seu futuro como um povo. Em outras palavras, diante de uma situação 
real tão negativa, onde não encontram motivos para orgulho étnico, as 
gerações atuais vão projetando “saídas” ou “soluções” individuais para seus 
filhos e netos, que, ao final, representam (ou conformam) um projeto de 
futuro de total “integração” na sociedade brasileira, o que significará 
fatalmente a “desintegração” étnica da sociedade indígena (D’ANGELIS, 
2003, p. 36). 

 

Muitos indígenas, em situações individuais, buscam aprender a língua 

portuguesa para sair do status quo, pois passam a acreditar que a cultura dominante 

abre muito mais portas e, desse modo, a L2 torna-se um meio de ascensão social, 

cultural e linguístico.  

Maia (2005) investigou o processo de transferência entre estruturas 

sintáticas da primeira língua (L1) sobre a segunda (L2) com falantes indígenas do 3º 

grau. Uma das coisas mais relevantes que se pode observar em sua pesquisa é que 

foi promovida uma reflexão sobre a história linguística dos alunos. Registrou-se uma 

ampla variedade de situações: monolinguismo em português; bilinguismo ou 

multilinguismo simultâneo, em que duas ou mais línguas foram adquiridas mais ou 

menos ao mesmo tempo, antes da puberdade; bilinguismo ou multilingüismo de 

aquisição sequencial, em que duas ou mais línguas foram adquiridas de forma 

sequencial (L1 e L2) antes da puberdade; bilinguismo ou multilingüismo sequencial 

em que uma ou mais línguas foram adquiridas antes da puberdade e uma ou mais 

línguas foram aprendidas após a puberdade. Dentre esses fatos, se constatou 

também que: 

Vários alunos deram depoimentos sobre sua situação linguística específica, 
muitos exemplificando com casos de interferência e transferência de itens 
lexicais, traços fônicos ou mesmo, ainda que muito mais raramente, de 
padrões sintáticos entre as línguas por eles faladas. A maior parte desses 
casos referia-se a transferências da língua portuguesa para a língua 
indígena, mas houve também relatos de transferências da língua indígena 
para a língua portuguesa. O primeiro caso, mais frequente, foi, inclusive, 
objeto de preocupação específica de alguns alunos que a ele se referiram 
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com termos como “invasão do português na nossa língua” ou “influência 
negativa do português”. Outros observaram que o empréstimo de palavras 
do português estava “acabando” com suas línguas e deveria ser evitado. 
Outros ainda mencionaram que este caso é preocupação constante dos 
mais velhos que, frequentemente, exortam os mais novos a evitarem incluir 
tantas palavras em português quando falam a língua indígena (MAIA, 2005, 
p. 58). 

 

Compreendemos que adquirir a L2 envolve fatores políticos, culturais e 

linguísticos. Em alguns casos, a perda da L1, por não haver mais falantes de 

determinada língua nativa, transforma a LP em primeira língua, ou o falante se torna 

bilíngue e, por isso, faz transferências da sua L1 para a L2 ou vice-versa. 

Muitas dessas transferências são vistas por alguns puristas como erros. Em 

consequência, os falantes em processo de aprendizagem sofrem com o preconceito 

linguístico, como afirma Bagno (2001, p. 9), ao enfatizar que “[...] na prática 

pedagógica tradicional, o ensino de português quando é divergente do que 

apresenta a gramática normativa constitui erros, é língua de índio, fala estropiada, 

ou simplesmente não é português”. Desse modo, fica evidente que a “língua de 

índio” é vista como estereotipada aos que escrevem fora do padrão, é descrita 

negativamente e desvalorizada em todas as suas formas orais e escrita. Portanto, 

nessa ótica, o processo de interculturalidade é visto pela norma padrão como 

irrelevante, pois se desconsideram todas as manifestações da língua materna que 

ocorrem na escrita de língua portuguesa, ao invés de lhes dedicar um olhar científico 

que responda o porquê de tais ocorrências, a fim de contribuir nos estudos sobre 

SLA, sociolinguística, linguística aplicada e linguística descritiva.  

Embora haja esse aspecto negativo trazido pelos gramáticos/puristas da 

língua, muitos indígenas se aventuram fora das aldeias, para adquirirem 

escolaridade, com a intenção de atuarem como professores de suas respectivas 

aldeias. Aprender português significa muito para essas comunidades, pois isso 

permite que tenham acesso às leis vigentes, às tecnologias, ao giro de produção 

capitalista. Em contrapartida, a escrita em LP contribui para que a sociedade não 

indígena também conheça as culturas dos indígenas, visto que: 

Os textos produzidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, nas 
escolas e comunidades indígenas, têm sido uma forma privilegiada de 
divulgação dos conhecimentos tradicionais e de afirmação étnica. Esses 
materiais fornecem dados importantes sobre as diferentes culturas 
indígenas e suas tradições, permitindo que, através deles, a diversidade 
cultural no país torne-se mais evidente e possa ser mais respeitada 
(BRASIL, 1999, p. 121). 
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Os representantes étnico-culturais possuem uma consciência política 

pautada no interesse coletivo de poder reverter o conhecimento adquirido através do 

ensino em benefício para sua comunidade de origem. Portanto, eles precisam que 

sejam preservados os seus direitos e que sejam estabelecidas e aplicadas diretrizes 

para as práticas pedagógicas que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem de 

L1 e L2. 

É imprescindível reconhecer que cada um dos povos indígenas tem o seu 

modo próprio de falar a língua portuguesa. A esses modos peculiares, Maher (1996) 

nomeia como variedade indianizada do português. A autora faz parte da equipe de 

integração da CPI-Ac (Comissão Pró-Índio do Acre), presta consultorias para 

assuntos direcionados ao ensino de línguas e também atua como docente em 

cursos de formação de professores. Nas observações que obteve na CPI-Ac, Maher 

(1996) relata que os indígenas buscam revitalizar a língua materna por meio da 

língua portuguesa. Um exemplo que define bem essa proposição, exposto pela 

autora, é a história de três professores Apurinã que desejavam elaborar um material 

didático para o ensino de Apurinã como segunda língua em suas escolas.  Embora 

esta fosse a língua de sua comunidade, o material seria elaborado em português, 

pois eles não dominavam a língua Apurinã. Desse modo, planejavam que, após o 

termino do material, os membros mais velhos de sua comunidade traduzissem para 

a língua que pretendiam ensinar. A grande problemática em questão é que este 

procedimento seria um risco, mas era a única maneira de propor a língua Apurinã no 

currículo escolar.  

O material proposto pelos professores Apurinã continha diálogos por eles 

julgados importantes que seus alunos aprendessem em língua indígena. Um desses 

diálogos era sobre o ato de cumprimentar. Inexperientes na produção do material, os 

professores utilizaram um modelo de português para estrangeiros e copiaram-no 

literalmente. Entretanto, um dos professores afirmou que os Apurinã não falavam 

assim, o que gerou um sentimento de mal-estar entre eles, pois, segundo Maher 

(1996), ficou implícito que estavam em jogo questões profundamente ligadas a sua 

identidade indígena. 

 O português falado pelos indígenas possui marcas muito específicas da 

língua de origem de suas respectivas comunidades, seja na gramática, na 

pronúncia, no vocabulário e no nível semântico. Maher (1996) põe em reflexão, com 

o exemplo dos Apurinã, o fato de que, se por um lado os professores não falam mais 
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a língua indígena, por outro lado eles resistem ao seu desaparecimento, visto que a 

língua é um dos fatores mais fortes que marcam a identidade de um povo. Assim, os 

indígenas refletem na escrita de língua portuguesa uma parte do comportamento 

discursivo da língua materna. 

Consideramos que essas variações necessitam ser discutidas na escola e 

fora dela, porque fazem parte da identidade indígena. Por isso, é muito importante 

dispor de materiais didáticos, enquanto instrumentos de ensino e aprendizagem, que 

realmente auxiliem os professores na apresentação dos aspectos culturais das duas 

línguas: o português e a indígena. É necessário incluir-se no conteúdo o estudo das 

variantes diastráticas e diatópicas, bem como da variedade indianizada do 

português, para que o aluno tenha ciência de que a linguagem não se restringe a um 

padrão normativo. 

O Referencial para a Formação de Professores Indígenas – RFPI (2002) é 

um documento importante nessa perspectiva. O RFPI foi criado pelo Ministério da 

Educação, em parceria com coordenadores de programas de formação de 

professores indígenas, entidades governamentais e não governamentais, 

Secretarias Estaduais de Educação e vários professores indígenas, discutindo 

diversos temas para identificar problemas a serem enfrentados, por meio das 

experiências já vividas, e buscar o perfil necessário ao professor indígena, que fosse 

eficaz para conduzir o processo de ensino aprendizagem nas aldeias e escolas. 

O RFPI considera a importância didático-pedagógica dos materiais didáticos, 

por serem fundamentados nos currículos das escolas indígenas e, sobretudo, 

porque funcionam como um processo de construção de conhecimento e pesquisa 

realizada pelos próprios professores indígenas em formação (BRASIL, 2002). Além 

disso, os materiais didáticos são utilizados nas escolas, mas também circulam entre 

outros membros da própria comunidade e de outras sociedades indígenas e não 

indígenas. A finalidade é difundir a literatura escrita tanto em língua materna como 

em língua portuguesa. Os materiais produzidos em língua indígena incentivam os 

alunos a continuarem utilizando e mantendo sua língua dentro e fora de suas 

comunidades. Quanto ao escrito em LP, o excerto a seguir explana o seguinte: 

Existem também os materiais em língua portuguesa, produzidos a partir de 
estudos e pesquisas em livros e outros documentos que abordam o 
conhecimento local, nacional e universal. Mediante um filtro crítico e criativo, 
os professores selecionam imagens e textos organizando-os para aproximá-
los de sua realidade e atender aos conceitos e às ideias que compõem o 
currículo da escola. Ainda em língua portuguesa, os professores estão 
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escrevendo sobre a própria história e cultura, o que possibilita a troca de 
conhecimentos entre os vários povos indígenas do país (BRASIL, 2002, p. 
60). 

  

Entendemos que, por alguns séculos, a aprendizagem da língua portuguesa 

foi imposta como língua dominante com o objetivo de excluir as centenas de línguas 

indígenas e apagar a cultura desses falantes que já viviam no território brasileiro 

antes da colonização. É evidente que a principal justificativa era explorar os 

abundantes recursos naturais, mas, para desenvolver tal objetivo, era necessário se 

impor como dominante perante os nativos e isso não se deu somente pela força 

física, mas também pela linguagem. Podemos afirmar que esses resquícios 

imperialistas perduram até os dias de hoje, em contextos que enaltecem a língua 

portuguesa e desvalorizam as línguas indígenas. As lutas para amenizar esses 

efeitos negativos sobre a cultura indígena na educação têm sido um grande desafio, 

entretanto muitas conquistas e avanços foram alcançados. Atualmente, aprender a 

LP consiste em contribuir para manter viva a história, as tradições, os costumes e as 

crenças de um povo silenciado por muito tempo.  

A criação de materiais didáticos e paradidáticos, seja em língua materna ou 

em língua portuguesa, foi um grande salto para a história da educação escolar 

indígena. Mas ainda há muitos desafios a serem superados, como por exemplo, se 

realmente os professores estão sendo formados com qualidade, se os materiais 

didáticos estão de acordo com o que é proposto pelos Referenciais para Formação 

de Professores Indígenas e propor debates em sala de aula sobre a literatura 

indígena produzida por indígenas.  

Entretanto, para alguns autores, como Borges (2013), o grande desafio 

enfrentado pelos indígenas e não indígenas é investir na descolonização da escola 

indígena, que seja diferente do modelo hegemônico e que se tornem práticas as 

propostas da chamada educação diferenciada, trabalhando a especificidade de cada 

povo e de cada comunidade, conforme ele enfatiza: “Não se pode propor um 

sistema pedagógico pronto e acabado, mas contribuir para que cada escola indígena 

consiga construir os seus próprios sistemas autônomos, e que esses sejam 

integrados e reconhecidos no sistema nacional” (BORGES, 2013, p. 23). 

Para Bakhtin (2003), a linguagem humana é dialógica e, fundamentalmente, 

ligada ao fazer humano. A língua é aqui entendida como práticas sociais, daí pode-

se dizer que o ensino de português só deve ser válido para as comunidades para as 
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quais a língua é efetivamente essencial em suas práticas discursivas. Citamos aqui, 

como exemplo, a pesquisa de Ferreira (2013), que desenvolveu o Projeto Ibaorebu, 

um projeto de ensino de português para indígenas da etnia Munduruku. A 

pesquisadora buscou atender ao que realmente interessava àquela comunidade 

indígena, trabalhando o português como segunda língua com questões de 

interpretação e produção textual, por meio de atividades significativas. O foco 

principal era ensinar a língua portuguesa no seu funcionamento social; os aspectos 

da estrutura da língua-alvo, embora importantes, não foram priorizados. 

Refletindo sobre o ensino de português para alunos indígenas, percebemos 

que não se deve restringir o método de ensino-aprendizagem a atividades 

mecânicas de livros desatualizados e conceitos ultrapassados que não façam parte 

do cotidiano dos alunos. O modelo de ensino ancorado na gramática normativa traz 

duras consequências aos aprendizes indígenas, que saem das escolas como 

analfabetos funcionais. Amado (2011) elucida que: 

 
Muitos dos professores não-índios enviados às aldeias para ensino de  
português, não estão preparados para o contato com um falante de outra 
língua materna e com uma cultura rica, porém muito diferente da sua. 
Dessa forma, ensinam o idioma como se fosse a primeira língua, com 
materiais e programas voltados ao ensino de gramática normativa. Além 
disso, muitos professores desconhecem que as culturas indígenas são 
culturas orais, ou seja, não têm tradição escrita, o que dificulta e muito o 
aprendizado da modalidade escrita do português padrão (AMADO, 2011, p. 
72). 

 
O ensino descontextualizado da gramática normativa ainda é muito presente 

nos métodos de ensino dos falantes indígenas e não indígenas. Para a comunidade 

não indígena, de cultura grafocêntrica enraizada nos ambientes escolares, há 

debates11 sobre o fato de que a linguagem não ocorre de maneira isolada, pois ela é 

interação e só ocorre se houver objetivo de comunicação. Por outro lado, para as 

comunidades étnicas, esse processo de ensino obsoleto é ainda mais pesaroso, por 

serem de tradições orais, o que dificulta ainda mais o aprendizado da língua 

portuguesa escrita. 

Nascimento & Campelo (2013), compreendem que deve existir uma 

prioridade sobre o ensino de uma segunda língua: garantir que os aprendizes 

solidifiquem sua primeira língua para que venham a ter um bom desempenho na 

segunda. Nesse sentido, é preciso que o ensino bilíngue seja realmente uma das 

                                                 
11 Ver: ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando “o pó das ideias simples”. São Paulo: 
Parábola, 2014.  
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ferramentas utilizadas a favor da preservação, manutenção e revitalização das 

línguas indígenas.  

Enquanto instituição ideológica que transmite saberes, a escola deve 

proporcionar um ambiente onde o falante indígena possa utilizar seus 

conhecimentos culturais e absorver todo e qualquer conhecimento produzido pela 

cultura não indígena. Além disso, o indígena tem o direito de transmitir - em sua 

própria língua - qualquer um dos ensinamentos aprendidos na escola. Ao obter essa 

percepção, o indígena valorizará sua língua, pois, assim como a língua portuguesa, 

ele saberá que a sua língua materna cumpre todos os fins comunicativos que se 

pretende realizar. 

Portanto, defendemos que o ensino de LP na escola indígena necessita 

considerar as realidades específicas, que não são isoladas, com a finalidade de não 

desconsiderar o ensino de LM ao ensinar a língua portuguesa. Além disso, é 

necessário que se desenvolvam mais pesquisas referentes às variantes da escrita 

em língua portuguesa como segunda língua pelos indígenas. Se esses problemas 

fossem superados, a história da educação escolar indígena se elevaria a outro 

patamar e não seria mais desprestigiada ou considerada inferior à educação escolar 

do não indígena. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS: MATERIAIS E MÉTODOS DE 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO PROJETO AÇAÍ II 
 
 

O Estado Brasileiro não está preparado para trabalhar 
com a população indígena. 
(Antonio Puruborá, Coordenador do Núcleo de Educação 
Escolar Indígena da Secretaria de Educação de 
Rondônia).  

 
 

 

Nesta seção, abordamos a formação de professores indígenas no Brasil e 

também discorremos sobre os materiais didáticos utilizados no Projeto Açaí II, a fim 

de analisar como se apresentam, nesses materiais, as práticas didáticas dos 

professores formadores de professores indígenas. O material didático analisado foi 

cedido pelo Núcleo de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC/RO, na cidade de Porto Velho.  

 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS NO BRASIL 

 

A formação de professores que lecionam em contextos de diversidade 

étnico-cultural tem ganhado destaque na área educacional nos últimos anos, 

considerando-se a difusão de novos modelos de escolas para os indígenas. O 

debate sobre esse tema também ocorre devido ao crescimento da relação existente 

entre educação, cultura e processos educativos, pois é constatado que, diante desse 

entrelaçamento, urge a necessidade de uma educação específica, diferenciada e de 

qualidade para que os professores possam atuar nos contextos em que estão 

inseridos, como por exemplo, os indígenas que pretendem se formar no Magistério 

Intercultural para lecionar em suas comunidades.  

Gomes & Silva (2007) afirmam que tanto o campo da pedagogia quanto os 

pesquisadores da área são desafiados a entender esses processos, a fim de 

apresentar soluções que colaborem na formação de professores. Por isso, a 

discussão da formação de professores indígenas é o foco desta seção. 

Ser professor, em geral, sempre foi um desafio, sempre exigiu grandes 

responsabilidades, por ser este um dos agentes responsáveis pela formação 

educacional e por estimular o pensamento crítico. Para os professores indígenas, a 

formação definiu um novo processo que tem por objetivo se afastar dos modelos que 
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os professores não indígenas mantinham no ensino de língua portuguesa para 

alunos monolíngues em línguas maternas e que necessitavam de intérpretes para 

poder ensinar. Após o surgimento dessa frente de formação, os indígenas 

assumiram o desafio e o importante papel de lecionar para as crianças, tanto em 

língua materna como em língua portuguesa, com a finalidade de prepará-las para 

entender o local de que fazem parte, assim como o mundo que as rodeia.  

Nesse viés, as políticas públicas, a partir de 1988, ganharam vigor em 

garantir para as comunidades étnico-culturais seus processos próprios de 

aprendizagem. Mas o que seriam esses processos próprios de aprendizagem? 

Bonin (2008, p. 98) afirma que esse termo significa que “a escola terá que ser 

recriada em cada localidade, pois somente poderá levar em conta as maneiras 

próprias de educar se for incorporada e transformada pelas pedagogias indígenas”. 

Ainda complementa que as maneiras de educar são distintas, como são também as 

culturas indígenas e é para essa diferença que a instituição escolar precisa se abrir. 

A criação das leis que respaldam os indígenas motivou a abertura de outras 

legislações infraconstitucionais, como, por exemplo, a Portaria Interministerial 

559/91, que previa a criação de Núcleos de Educação Escolar Indígena (NEI) nas 

Secretarias de Educação que, de acordo com Bonin (2008, p. 100), “determinava a 

prioridade na formação de professores indígenas, isonomia salarial para estes 

profissionais, independente de sua formação anterior”. 

O movimento Todos pela Educação (TPE), embora não seja específico para 

os indígenas, também se preocupou em discutir sobre uma frente de política pública 

que causa grande impacto no processo de ensino de crianças, jovens e adultos: a 

formação de professores. De acordo com Abrucio (2016), coordenador do TPE, as 

pesquisas recentes buscaram desvendar quais competências e habilidades os 

professores devem ter para que os alunos aprendam efetivamente, visto que, em 

décadas passadas, a qualidade dos bons profissionais era avaliada a partir da 

escolaridade, formação prévia e certificados obtidos ao longo da carreira. Toda essa 

avaliação é importante, entretanto analisar outras vertentes, os métodos e as 

habilidades dos docentes cria possibilidades de solucionar os paradigmas que 

rodeiam esse cenário educativo. Nessa perspectiva, Abrucio (2016) afirma que 

“Essa visão coloca a formação docente em outro patamar de importância: dá maior 

peso às metodologias de ensino, à inserção na carreira – com processos de 

mentoria – e ao trabalho pedagógico coletivo” (ABRUCIO, 2016, p. 10). 
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Os novos métodos avaliativos, de fato, podem trazer grandes avanços, mas 

ainda há muitos problemas a serem solucionados. Dentre eles, as condições 

(sociais, políticas, de insumos, materiais, recursos humanos e de gestão) para o 

avanço cognitivo, emocional e cidadão dos alunos, em especial os da escola pública 

(ABRUCIO, 20016). Dentro desse contexto, a escola, como um dos aparelhos 

ideológicos do Estado, é o canal onde os professores atuam. Ela assumiu grande 

importância nas sociedades ocidentais, por considerar relevante a socialização dos 

conhecimentos que o aluno precisa adquirir para adentrar no mercado de trabalho. 

Esse pensamento capitalista se transportou para diversas sociedades, que 

passaram a estabelecer relações entre si.  

Dentro dessa conjuntura estão as várias comunidades indígenas, 

consideradas interculturalizadas e envolvidas com o processo escolar. 

Historicamente, a escola, para o indígena, significava que precisavam ser educados 

porque não tinham a “nossa” educação. Hoje eles lutam por uma escola 

diferenciada, com profissionais preparados e qualificados, como diz Silva (2011), 

com as suas pedagogias indígenas, para atender às comunidades das quais fazem 

parte e orientar os trabalhos escolares. 

Silva (2011) aponta outra questão problemática nos embates sobre a 

educação indigenista: a afirmação de que a escola indígena é hoje uma espécie de 

necessidade que só surgiu depois do contato com a sociedade majoritária. Todavia, 

a escola indígena, no contexto atual, deve ser vista como um relacionamento 

equilibrado, isto é, um espaço para os conhecimentos tradicionais e os novos 

conhecimentos, onde os indígenas poderão se articular e promover o “diálogo 

intercultural” e a construção de novas e igualitárias relações.  

Ao se reconhecer a necessidade de uma educação de qualidade, com 

princípios de equidade para os indígenas, surgiram vários desafios, iguais ou 

maiores que para os educadores não indígenas. Além de necessitarem também de 

uma formação ampla e contínua, tornou-se visível, em várias pesquisas, a 

importância de um ensino contextualizado à realidade desses povos, não somente 

no ensino de línguas, mas de todas as disciplinas pertencentes ao campo do 

conhecimento que a escola propõe.  

Hoje, a afirmação de que o Brasil é caracterizado pelo multiculturalismo, pela 

heterogeneidade e multietnicidade se concretizou devido à composição de 

cidadanias que se autoafirmam como diferentes e se configuram por meio de 
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comportamentos específicos, organização política, crenças e línguas distintas.  Os 

indígenas, seja no Brasil ou em outros países, fazem parte das populações que se 

diferenciam das demais em relação a tradições, costumes, valorização da 

ancestralidade, línguas distintas e complexas. Diferenciam-se também no 

pensamento (o modo de ver o mundo, a vida, a morte e o tempo) e, sobretudo, nas 

formas de organização social e política. Desse modo, percebemos a necessidade de 

políticas públicas alternativas para respaldar a grande diversidade, experiências e 

situações históricas que as populações indígenas vivenciam. 

Ao considerar o direito à diferença e o respeito às populações indígenas, em 

1991, o Ministério da Educação ficou responsável de conduzir os processos de 

educação escolar em comunidades indígenas e, como primeira medida, juntamente 

com algumas parcerias indígenas e secretarias, deu origem a dois documentos - 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1999) e o Referencial 

para a Formação de Professores Indígenas (2002) - com o intuito de executar o 

discurso legal e reduzir a distância que há entre esse discurso e as ações 

efetivamente postas em prática nas escolas indígenas, reconhecendo, de fato, as 

características das comunidades indígenas. 

Antes de discutir sobre os materiais didáticos e os métodos de ensino dos 

professores formados pelo projeto Açaí II, é necessário apresentarmos as propostas 

desses dois documentos. 

O Referencial Curricular Nacional para Escolas Indígenas (RCNEI) é um 

documento dividido em duas partes que traz discussões acerca de aspectos 

históricos, sociais e antropológicos sobre a perspectiva indígena. A primeira parte do 

documento, Para começo de conversa, aborda os fundamentos gerais da educação 

escolar indígena, tais como conhecimento indígena, educação, características da 

escola indígena, abordando cinco temáticas: multietnicidade, pluralidade e 

diversidade; educação e conhecimentos indígenas; autodeterminação; comunidade 

educativa indígena; e educação intercultural, comunitária, específica e diferenciada. 

Na segunda parte são apresentadas sugestões de trabalho para orientar os 

professores na organização e no desenvolvimento do currículo de suas escolas, de 

forma a contribuir com o diálogo e a reflexão sobre: os fundamentos pedagógicos de 

suas decisões curriculares; as questões socialmente relevantes a serem 

tematizadas como conteúdos curriculares; as perspectivas de uma nova abordagem 
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das áreas de estudo - Línguas, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, 

Educação Física - em contextos educacionais indígenas. 

Conforme o RCNI (1998), essas ideias foram pensadas como parâmetros e 

sugestões; não para definir uma proposta curricular a ser utilizada como um manual 

de instrução pelos professores em todo o país, mas para que os professores 

possam encontrar ideias e discuti-las em cursos de formação e capacitação. Em 

consequência, podem surgir novas ideias e práticas pedagógicas, de acordo com os 

contextos de cada escola indígena. 

Essas temáticas ajudam a pensar numa escola a partir das concepções 

indígenas, ou seja, ajudam a refletir e a reafirmar que vivemos em um país rico em 

diversidade sociocultural muito grande (afrodescendentes, surdos, indígenas, 

ribeirinhos...) e que essas comunidades têm saberes que devem ser preservados e 

compartilhados com a sociedade majoritária e, sobretudo, que esses conhecimentos 

contribuam para que sejam repensadas as práticas de ensino construídas quando 

havia a crença de que a sociedade brasileira era culturalmente hegemônica. 

O documento esclarece também que, antes de estarem inseridos nas 

escolas, os povos indígenas já possuíam seu modo de entender, de se expressar e 

ver o mundo. E essa sabedoria é transmitida pelos seus ancestrais às futuras 

gerações. Por isso, busca-se preservar esses valores e a escola não deve ser vista 

como o único lugar de aprendizado, porque a comunidade possui ensinamentos e 

métodos tradicionais próprios que devem ser repassados e distribuídos por seus 

membros dentro da comunidade e fora dela. 

Todo esse conhecimento tradicional de educação, de acordo com o RCNEI 

(1999), pode e deve contribuir na formação de uma política indigenista e de práticas 

educacionais adequadas, capazes de atender aos anseios, interesses e às 

necessidades diárias da realidade atual.  

O Referencial de Formação de Professores Indígenas (RFPI), como é dito 

no próprio documento, é uma ferramenta que traz debates e propostas para a 

implantação de programas de formação inicial de professores indígenas, almejando 

a capacitação no Magistério Intercultural.  Nele também está contida uma 

declaração essencial para que as escolas indígenas funcionem efetivamente de 

acordo com os marcos legais: reconhecer que a escola indígena diferenciada não se 

realiza sem a efetiva participação da comunidade e sem que, a sua frente, estejam 

professores indígenas, como é exposto no excerto a seguir: 
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Entre os muitos desafios que enfrentam os povos indígenas para a 
progressiva qualificação de sua educação escolar, está o da preparação de 
professores indígenas no magistério intercultural. A preparação desses 
professores vai além da educação básica, além disso, os próprios indígenas 
que devem estar à frente do processo de ensino e da gestão escolar, 
porque são eles que em diversas situações representam a comunidade fora 
da aldeia nos contextos políticos (BRASIL, 2002, p. 9). 
 

Além da proposta de uma escola indígena de qualidade, específica, 

diferenciada, bilíngue e intercultural - que apague a escola civilizatória, 

integracionista e descolonize a escola indígena - os próprios indígenas devem ser os 

professores e gestores da prática escolar, por estarem inseridos nos contextos de 

sua comunidade. Como nos relembra Grupioni (2003, p. 13), “[...] formar índios para 

serem professores e gestores das mais de 1.400 escolas, localizadas em terras 

indígenas, é hoje um dos principais desafios e prioridades para a consolidação de 

uma Educação Escolar Indígena”. 

O desejo de que os professores sejam indígenas surgiu das próprias 

comunidades, porque acreditam que os não indígenas não têm os conhecimentos 

necessários para lecionarem a essas populações. Como enfatiza Venere (2011, p. 

47): “Os professores índios reclamam da forma como os professores não índios são 

recrutados aleatoriamente para atender às comunidades, já que muitos não têm o 

devido conhecimento para trabalharem com a diversidade”. Contratar professores 

que não atendem às necessidades e que não contribuem para o desenvolvimento da 

escola indígena é desfazer todas as lutas já então vencidas. 

A aspiração dos indígenas de serem os professores da sua comunidade 

nasceu da necessidade de serem os representantes/mediadores fora da aldeia e 

que também trarão os conhecimentos absorvidos das diversas culturas na relação 

de contato com outras sociedades indígenas e não indígenas, conforme é exposto 

no RFPI (2002): 

De forma geral, pode-se dizer que os professores indígenas são os 
mediadores, por excelência, das relações sociais que se estabelecem 
dentro e fora da aldeia, por meio também da escola. Assim, eles ou elas 
têm uma função social distinta dos professores não-índios, pois assumem, 
muitas vezes, o papel de intérpretes entre culturas e sociedades distintas. 
Tal condição também lhes confere direitos e responsabilidades nem sempre 
simples e fáceis de vivenciar e conciliar. Em sua condição de atores 
principais da educação intercultural, muitas vezes experimentam uma 
fidelidade conflituosa entre os conhecimentos, valores, modos de vida, 
orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura de seu povo e 
os provenientes da sociedade majoritária, de quem, em determinadas 
situações, acaba sendo o porta-voz em sua comunidade e em sua escola. 
Têm assim a complexa tarefa de protagonizar os processos de reflexão 
crítica sobre os diversos tipos de conhecimentos a serem estudados, 
interpretados e reconstruídos na escola: os normalmente denominados 
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conhecimentos "universais", transmitidos pela instituição escolar, e os 
denominados conhecimentos "próprios", "étnicos" ou "tradicionais", a serem 
pesquisados, registrados, sistematizados e reinterpretados no processo 
intercultural (BRASIL, 2002, p. 20). [Grifos nossos]. 
 

Como se pode observar, os professores indígenas são os porta-vozes de 

suas comunidades, transitam entre culturas distintas. Por isso é muito importante 

tecer reflexões sobre o percurso pelo qual caminha a formação desses profissionais 

do ensino. Em 2002, o RFPI apresentou quem são os professores indígenas no 

Brasil. Esse primeiro censo é de 1999 e o último foi realizado em 2005.  Os dados 

de 1999 referem-se a 3.059 professores indígenas, que representavam, na época, 

76,5% do total dos professores em atuação nas escolas indígenas do país. Havia 

também 939 (23,5%) professores não indígenas lecionando em escolas indígenas. 

Em 2005, esses dados saltaram para 8.431 docentes. A Coordenação Geral 

de Educação Escolar Indígena da SECAD/MEC estimava que 90% desses 

professores eram indígenas. Desses docentes, 54,6% eram contratados pelos 

Estados, 44,5% pelos municípios e 1% estava vinculado às escolas municipais. A 

maior parte deles (72%) estava concentrada no Ensino Fundamental, de 1ª a 8ª 

série. Outra parcela significativa desses professores (14,6%) atuava em pré-escolas 

e em creches. 

Percebemos uma despreocupação das entidades governamentais 

responsáveis em apresentar dados mais recentes, visto que já há novos 

levantamentos referentes às estatísticas da Educação Básica dos não indígenas. 

Entretanto, é possível afirmar que embora tenham mais de uma década de 

publicação desse Censo Escolar Indígena e esses dados estejam desatualizados, é 

possível perceber que a formação de professores indígenas vem crescendo de 

forma contínua, conforme podemos ver representado nos Gráficos 1  e 2 a seguir:  
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Figura 01 - Gráfico: Censo 1999 
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Fonte: Dados do Referencial de Formação de Professores Indígenas 2002 

 

 
Figura 02 - Gráfico: Censo de 2005 

 

 
Fonte: Estatísticas sobre a Formação Escolar Indígena no Brasil de 2007  
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De 1999 para 2005, a formação dos indígenas no Ensino Fundamental, 

Médio e Superior cresceu consideravelmente. É possível que, atualmente, esses 

números tenham sido superados de forma significativa, visto que os dados foram 

levantados após a criação das leis que amparam a educação escolar indígena. Com 

a evolução e crescimento de movimentos educacionais indígenas, a procura pela 

formação dos professores para lecionar na escola indígena ou até mesmo atingir 

outros objetivos fora da aldeia deve ter gerado números maiores nas estatísticas 

atuais. Ainda mais pelo fato da formação específica ser amparada por lei e garantir 

aos professores que essa formação possa ser concomitante a sua atuação em sala 

de aula. 

De maneira geral, os objetivos dos processos de formação devem 

proporcionar aos professores indígenas um conjunto de competências e habilidades 

na carreira docente que lhes permita atuar criticamente nos contextos interculturais e 

sociolinguísticos que as escolas indígenas fazem parte. Grupioni (2003) nos alerta 

para o fato de que: 

O professor indígena deve ser formado como um pesquisador não só dos 
aspectos relevantes da história e da cultura do seu povo, mas também dos 
assuntos considerados significativos nas várias áreas de conhecimento. 
Dessa atividade de pesquisa e estudo podem resultar materiais utilizáveis 
tanto no processo de formação desse professor como na escola, para o uso 
didático com seus alunos (GRUPIONI, 2003, p.14). 

 

De fato, para que o professor atinja o nível de pesquisador, o processo de 

formação deve atender a todas as condições necessárias, isto é, promover o 

desenvolvimento cognitivo, ter um material didático que atenda à realidade de cada 

comunidade e estimular o pensamento científico para além do material que está em 

uso. Isso é mais um grande desafio, pois a grande heterogeneidade e diversidade 

sociolinguística de que os professores indígenas fazem parte não permite um padrão 

a ser adotado. 

A formação de professores se configura como um dos pontos mais 

importantes para a educação escolar indígena. Para que os professores lecionem 

em suas comunidades, é necessário que eles queiram realmente se dedicar a 

docência, buscando o crescimento profissional por meio da formação inicial e 

continuada. 

Em 2002, houve uma Reunião Técnica dos Professores Indígenas sobre 

Formação de Professores em Serviço. Os participantes eram indígenas e 

representantes de treze etnias. Nesse evento, foram discutidas seis questões 
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importantes que permeiam o processo de formação. Uma das questões diz respeito 

ao perfil do professor indígena, a sua vocação e ao seu envolvimento com a 

comunidade. Como foi falado anteriormente, o aluno indígena tem que gostar de ser 

professor e preencher os seguintes requisitos elencados no documento final: 

 - Ser sensível a seu povo; 
 - Falar e escrever a língua materna e também o português; 
 - Ser um pesquisador; 
 - Ser índio daquela etnia; 
 - Ser formado no ensino fundamental; 
 - Ser leitor da sua cultura; 
 - Conhecer sua cultura e também participar da mesma; 
 - Ter vocação e comprometimento com a comunidade; 
 - Ser intelectual pensando na realidade do seu povo e em sua prática 
pedagógica; 
 - Desenvolver seus conhecimentos; 
 - Respeitar e buscar cada vez mais conhecimentos junto com os mais 
velhos: caciques, lideranças e demais membros de sua comunidade; 
- Ser um líder capaz de resolver e entender os problemas da comunidade; 
- Ter auto-estímulo e relacionar-se bem com a comunidade; 
- Deve ser criativo, trocando experiências com outros professores; 
- Ter bom comportamento e ser apoiado e indicado por sua comunidade; 
- Ser conhecedor e transmissor dos direitos e deveres dos povos indígenas; 
- Preparar o aluno para a vida; 
- Deve relacionar-se bem com a comunidade, ajudá-la nas dificuldades e 
defender seus interesses; 
- Saber dialogar com as lideranças e com seus alunos; 
- Participar do cotidiano da aldeia, dos eventos culturais e tradicionais do 
seu povo; 
- Ser criativo, crítico, comunicativo, dinâmico, mediador e articulador cultural 
das informações entre seu povo, a escola e a sociedade envolvente; 
- Tem que ter clareza e firmeza pedagógica e opção política (consciência); 
- Coerência entre a expressão verbal da opção e a prática (teoria e prática); 
- Levar em conta o conhecimento tradicional do povo (tempo – espaço – 
sonho). (BRASIL, 2003, p. 144). 
 

O processo de organização dos professores indígenas - que ocorre por meio 

de encontros para discutir as necessidades e apresentar soluções - tem 

representado acontecimentos importantes no que tange à educação escolar 

indígena. Silva (2011) frisa que os encontros dos representantes indígenas tornam 

possível compreender as articulações culturais e as trocas de experiências e 

conhecimentos, visto que fica evidente o respeito aos conhecimentos, às tradições e 

aos costumes de cada comunidade, valorizando e fortalecendo a identidade étnico-

cultural e política, ao mesmo tempo em que reconhece os conhecimentos 

necessários na relação com a sociedade não indígena. 

Dentro desse viés, os encontros indígenas, além de discutirem sobre a 

formação dos profissionais de suas comunidades, debatem sobre a preocupação em 

criar currículos coerentes com as culturas indígenas. O RFPI (2002) também traz a 
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preocupação de se criar currículos mais próximos às realidades da comunidade e 

esse interesse vem do próprio professor indígena. Percebemos que, nesse discurso, 

há marcas identitárias modificadas ao longo do tempo e o estabelecimento de 

contradiscursos pós-colonialistas em prol das comunidades indígenas. Os 

professores anseiam por novas propostas que diferenciem a sua escola da escola 

não indígena, conforme, podemos ver a seguir:  

Os professores reivindicam a construção de novas propostas curriculares 
para suas escolas, em substituição àqueles modelos de educação que, ao 
longo da história, lhes vêm sendo impostos, já que tais modelos nunca 
corresponderam aos seus interesses políticos e às pedagogias de suas 
culturas (BRASIL, 1998, p. 11). 
 

Os modelos idealizados constituem desafios para a realização dessas 

propostas curriculares. Há conflitos entre o desconhecimento de como executar as 

leis, as práticas cotidianas da sala de aula, os objetivos que se quer alcançar e as 

barreiras determinadas por ações de órgãos locais de educação. Como enfatiza 

D’Angelis (2003), é preciso evitar as imposições de professores e técnicos não 

indígenas na construção dos currículos escolares indígenas; desse modo, a 

capacitação dos professores indígenas é necessária para que eles possam intervir 

com qualificação nos debates sobre planejamento político, linguístico, identitário e 

espaço das culturas indígenas. 

Já ficou claro o anseio dos indígenas em serem os professores de suas 

comunidades. Entretanto, no processo de formação, os docentes que os capacitam 

para a prática docente, geralmente, não são indígenas. Essa discussão proporciona 

uma reflexão sobre como os futuros professores indígenas são formados, se 

realmente os formadores de professores indígenas estão seguindo as leis que 

enfatizam um ensino bilíngue, intercultural e específico. 

De acordo com o documento final criado pelo MEC, citado anteriormente, os 

docentes que atuarão na formação de alunos indígenas devem ter:  

 formação acadêmica especial em área do etnoconhecimento;  

 conhecimento da cultura dos povos indígenas e ser pesquisador 
comprometido com a causa indígena; 

 habilidade, criatividade na elaboração dos materiais didáticos de 
formação;  

 habilidade política no desempenho ideológico que possa desenvolver 
o espírito crítico; 

 habilidade na condução do processo educativo do formando 
considerando o seu conhecimento educacional indígena; 

 consciência da política de formação específica e diferenciada e 
valorizar a diversidade de aprendizagem. (BRASIL, 2003, p. 147). 

 



60 

 

Encontrar profissionais que preencham o requisito de formação étnico-

cultural ou com experiências em pesquisas não é uma tarefa difícil, pois houve um 

grande crescimento de pesquisas na área das Ciências Sociais e Humanas. Os 

grandes problemas que persistem nos programas de formação são: a práxis 

pedagógica, a elaboração do material didático e as habilidades em desenvolver o 

espírito crítico e ter consciência da política de formação específica, bilíngue, e 

intercultural, visto que não há uma fiscalização se os formadores estão considerando 

esses requisitos na prática docente. 

Nesse contexto, D’Angelis (2003) frisa que, na prática docente, há uma 

diferença entre professor e educador. Segundo o autor, o professor é aquele que 

tem a formação para atuar no ensino, entretanto, é uma pessoa capaz apenas de 

transmitir conteúdos e depositar informações que “são incapazes de dirigir um 

processo pedagógico de construção de conhecimento” (D’ANGELIS, 2003, p. 34). 

Esse modelo assemelha-se ao que Paulo Freire (1987) caracterizava como 

educação bancária, isto é, os conhecimentos passados pelo professor são apenas 

transferidos ou depositados nos alunos, tornando-os passivos, incapazes de 

questionar ou expor seu pensamento. Segundo D’Angelis (2003), o educador, por 

sua vez, é um profissional que envolve o aluno para o gosto de aprender, além de 

ser um professor-pesquisador, pois enxerga saberes através dos alunos e aprende 

com eles, ou seja, o conhecimento é uma construção contínua que se dá por meio 

das relações entre professor-aluno e aluno-professor. A distinção do tipo de 

profissional da educação (professor X educador) dialogada pelo autor teve por 

objetivo transformar o perfil de docentes que não atuam como educadores nas 

sociedades não indígenas. Na formação de professores indígenas, também se 

idealiza que os formadores não sejam condicionados a uma educação bancária, é 

necessário que haja uma mudança no processo de ensino-aprendizagem para 

aqueles que adotam metodologias obsoletas. 

Ainda de acordo com D’Angelis (2003), para atuar na formação dos 

professores indígenas não basta ter conhecimentos sobre a cultura. É necessário 

que professores formadores, em parceria com os alunos, façam uma reflexão 

existencial, filosófica e política profunda. Além dos conhecimentos das sociedades 

integrantes, é preciso uma atitude pedagógica e política apropriada. 

É necessário que o professor formador adote práticas pedagógicas que 

neguem o tradicionalismo hegemônico e assuma o desafio em trabalhar com a 
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diversidade. Vários autores se dedicam a estudos de formação de professores em 

contextos étnico-culturais e esses pesquisadores têm por objetivo superar a visão 

estática conteudista utilizada nos métodos de ensino.  

Para Gomes & Silva (2011), é necessário esclarecer que os professores 

formadores, ao se inserirem nos cursos de formação, já possuem valores, 

conhecimentos e competências acerca do universo onde irão atuar e que muitas 

vezes esses conhecimentos se constroem por meio de estereótipos e preconceitos. 

Essa é a grande polêmica que caminha no campo da didática e da formação 

de professores, pois muitas vezes a diversidade não é pensada e nem articulada 

aos processos educativos na formação de professores indígenas. A temática da 

diversidade não pode ser apenas citada nas metodologias de ensino para os alunos 

pertencentes a culturas diferentes. Ela deve ser refletida, debatida, problematizada 

e, mais que tudo, operacionalizada. Os professores precisam estar preparados para 

lidarem com as semelhanças e diferenças, as múltiplas identidades e alteridades, o 

local e o global. Gomes & Silva (2011) enfatizam que, antes dos professores 

trabalharem com essa temática, é preciso que eles reconheçam a diferença dentro 

das vertentes históricas, sociais e culturais e possibilitem ações afirmativas que 

inibam qualquer forma de discriminação. 

Compreendemos que há muitas lutas a serem travadas nesse campo 

educacional, pois ainda existem muitos professores não indígenas que seguem 

tendências hegemônicas e são indiferentes à diversidade, contribuindo muito pouco 

para uma formação adequada e de qualidade.  A formação de professores indígenas 

fica com muitas lacunas a serem preenchidas pelo conhecimento etnocultural, 

bicultural e bilíngue, o que os formadores muitas vezes deixam à margem.  

Por isso, cada vez mais vemos fortalecida a luta dos indígenas para que 

sejam eles próprios não só os responsáveis pela educação básica de sua 

comunidade, mas também os responsáveis pela formação dos futuros professores 

indígenas. Dessa maneira, a escola indígena seria realmente indígena, voltada para 

as suas práticas sociais. Assim, os indígenas seriam os gestores educacionais do 

seu povo, atendendo a todas as necessidades que acreditam ser imprescindíveis. 
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2.2 PROJETO AÇAÍ 

 

O Projeto Açaí é um curso de formação de professores indígenas promovido 

pelo governo rondoniense e executado pela Secretaria de Estado da Educação 

(SEDUC), com o objetivo de habilitar docentes indígenas leigos para lecionar do 

primeiro ao quarto ano do Ensino Fundamental nas comunidades da qual fazem 

parte. O projeto foi criado por meio do Decreto 8.516/1998. A primeira edição do 

Projeto Açaí foi em 1997 e só foi concluída em 2004. A segunda durou de 2009 a 

2013. Atualmente, o projeto está em sua terceira edição. 

Esse programa educacional nasceu visando uma educação indígena 

diferenciada, multicultural e bilíngue, com a fundamentação de uma política pública 

de educação para as comunidades indígenas, sob a perspectiva multiculturalista e 

intercultural preconizada nos documentos oficiais que fundamentam o Referencial 

Curricular Nacional de Educação Indígena e as Políticas Públicas de Educação 

Indígena. De acordo com Venere (2011): 

A formação de professores indígenas no Brasil é realizada por meio de 
projetos pedagógicos que, em seu discurso, buscam respeitar o 
multiculturalismo próprio das etnias indígenas, a sua identidade e alteridade. 
No estado de Rondônia, o Projeto Açaí é visto como um instrumento de 
ação pedagógica que possibilita a formação desses professores em 
espaços formais, informais, oficiais e não oficiais. Por ocasião da realização 
do I Encontro de Professores Indígenas do Estado de Rondônia, 
“Piraculina”, ocorrido em Vilhena, de 4 a 8 de novembro de 1990, o governo 
estadual reconheceu esses professores integrantes da categoria 
profissional dos docentes. Deixaram de ser, a partir de então, meros 
“monitores bilíngues” (VENERE, 2011, p. 26). 

 

O respeito ao multiculturalismo das etnias é um dos aspectos mais 

importantes, porque há uma diversidade linguística muito grande de etnias que 

fazem parte do projeto. São 32 etnias, com 26 línguas indígenas distintas. Percebe-

se a grande responsabilidade dos professores que formam esses indígenas para o 

Magistério, pois o aprendizado não atinge somente aos indígenas, mas também aos 

professores formadores, que devem adentrar nos universos indígenas e capacitá-los 

no ensino bilíngue. 

Para a realização e institucionalização desse programa de ensino, o poder 

público enfrentou muitas dificuldades. Venere (2011) enfatiza que as dificuldades 

enfrentadas pelo poder público para a implantação de uma política indigenista não 

eram somente as que ficaram acumuladas politicamente durante décadas, com 
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relação aos povos indígenas da região amazônica, mas sim as que enfrentavam 

algumas etnias: 

Em algumas comunidades – como o Povo Cinta Larga –, muitas vezes os 
professores indígenas eram seduzidos por terceiros a ganhar a vida no 
garimpo, preterindo os salários de professor por serem muito baixos. A 
solução, nesse caso, foi contratar professores não índios. Entretanto, salvo 
esses casos, a maioria das etnias exige a presença de professores 
indígenas nas salas de aula, o que coloca a necessidade de convivência 
entre elas nas mesmas aldeias (VENERE, 2011, p. 80).  
 

Fica claro que, mesmo após as vitórias obtidas pelo fim da exploração 

indígena e pelas lutas para a criação de políticas públicas em prol do ensino 

específico e diferenciado, muitos indígenas ainda caíam nos discursos enganadores 

de condições salariais melhores, mesmo que fosse exercendo mão de obra escrava, 

recusando, assim, o trabalho docente em suas comunidades. Para essas 

populações étnico-culturais, o ideal é que os professores sejam os próprios 

indígenas, visto que conhecem toda a realidade cultural da qual fazem parte. 

Diante desse contexto, surgiram calorosas discussões entre lideranças e 

movimentos indígenas sobre a necessidade de uma educação indígena 

institucionalizada e a formação de professores indígenas para atuar nas escolas das 

aldeias. 

Toda a estrutura do Projeto Açaí foi discutida com os representantes das 

comunidades indígenas de Rondônia, originando um projeto básico desenvolvido 

pela SEDUC. Uma das discussões que ganhou relevância foi em relação à carga 

horária, pois os indígenas possuem seus próprios calendários e, desse modo, era 

necessário definir alguns critérios que estivessem de acordo com a disponibilidade 

dos professores indígenas, mas que atendessem aos critérios legais e normativos 

da legislação educacional brasileira (VENERE, 2011). 

Embora não haja uma literatura ampla de informações sobre o Projeto Açaí, 

o portal eletrônico da SEDUC-RO possui algumas informações relevantes. A 

informação prestada no site é do próprio coordenador da SEDUC, o indígena 

Antônio Poruborá. Segundo ele, o Projeto Açaí é uma ferramenta que possibilita a 

formação de professores indígenas e que prepara, especialmente, os professores 

formadores sobre a cultura, costumes e outros aspectos particulares de cada povo. 

Os professores que lecionam para os indígenas, antes de iniciar o trabalho em sala 

de aula já têm uma noção familiar de cada etnia e de seus costumes, o que propicia 

um ambiente harmônico entre os alunos e a própria aprendizagem. 
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O Estado de Rondônia tem cento e dezenove escolas indígenas 

estabelecidas em quatorze municípios rondonienses. Elas são atendidas por 

professores em três níveis: Nível A (Magistério Indígena); Nível B (Graduação); e, 

ainda, por professores de Nível Especial, os chamados Sabedores Indígenas (esses 

professores não precisam saber ler ou escrever; o ensino é voltado aos 

conhecimentos tradicionais de cada povo, especialmente dos mais velhos).  

O Projeto Açaí é amparado pelo Conselho Estadual de Educação Escolar 

Indígena (CEEI), instrumento legal criado, em 2016, pelo Governo do Estado de 

Rondônia. A criação desse Conselho só foi possível graças à Lei Complementar nº 

884/2016. O CEEI dá ênfase às normas da educação escolar indígena, discutindo 

sobre matérias relativas às ações, projetos e políticas públicas. 

Segundo o portal, a expectativa para esse ano de 2018 é de que serão 

criadas mais vinte escolas indígenas, todas dotadas de infraestrutura, com energia 

elétrica e com a novidade da internet. Desse modo, todas as escolas indígenas do 

Estado estarão conectadas com o mundo e vão poder oferecer aos alunos e às 

comunidades escolares de todas as etnias vários recursos midiáticos, como 

computadores e tecnologia de ponta para os trabalhos de estudos e pesquisas.  

Para ingressar no curso de formação, os candidatos passam por um 

processo seletivo na própria aldeia, sendo necessário ter pelo menos o Ensino 

Fundamental. A maioria dos interessados é do sexo masculino e a faixa etária é um 

pouco diversificada, dos 17 aos 30 anos, alguns saindo do Ensino Médio.  

 
 
 
2.3 MATERIAIS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO PROJETO AÇAÍ II 
 
  

Algumas das investigações da Linguística Aplicada têm se direcionado, nas 

duas últimas décadas, ao universo que compõe o ensino de língua materna e/ou 

língua alvo, considerando, como objetos de análise e discussão, metodologias de 

letramento, referenciais e propostas curriculares para a formação de professores e 

materiais didáticos. 

De acordo com Rojo (2013), os vários estudos da Linguística Aplicada têm 

demonstrado o caráter homogeneizador e cristalizador desenvolvido pelo livro 

didático e por outros materiais impressos de caráter apostilado e também das 
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propostas didáticas e práticas utilizadas nesses materiais que, mesmo diante dos 

referenciais e propostas curriculares, ainda são ancorados a certa “tradição”12 na 

abordagem de seus objetos de ensino. Esse tradicionalismo não persiste somente 

nos materiais didáticos de alunos regulares da educação brasileira, mas, 

principalmente, nos que são utilizados em comunidades indígenas. 

Na intenção de analisar o material didático de língua portuguesa utilizado no 

Projeto Açaí II, foram consultados os arquivos do Núcleo de Educação Escolar 

Indígena da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC/RO, na cidade de Porto 

Velho. Pesarosamente, os únicos arquivos que a Secretaria tinha disponível eram 

três apostilas. Uma apostila referente ao ensino de Língua Portuguesa, 1ª fase. Essa 

apostila contém cerca de 40 exercícios com conteúdos de estrutura, ortografia, 

pontuação, tipologia textual, compreensão, interpretação e produção de texto. As 

outras duas apostilas são de Didática da Língua Portuguesa, 1ª e 2ª fase. O restante 

do material, como avaliações, notas dos alunos, atividades, entre outros materiais 

utilizados em sala de aula, encontram-se somente na comunidade onde foram 

realizados os módulos do projeto. 

É a partir desse percurso que, na segunda etapa desta pesquisa, buscamos 

investigar se os métodos de ensino de língua portuguesa estavam sendo realizados 

no Projeto Açaí II de acordo com as propostas de ensino regidas pelas normas 

legais que enfatizam o direito a um ensino diferenciado, intercultural e bilíngue.  

Diante do material didático cedido para esta pesquisa, percebemos que, 

além de aulas de língua portuguesa, os futuros professores indígenas também 

tinham aulas de didática da língua portuguesa e ambas ocorriam 

concomitantemente, isto é, língua portuguesa primeira fase e didática da língua 

portuguesa primeira fase. Como o objetivo do curso é formar professores para as 

comunidades, é necessário haver uma disciplina que apresente como devem ser as 

práticas de ensino dos conteúdos em sala de aula; essa disciplina é a didática, que 

significa o ato de ensinar ou a arte de ensinar. 

O material de ensino de didática da primeira fase consiste em apresentar 

métodos práticos que auxiliem o professor em sala de aula. Contudo, antes de entrar 

                                                 
12  O termo tradicional refere-se ao modelo de escolas que adotavam no processo de ensino a 
quantidade de informação adquirida e do domínio dos conhecimentos consolidados. Não havia lugar 
para o aluno se expressar, ou seja, atividades práticas que permitissem aos alunos demonstrar, criar 
e expor o seu pensamento crítico. As aulas eram expositivas, com muita teoria e exercícios 
sistematizados para a memorização. Esse conceito pode ser visualizado na plataforma do portal de 
pedagogia, disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/conteudos/tradicional.php> 
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na práxis propriamente dita, aborda superficialmente a pedagogia de Comenius 

sobre o conceito de pedagogia e apresenta algumas articulações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais sobre os conteúdos de Língua Portuguesa. 

O conteúdo selecionado é importante para o aprendizado, visto que há uma 

diversidade muito grande de gêneros textuais, literatura indígena, nacional, universal 

que podem ser trabalhados em sala e levadas às comunidades indígenas em que 

esses professores lecionarão. O grande problema encontrado nesse material é a 

elaboração, porque tudo é discutido brevemente e sem muitas exemplificações. São 

sugeridos vários gêneros para trabalhar em sala, como por exemplo, a letra da 

música Índios (Renato Russo), com três exercícios de interpretação. Há também 

propostas de trabalho com jornais, filmes, dramatização, entre outras atividades que 

compõem o universo da língua portuguesa, todavia sem desenvolvê-los 

especificamente. Há somente a sugestão.  

Consideramos que essa prática didática repassada aos alunos indígenas é 

inadequada e fragmentada. D’Angelis (2003) considera que os professores 

indígenas atuarão em realidades nas quais o planejamento escolar é ainda uma 

prática muito nova e incipiente e, geralmente, o currículo escolar é apenas uma 

herança deixada pelos brancos. Esse contexto propicia aos professores indígenas 

na imitação/adoção dos mesmos métodos inadequados às suas práticas de ensino e 

que ainda, infelizmente, esse material pode ser tornar consulta bibliográfica para os 

professores das comunidades, abordando, de modo muito fragmentado, as práticas 

de ensino-aprendizagem a serem aplicadas no que se refere ao conteúdo de língua 

portuguesa. 

Para uma compreensão melhor do que se afirma sobre o material, é 

necessário apresentarmos a análise de uma das poucas atividades interpretativas, 

que o material propõe. Segue abaixo, na Figura 3, o texto Porã, de Antônio 

Hohlfeldt: 
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Figura 03 - Compreensão e Interpretação de Texto 
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Fonte: Arquivos da SEDUC. Educação Escolar Indígena (Projeto Açaí II - 2010) 

 

 

Essa narrativa é uma das sugestões apresentadas aos alunos indígenas que 

estão em busca de se tornar professores em suas aldeias. Observamos que há a 

inserção da temática étnico-cultural que aborda uma perspectiva muito vivenciada 

pelos indígenas: o preconceito. Esse texto ainda retrata as tradições indígenas ao 

relatar que o nome do personagem Porã é uma homenagem ao seu tataravô e 

quando cita que os homens da aldeia se reúnem diante de uma roda de fogueira 

para conversar. Todos esses aspectos podem ser debatidos em sala de aula para 

demonstrar suas relações com as convenções sociais indígenas e que podem ser 

comparados aos não indígenas. Todavia, a única sugestão proposta para trabalhar 
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em sala é falar sobre o comportamento preconceituoso. São dispensadas todas as 

possibilidades de discussões do texto, isto é, o nível cultural indígena e não 

indígena, as possíveis soluções que inibam tal comportamento preconceituoso por 

parte da sociedade majoritária e também em relação aos níveis linguísticos, como o 

gênero do texto, a tipologia textual e a linguagem. 

Nessa perspectiva, a partir da análise do material de Didática da Língua 

Portuguesa da primeira fase, duas questões importantes podem ser discutidas: o 

perfil do professor e o que é realmente uma boa didática. O tipo de professor que se 

encontra inserido subjetivamente nesse contexto, parece um estilo de professor 

transmissor de conteúdo que, segundo Libâneo (2010), tem o mesmo método de 

ensino para todas as matérias, sem levar em consideração a idade, as 

características individuais e sociais dos alunos. Além disso, o professor transmissor 

não favorece uma aprendizagem sólida porque o aluno não consegue formar 

esquemas mentais próprios, isto é, ele aprende mecanicamente. Apesar dos 

métodos utilizados por esse tipo de professor não serem eficazes, há alunos que 

aprendem, mas aplicam o que aprendem de maneira limitada, confirmando o 

fracasso desse método de ensino. 

 Para ter uma boa didática, o professor deve promover o desenvolvimento 

das capacidades intelectuais dos alunos por meio do conteúdo, ser um mediador. De 

acordo com a teoria histórico-cultural de Vygotsky13, o ensino tem por objetivo o 

desenvolvimento das capacidades mentais e subjetivas de assimilação consciente e 

ativa dos conteúdos. 

E é exatamente essa a ideia da segunda apostila de Didática da Língua 

Portuguesa da segunda fase. O objetivo é ensinar, para os futuros professores 

indígenas, o fazer pedagógico em sala de aula. A apostila traz a proposta de 

relembrar o que foi estudado no último módulo sobre a pedagogia de Comenius, de 

maneira um pouco mais aprofundada, apresentando um contexto histórico 

evolucionista de outros autores que consagraram o modo de ensinar. Foi muito bem 

sintetizado e elencado, porque, além de abordar historicamente, fala sobre a 

formação de professores, sobre planejamento e os tipos de planejamento, projeto 

político pedagógico, avaliação e ensino de línguas de acordo com o RCNEI. Todo o 

material foi exposto de modo teórico, para que os futuros professores 

                                                 
13 LIBÂNEO, J. C. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a teoria histórico-cultural e a 
contribuição de Vasili Davydov. In: Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, nº 27, 2004. 
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compreendessem como acontece uma ação docente politizada, pois os objetivos da 

disciplina, de acordo com a organizadora do material, eram:  

 conhecer a trajetória histórica da didática nos cursos de formação de 
professores;  

 entender o panorama atual da didática no quadro das ciências da 
educação;  

 compreender a necessidade de superação de uma didática 
meramente instrumental para uma didática que leve em consideração as 
atuais correntes pedagógicas;  

 perceber que o planejamento está presente em nossas ações 
cotidianas;  

 entender o conceito de planejamento e identificar as etapas para sua 
elaboração;  

 entender o que é projeto;  

 o que é projeto político-pedagógico, identificar os seus princípios 
norteadores e seus elementos básicos;  

 compreender o conceito de avaliação e distinguir as suas diferentes 
modalidades;  

 refletir sobre o ensino ministrado em nossas escolas. 

 

Entretanto, para que o material se tornasse realmente adequado, seria 

necessário aglutinar teoria e prática, pois assim os futuros professores indígenas 

saberiam como se aplicaria o ensino de língua de acordo com o RCNEI ou como se 

faz planejamento de aulas de ensino de língua portuguesa, como eram os exercícios 

quando a didática era instrumental e como elaborar exercícios com concepções 

mais inovadoras. 

Dentro desse contexto, vários trabalhos de ensino de português em 

comunidades indígenas assumem que a metodologia de ensino de português para 

esses alunos não deve se limitar a atividades mecânicas, repetitivas, de livros 

desatualizados e conceitos ultrapassados que não façam parte do cotidiano dos 

mesmos. Entretanto, no material didático de Língua Portuguesa utilizado no Projeto 

Açaí II, foi possível identificar vários modelos de exercícios inadequados à proposta 

de ensino diferenciado, divergente do que as teorias dos materiais de Didática 

propõem para as práticas de ensino, conforme veremos na Figura 3, a seguir: 
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Figura 04 - Compreensão e Interpretação de Texto 
 

 

 
Fonte: Arquivos da SEDUC. Educação Escolar Indígena (Projeto Açaí II - 2010) 

 

 

Esse exercício é o primeiro da apostila. Ele é apresentado depois de um 

texto que explica os sinais de pontuação, em que a instrutora enfatiza ser somente 

para relembrar os sinais, com a finalidade de compreendê-los no decorrer das 

leituras propostas. Subtendemos que os conteúdos são dados aleatoriamente, visto 

que, depois dessa atividade de interpretação, são apresentados outros conteúdos, 

ora gramaticais ora de ensino nominados por “estudo da língua”.  

O ensino de compreensão e interpretação de texto exposto na apostila se 

pauta em reproduzir tópicos do texto O galo que cantava para fazer o sol nascer, de 

Rubem Alves. Esse exercício é muito parecido com exercícios obsoletos de tradução 

do inglês para português, no Ensino Fundamental e Médio, usados para decodificar 

o que está escrito, como por exemplo, Marcelo is a boy very smart in Spanish, em 

que se pergunta: quem é Marcelo? Em que área ele é esperto? A proposta da 

questão, assim como o exercício de compreensão e interpretação, é apresentar que 
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o texto foi decodificado. Pouco se trabalha com os elementos subjacentes do texto. 

Não se discute sobre o papel social que os animais desempenham na natureza ou 

não é abordado o tipo de gênero e/ou tipologia textual, nem o sentido que esse texto 

desempenha na sociedade. 

O ensino da compreensão e interpretação de texto vai muito além da 

decodificação, afinal ele está presente no dia a dia de nossas práticas discursivas, 

pois, para exercermos várias atividades cotidianas, é necessário primeiro 

compreendê-las. Um dos principais objetivos de compreender e interpretar textos ou 

discursos é permitir que os estudantes tenham a capacidade de compreender a 

sociedade e exercer um pensamento crítico sobre ela. O exercício em análise não 

dá margem para que o aprendiz exponha seu pensamento, conforme se pode 

observar na letra b da segunda questão. Já há uma pré-resposta, enfatizando que 

houve uma consequência para a comunidade do galinheiro. Além disso, não é 

explorada a literalidade da fábula em todos os seus sentidos, assim como também 

não é explorado em outro texto da apostila intitulado A Serpente Arco-Íris, uma lenda 

australiana. As questões seguem o mesmo padrão das anteriores, presumindo ao 

aluno que o gênero é uma lenda, na qual se pergunta: A história que você leu é uma 

lenda? Justifique. Portanto, podemos afirmar que essa atividade é muito limitada em 

relação ao que se espera que seja discutido em sala de aula sobre a compreensão e 

interpretação de texto, pois não permite que o aluno utilize as suas inferências e 

explore o seu conhecimento de mundo. 

Nesse contexto, Lajolo (1996, p. 4) frisa que “O livro didático é um 

importante mecanismo na homogeneização dos conceitos, entretanto apresenta 

conteúdos fragmentados”. Pode-se concluir que não somente o livro didático, mas 

também os materiais apostilados têm a função de enquadrar/fragmentar o que deve 

ser passado em sala. Todavia cabe ao professor estender os debates e, se possível, 

levar outros materiais que o auxilie a se aprofundar na temática e, assim, possibilitar 

ao aluno o entendimento do conteúdo. Vejamos outro exercício exposto na apostila 

de Língua Portuguesa, apresentado na Figura 5, a seguir: 
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Figura 05 - Exercícios Estruturais 
 
 

 
Fonte: Arquivos da SEDUC. Educação Escolar Indígena (Projeto Açaí II - 2010) 

  
 

Embora não estejam anexadas as outras páginas, observamos que a 

atividade proposta se pauta em exercícios estruturais, baseados na reescrita de 

frases de acordo com o modelo proposto, ou seja, um método repetitivo (pois o 

exercício propõe que se continue seguindo o modelo, como os exercícios anteriores) 

de aprender a compor frases num estilo exigido pela norma padrão, segundo Rojo e 

Batista (2003): 

A prioridade para a norma e a forma também é vista nos trabalhos de 
reflexão sobre a língua, pautados na gramática normativa e baseados nas 
formas cultas da língua padrão, nunca explorando diferentes variedades 
sociais ou geográficas da língua efetivamente em uso. Mesmo a presença 
de propostas de interações orais, devidas às indicações oficiais (PCN) de 
que o oral formal público deva ser tomado como objeto de ensino, passa ao 
largo do contraste seja entre as formas orais – em sua variedade e 
heterogeneidade – e as formas escritas em língua padrão, seja entre as 
diferentes variedades do oral em si (ROJO & BATISTA, 2003, p. 19). 
 

Apesar das autoras falarem do ensino de língua materna nas escolas não 

indígenas, essa referência serve de exemplo ao modelo de ensino utilizado na 

formação de professores indígenas que também possuem propostas de ensino 

regidas pelas normas legais e, infelizmente, não são seguidas, pois os métodos 

ainda são enraizados na gramática normativa e descontextualizados das suas 

práticas discursivas. Esse aprendizado traz duras consequências aos professores 
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indígenas, que saem das escolas sendo analfabetos funcionais, sem uma formação 

eficiente e de qualidade para atuarem em suas comunidades. 

Nesse sentido, compreendemos que se os professores formadores de 

professores indígenas utilizarem apenas o material apostilado para o ensino de 

língua portuguesa sem acompanhar as propostas dos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) e do RCNEI, ficam presos ao ensino tradicional, limitados a uma 

concepção de ensino de língua pela perspectiva normativa. Isso é muito arriscado e 

pode acarretar estereótipos negativos para os aprendizes indígenas que não 

conseguem seguir o padrão. Como resultado, a performance de língua portuguesa 

desses falantes é nomeada como “língua de índio”, conforme citado anteriormente 

por Bagno (2001). Seguem, nas Figuras 5 e 6, mais dois modelos de exercícios 

utilizados na apostila de Língua Portuguesa: 

 

Figura 06 - Exercícios de ortografia 
 
 

 
Fonte: Arquivos da SEDUC. Educação Escolar Indígena (Projeto Açaí II - 2010) 
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Figura 07 - Continuação dos exercícios de Ortografia 
 
 

 
 Fonte: Arquivos da SEDUC. Educação Escolar Indígena (Projeto Açaí II - 2010) 

 

O exercício da Figura 5 se refere ao ensino de ortografia, sobre as formas 

corretas e incorretas e o da Figura 6 se refere à construção de frases, flexionando 

substantivos e verbos para a forma nominal do infinitivo. Ambos os exercícios são 

diferentes, mas possuem os mesmos problemas, pois não há uma contextualização 

para o ensino dos exercícios e muito menos uma explicação sobre o porquê da 

construção das frases. Elas são desenvolvidas com os alunos, simplesmente, sobre 

a justificativa de que pertencem à norma padrão da língua portuguesa e devem ser 

aprendidas mesmo que seja por meio de repetições de exercícios obsoletos, na 

maioria dos casos ineficazes, porque é evidente que os alunos não aprendem 

efetivamente a gramática normativa. Além disso, a noção de erro subjacente nesses 

exercícios é muito clara, pois traz modelos que devem ser seguidos; nesse sentido, 

o que destoar do modelo estará errado.  

O ensino de ortografia necessita de muitas discussões e leituras sobre o 

universo etimológico, fonológico, semântico e lexical que compõem a escrita de 

várias palavras, como por exemplo, a palavra xícara, se questiona em alguns 

exercícios por que é escrita com x e não com ch? Há duas hipóteses possíveis, uma 

que a palavra provém do espanhol jícara e ela passou por uma evolução do j para o 
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x ou então ela provém de uma língua falada pelos astecas na qual era escrita como 

xícalli. Há palavras de origem africana, indígena, palavras arcaicas (que passaram 

por transformações no decorrer do tempo) e palavras consideradas erradas, mas 

que, devido ao seu grande uso pelos falantes, passaram a ser aceitas como 

corretas. Todas essas informações são importantes para o ensino de ortografia, a 

fim de que o aluno compreenda a existência das muitas regras e exceções, que o 

estudo vai muito além de exercícios mecanizados. Na verdade, exige muitas práticas 

de leitura e situações de uso das palavras, para que se possa aprender as corretas 

e as incorretas. 

Nossa discussão não propõe a apologia de que os indígenas não podem 

estudar gramática, mas sim que busquemos concepções de ensino mais inovadoras 

que abordem realmente o ensino de língua portuguesa em todas as suas funções 

sociais, considerando e discutindo as variações diastráticas e diatópicas da língua 

portuguesa, comparando-as com as formas que a norma padrão exige.  

Podemos considerar, também, para uma reflexão a respeito dos conteúdos, 

a formação dos alunos que ingressam no Projeto Açaí II. Esses alunos indígenas já 

possuem o Ensino Fundamental e a proposta do Projeto é prepará-los para a 

docência. Então, considerando que os alunos já possuem uma bagagem, mesmo 

que insuficiente, em língua portuguesa, por que não desenvolver metodologias mais 

inovadoras e eficientes de ensino da língua alvo? Eis uma das problemáticas que 

circulam em muitos programas considerados interculturais, bilíngues e diferenciados, 

o que, na verdade, existe somente nos discursos legais, mas, na prática, ainda é um 

ideal a ser alcançado. 

A pesquisa de Silva (2011) sobre Quem Educa os Educadores Indígenas, 

afirma que a perspectiva oficial de escolarização indígena ancorou-se na perspectiva 

etnocêntrica de que os indígenas não possuíam uma instituição escolar e, por isso, 

não existia um sistema educacional entre eles. Entretanto, a autora enfatiza que: 

Contrariamente a essa tendência hegemônica, a história dos povos 
indígenas no Brasil, nesses 500 anos, tem mostrado não só a existência de 
formas próprias de educação, ou seja, de sistemas indígenas de educação, 
como também a sua eficácia e força criativa na dinâmica do contato com 
o/os "outro/s", balizando os processos de resistência, permanência e/ou 
mudanças culturais. Esses modos próprios de educar, que chamarei de 
"pedagogias indígenas" constituem-se, no meu entendimento, valor 
fundamental, que deve também orientar os trabalhos escolares. Assim, 
concebe-se a escola não como único lugar de aprendizado, mas como um 
novo espaço e tempo educativo que deve integrar-se ao sistema mais 
amplo de educação de cada povo (SILVA, 2011, p. 30). 
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Para a escola ser um novo espaço educativo diferente das tendências 

hegemônicas, os professores que formam os futuros professores indígenas terão 

que ser mediadores entre o conhecimento universal e o conhecimento cultural da 

comunidade em que lecionam. Para que isso aconteça, é necessário que estejam 

envolvidos com atividades de pesquisa, pois nem sempre eles terão domínio dos 

aspectos da cultura indígena. O RFPI (2002) menciona que é por meio da pesquisa 

com outros membros da comunidade que o professor sistematizará o conhecimento 

a ser ensinado e fundamentará o processo de produção de materiais didáticos.  

Ainda de acordo com esse documento:  

A pesquisa também se dirige a temas que nem sempre são de domínio 
daquela comunidade, nem parte de sua memória social, mas podem 
constituir objeto de interesse, curiosidade e estudos diversos. São 
pesquisas sobre conhecimentos de interesse científico, cultural e histórico 
próprios a outras culturas humanas, desenvolvidas nas etapas presenciais, 
permitindo a elaboração de outra ordem de materiais didáticos relacionados 
com os temas transversais e com as questões interculturais dos programas 
curriculares das escolas indígenas (BRASIL, 2002, p. 66). 
 

Diante dessa perspectiva, o material de ensino de língua deve conter, 

necessariamente, literatura indígena, literatura nacional e universal. Trabalhando 

todos os aspectos interpretativos e literários dentro das duas línguas, materna e 

língua alvo. Desse modo, o ensino irá se configurar efetivamente como intercultural, 

bilíngue, específico e diferenciado. Segundo o RCNEI (1998), um dos objetivos do 

ensino de língua, ao trabalhar os gêneros textuais – como, por exemplo, poema, 

contos e crônicas - é que o aluno indígena saiba reconhecer as características da 

linguagem poética, como as rimas e a linguagem figurada; saber as diferentes 

possibilidades de interpretação; ler contos e crônicas, identificando narrador, 

personagens, enredo e o tempo; saber escrever pequenas histórias ficcionais 

utilizando corretamente a pontuação caso elas contenham diálogos. 

Há também a proposta de ensinar a fazer análise linguística a partir do 

próprio texto, para que o futuro professor indígena seja um bom leitor e escritor. 

Uma das sugestões do RCNEI (1998) seria trabalhar coletivamente, escrever no 

quadro os textos ou trechos dos textos, produzidos pelos alunos, que apresentem 

desvios gramaticais, fazendo a correção com participação de toda a turma. Essa 

atividade poderia fazer da correção um ponto positivo, pois os alunos entenderiam 

que a produção de um bom texto passa por um processo de reescrita. Dessa forma, 

os erros não se tornariam um ato depreciativo nem do aluno e nem do professor. 
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É claro que existem muitas possibilidades para se trabalhar em sala de aula 

em contextos bilíngues e étnico-culturais e não há como citar todas as estratégias, 

visto que são inúmeras as dinâmicas e os processos de ensino-aprendizagem do 

ensino de língua portuguesa. Mas é importante tecer considerações para que os 

formadores dos futuros professores indígenas acompanhem e apliquem de fato as 

propostas para um ensino bilíngue, intercultural e diferenciado. É preciso que se 

desprendam das amarras do tradicionalismo para que os professores indígenas 

possam lecionar com qualidade e não carreguem essas mesmas concepções para 

as comunidades, conforme pondera D’Angelis (2003): 

A capacitação na língua portuguesa significa, em primeiro lugar, uma 
compreensão da realidade sociolingüística brasileira, com suas variantes 
dialetais e de classe, e o esclarecimento de noções distintas como norma 
culta ou padrão, norma canônica ou gramatical e norma escrita, que são 
freqüentemente confundidas e entendidas como sinônimos pela maioria das 
pessoas. Além disso, a capacitação em língua portuguesa deve desenvolver 
as habilidades dos professores em formação, na leitura e expressão (oral e 
escrita) desta língua. O enfoque é nas reais condições de uso da língua, em 
lugar de uma abordagem gramatical ou gramaticalista (D’ANGELIS, 2003, p. 
39). 

 

Considerando as palavras de D´Angelis, compreendemos que, assim como 

os professores indígenas devem buscar uma formação continuada, os professores 

que formam esses futuros docentes também devem buscar essa formação, para 

desenvolver habilidades na condução do processo educativo do formando, conhecer 

a educação escolar indígena, desenvolver o espírito crítico, além de estimular e 

aperfeiçoar suas habilidades e criatividade na elaboração dos materiais didáticos de 

formação. 
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3. MANIFESTAÇÕES DA GRAMÁTICA FLEXIONAL E DA ORDEM SINTÁTICA 
DA LÍNGUA MATERNA NA ESCRITA DA LINGUA PORTUGUESA POR 
PROFESSORES INDÍGENAS EM FORMAÇÃO 

 

 

Esta seção foi elaborada a partir de textos produzidos, em língua 

portuguesa, por quatro professores pertencentes às etnias Uru-eu-wau-wau e 

Amondawa que estudaram no Projeto Açaí II. As produções textuais fazem parte do 

acervo do Grupo de Estudos em Culturas, Educação e Linguagem – GECEL, da 

Universidade Federal de Rondônia. Também foram utilizados como referências os 

Relatórios de Pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC) do ano de 2012, os quais 

contêm investigações preliminares sobre as manifestações da L1 na escrita da 

língua portuguesa - tanto no que se refere à flexão de gênero e número quanto à 

ordem sintática - de professores indígenas pertencentes ao Grupo Tupi-Kawahib. 

As línguas Uru-eu-wau-wau e Amondawa pertencem ao Tronco Tupi, 

Família Tupi-Guarani, Grupo Tupi-Kawahib (SAMPAIO, 2010); em conformidade 

com a classificação proposta por Cabral e Rodrigues (2002), essas línguas se 

incluem no Subramo VI, juntamente com as línguas Parintintin, Tenharim, Diahói, 

Juma, Karipuna, Apiaká, Kayabí, Piripkura (além de línguas faladas por outros povos 

Kawahiwa ainda isolados). 

A respeito do Tronco Tupi, Dietrich (2001) explica que: 

O que se chama “tupi” na tradição brasileira a partir do século XIX 
corresponde a uma realidade linguística complexa. O tupinambá, em que se 
baseiam as línguas gerais da época colonial, a língua brasílica, a língua 
geral paulista e a língua geral amazônica, extinto desde a primeira metade 
do século XVIII (cf. Rodrigues, 1996: 57), foi uma das línguas da grande 
família linguística tupi-guarani. Essa se chama tupi-guarani, nas 
classificações dos especialistas, porque o tupi(nambá) e o guarani foram as 
primeiras línguas documentadas da família e assim serviram como definição 
(DIETRICH, 2010, p. 9). 

 

Ancorado nos estudos de Aryon Dall’Igna Rodrigues, Dietrich (1986), afirma 

que as línguas do mundo são classificadas em famílias, de acordo com o critério 

genético. Segundo esse critério: 

uma família linguística é um grupo de línguas para as quais se formula a 
hipótese de que têm uma origem comum, no sentido de que todas as 
línguas da família são manifestações diversas, alteradas no correr do 
tempo, de uma só língua anterior (DIETRICH, 1986, p. 10).  
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Nesse sentido, os estudos comparativos entre línguas Tupi-Kawahib 

realizados por Sampaio (1997; 2001) demonstraram que as línguas Uru-eu-wau-wau 

e Amondawa podem ser classificadas como pertencentes à mesma família, segundo 

o critério genético, pois são poucas as diferenças lexicais e gramaticais entre elas.  

Os referidos estudos foram imprescindíveis para a análise de interferências da L1 

sobre a L2 aqui proposta, dado que é necessário se ter algum conhecimento da L1 

para poder perceber suas manifestações no uso da L2. É por essa razão que essas 

duas línguas foram escolhidas para esta pesquisa. 

Desenvolvemos, então, um estudo descritivo das manifestações das duas 

línguas (Uru-eu-wau-wau e Amondawa) na escrita da língua portuguesa, abordando 

alguns aspectos da gramática da L1 no que compete à flexão de gênero, de número 

e também da ordem dos constituintes no sintagma. 

A descrição e a análise das manifestações foram baseadas na abordagem 

estruturalista. Desse modo, convém trazermos algumas informações sobre a 

descrição de línguas e a abordagem estruturalista. 

Câmara Junior (1991) elucida que a gramática descritiva, também conhecida 

como gramática sincrônica, é “o estudo do mecanismo pelo qual uma dada língua 

funciona num dado momento, como meio de comunicação entre os seus falantes, e 

na análise da estrutura, ou configuração formal, que nesse momento as caracteriza” 

(CÂMARA JUNIOR, 1991, p. 11).  Diferente da gramática normativa, que prescreve 

regras, a descrição considera o comportamento linguístico dos falantes. 

De acordo com Câmara Junior (1991), os estudos descritivos surgiram no 

início do século XX, em 1908, com os trabalhos do linguista alemão Anton Marty. 

Segundo Câmara Junior (1991), Marty afirmava que, nos estudos das línguas, ao 

lado das leis históricas, há as leis descritivas. Esses estudos foram sistematizados e 

aprofundados pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure14, conhecido como o 

fundador da ciência da linguagem, a Linguística.  

Ainda de acordo com Câmara Jr. (1991, p. 22), “a descrição linguística 

assenta necessariamente numa análise, ou de composição, do que é enunciado ou 

escrito”. No que concerne à análise, os gramáticos gregos e romanos tinham como 

unidade o vocábulo. Após o surgimento da linguística gerativa, com os estudos de 

                                                 
14 Os estudos de Saussure foram organizados por seus discípulos Charles Bally e Albert Sechehaye, 
com a colaboração de A. Riedling, em um livro intitulado Cours de Linguistique Générale, publicado 
em 1916. 
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Noam Chomsky, a unidade de análise passou a ser a sentença, por ser um 

enunciado independente para fins comunicativos que poderia ser esmiuçado em 

grupos de vocábulos.  

Analisados a partir da sentença ou isoladamente, o estudo dos vocábulos é 

importante para a análise descritiva das diversas línguas do mundo, tanto no campo 

fonológico, quanto no morfológico e semântico. Os vocábulos são compostos de 

formas mínimas, conhecidas por morfemas. Vários gramáticos gregos, romanos e 

hindus utilizaram o método de análise descritiva das línguas, para entender a sua 

estrutura ou até mesmo utilizar no método comparativo. 

A morfologia, além de se ocupar com as formas, de acordo com Borba 

(1991), se ocupa das condições de estruturação da parte significante dos signos e 

também das regras que determinam as possibilidades de flexões dos significantes. 

Além disso, os padrões morfológicos resultam da combinatória fônica, isto é, os 

fonemas se combinam em sílabas para formar os morfemas, que são unidades 

significativas de primeiro nível.  

Lyons (2011) considera os morfemas como unidades mínimas significativas 

e também como unidades básicas da estrutura gramatical.  Enquanto unidades 

mínimas significativas, os morfemas servem aos processos de flexão e derivação. 

Nesses dois processos, as palavras possuem componentes básicos de significação, 

flexão e formação de palavras. Por exemplo, as palavras cantar e cantor possuem 

um radical em comum cant-, que é o morfema base, uma desinência do infinitivo -ar 

e o sufixo -or. Enquanto unidade básica da estrutura gramatical, a palavra deixa de 

ocupar a posição central da teoria gramatical tradicional e passa a ser considerada 

como um constituinte oracional. Assim, uma oração se constitui de sujeito e 

predicado. Entretanto, antes de assumir uma função sintática (sujeito, predicado, 

adjunto núcleo, etc.), cada palavra pertence a uma determinada categoria 

morfológica (artigo, substantivo, adjetivo, verbo, etc.). Por exemplo, a palavra que 

ocupa a posição inicial dos componentes de um sintagma nominal (adjunto) pode 

ser artigo, substantivo, pronome, adjetivo ou numeral.  

Na língua portuguesa, os morfemas se subdividem em duas classes: a 

lexical e a gramatical. A primeira designa a natureza semântica e a segunda 

abrange a gramática da língua. Segundo Câmara Jr. (1991), os estudos dos 

morfemas gramaticais permitem compreender melhor a estrutura das línguas, pois 

são sistemas mais ou menos fechados que constituem a gramática de uma língua. 
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Sobre o Estruturalismo, vale lembrar a metáfora do sistema solar a que se 

referiu Borba (1991). Essa metáfora nos permite uma compreensão melhor sobre o 

que seja uma estrutura linguística: “o sistema solar é composto por um conjunto de 

astros (sol, planetas, satélites e asteroides), que juntos seguem determinadas leis 

mecânicas celestes: os satélites giram em torno dos planetas, e estes, em torno do 

sol” (BORBA, 1991, p. 29). Esse sistema é caracterizado pelo arranjo de seus 

componentes e os princípios que os determinam. Assim é a estrutura de uma língua: 

é a organização e a inter-relação dos elementos dentro do sistema, como ocorre 

com os arranjos do sistema solar. Cada um exerce uma função, mantêm relações 

dando sustentação ao outro, possuindo diferenças e identidades. 

Embora essa definição seja feita por Borba, assim como a descrição 

linguística, o estruturalismo também teve origem com Saussure, no Cours de 

Linguistique Générale. Embora não usasse a terminologia estruturalismo, ele 

propunha abordar qualquer língua como um sistema, o que é, necessariamente, 

uma análise estrutural da língua e suas relações internas. E essas relações só 

podem ser entendidas a partir das seguintes dicotomias: língua e fala; sincronia e 

diacronia; significado e significante; sintagma e paradigma.  

Saussure (1989) concebe a língua como uma parte social da linguagem, de 

natureza concreta, de uso coletivo, homogênea e dinâmica e desconsiderou o 

estudo da fala por ser de uso individual, mutável e impossível de registrar todos os 

casos particulares. Embora a dicotomia langue e parole seja intrinsecamente 

vinculada, Saussure (1989) considera que seria necessário uma disciplina isolada 

para o estudo de cada uma delas, a Linguística da língua e a Linguística da fala. 

Então, a Linguística de Saussure, em princípio, é a Linguística da língua, por ser um 

conjunto de convenções adotadas pelo corpo social. 

Em relação à sincronia e à diacronia, o pai do estruturalismo também inovou 

em abordar a língua pelo viés estático15, diferente do que propunham os filólogos e a 

gramática histórica. Para Saussure, o objetivo da linguística sincrônica é estabelecer 

os princípios fundamentais dos fatores constitutivos da língua. Pertence à sincronia 

tudo o que se chama gramática e é somente pelos estudos da língua (e não da fala) 

                                                 
15 Saussure utiliza esse termo para referir-se ao estudo da língua em determinado período do tempo, 
ou seja, o estudo sincrônico, diferente do estudo diacrônico, que analisa as mudanças da língua 
através do tempo. 
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que se estabelecem as diferentes relações das quais se incumbe a gramática 

(SAUSSURE, 1989).  

Segundo Lyons (2011), os neogramáticos consideravam que, para ser 

científica e explicativa, a Linguística deveria ser necessariamente histórica. 

Entretanto, sob o ponto de vista de Saussure, a descrição de línguas particulares 

poderia ser científica e explicativa pelo viés sincrônico e não apenas pelo viés 

histórico, diacrônico. Saussure argumenta que as formas e sentidos estão inter-

relacionados num sistema linguístico em determinado período. Apesar de ter se 

aprofundado nos estudos sincrônicos, de modo algum Saussure desconsiderou o 

diacronismo linguístico, visto que para ele as duas perspectivas são 

complementares e importantes para o estudo das línguas. 

As relações internas de um sistema linguístico configuram dois eixos 

importantes: o sintagmático e o paradigmático (chamado também por relações 

associativas). Para Saussure (1989), as relações e diferenças entre termos 

linguísticos se desenvolvem em duas esferas distintas, cada uma das quais é 

geradora de certa ordem de valores; a oposição entre essas duas ordens faz 

compreender melhor a natureza de cada uma. Isto é, a inter-relação que acontece 

numa cadeia se dá em dois momentos, um da escolha de unidades opositivas e 

outro da combinatória. O primeiro se refere ao paradigma e o segundo ao sintagma. 

De acordo com Borba (1991, p. 35), “as relações sintagmáticas sugerem que a 

ordenação dos elementos na cadeia falada seja linear, isto é, eles se sucedem numa 

só dimensão no tempo um após os outros, formando uma linha”, ou seja, as 

unidades ou elementos se combinam num plano geral. Como por exemplo, na frase 

meu sapato italiano, há três unidades que se combinam num eixo horizontal, no qual 

cada unidade possui uma combinatória de fonemas (m + e + u) e uma combinação 

para formar a sentença. Além disso, nas relações associativas ou paradigmáticas, é 

possível que essas unidades sejam excluídas e substituídas, mas com a condição 

de pertencerem ao mesmo ponto do sintagma, tais como meu/seu/teu, 

sapato/terno/calça, francês/italiano/inglês. 

Para conhecer um sistema, é necessário determinar sua estrutura, ou seja, 

identificar a natureza de suas relações internas com a finalidade de conhecer o todo. 

Compreender as dicotomias de Saussure é o primeiro ponto de partida para os 

estudos descritivos de uma língua, visto que todas possuem suas particularidades e 

que podem ser catalogadas a partir de uma análise estrutural. É nessa perspectiva 
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de análise que pretendemos, neste trabalho, descrever possíveis manifestações 

e/ou interferências da L1 que ocorrem na escrita da língua portuguesa pelos 

professores indígenas, do ponto de vista sincrônico, a partir da estrutura das 

relações sintagmáticas de gênero, número e ordem dos constituintes. 

 

 

3.1 A ORDEM DOS CONSTITUINTES SINTAGMÁTICOS 

 

O estudo da sintaxe, segundo Borba (1991), trata das relações entre as 

unidades linguísticas no enunciado. O ponto de partida do estudo da estrutura de um 

sintagma é da combinação de formas livres que, de acordo com o autor, seguem 

dois princípios fundamentais: a sucessão e a linearidade. As unidades sucedem 

umas após as outras numa linha temporal. 

Na língua portuguesa, as características que definem a sintaxe são a relação 

das combinações dentro dos sintagmas nominal e verbal, numa hierarquização de 

constituintes oracionais. É comum aos falantes do português utilizar a ordem básica 

S+V+O, como, por exemplo: O gato comeu o rato. Entretanto, há estruturas que não 

são de uso comum na LP, como por exemplo, a ordem O+V+S: Ao rato comeu o 

gato. 

Há línguas que seguem sucessões diferentes, o que faz variar a ordem dos 

constituintes sintagmáticos. A pesquisa de Maia (2005) retrata essa questão, 

analisando o fenômeno da transferência entre as estruturas sintáticas da primeira 

língua (L1) sobre a segunda (L2), por falantes bilíngues indígenas. O objeto de 

estudo do pesquisador é analisar textos produzidos por alunos indígenas do terceiro 

ano do Ensino Médio. Saliente-se que o autor apresenta conceitos aos alunos, como 

por exemplo, os universais linguísticos, utilizando a análise contrastiva para que eles 

possam controlar a transferência inadvertida dos padrões sintáticos da L1 sobre a 

L2. 

Considerando os estudos chomskyanos sobre os universais linguísticos - em 

que os processos de aquisição de uma língua são comuns a todos os falantes - no 

que consiste à concatenação binária, Maia (2005) supõe que existe também a 

hipótese de aquisição sobre a ordem em que as unidades são encadeadas. Maia 

(2005) explica que, embora o encadeamento de itens lexicais seja uma operação 

universal, a ordem em que os constituintes são concatenados varia de língua para 
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língua, por isso há em algumas línguas do mundo, diferentes tipos de ordem dos 

constituintes principais da oração: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV, OVS16. 

Nas línguas Amondawa e Uru-eu-wau-wau, a ordem dos constituintes é 

flexível e depende de traços semânticos do sujeito e do objeto da oração (humano, 

animado, não humano animado e não humano inanimado) junto aos verbos 

transitivos e intransitivos. Há também uma ordem distinta da LP para os verbos 

descritivos, frases interrogativas e para os genitivo-nominais. No artigo A referência 

remissiva número-pessoal nos prefixos verbais da língua Uru-eu-uau-uau 

(SAMPAIO, 2010) são abordadas todas essas ocorrências, com a finalidade de 

analisar a ordem dos elementos nas sentenças independentes. Nos exemplos 

abaixo, é possível observar a variação na ordem sintática das sentenças quanto à 

classificação dos sujeitos e objetos (nominais, pronominais, animados e inanimados) 

em conjunto com a transitividade dos verbos. 

 

Ordem SOV:  

 

(1) Kwaripe ky are pira mõpãi  

Kwaripe ky are pira mõpãi 
No verão nós peixe bater 

SADV S O V 
No verão nós batemos peixe. 
 

 

(2) Mbewei ãngi ga matera jykai  

Mbewei ãngi ga matera jykai 
Depois pouco ele coisa matar 
SADV QUANT. S O V 

Depois ele matou pouca coisa. 
 

Ordem OSV:  

 

(3) Ywyrapara ga awapo katu  

Ywyrapara ga awapo katu 
Flecha ele ajeitar bem 

O S V SADV 
Ele ajeitou bem a flecha. 

                                                 
16 Marcus Maia (2005, p. 55) apresenta o exemplo da língua indígena Karajá, tronco macro-jê, que 
uma das ordens é SOV: Nawihiky hanie riòre rimyra (Gavião galinha filhote pegou). 
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(4) Yrerua kae apu  

Yrerua are apua 
Taboca nós soprar 

O S V 
Nós sopramos taboca 
 

Ordem OVS: 

(5) Yrerua apua Amondawa  

Yrerua apua Amondawa 
Taboca soprar Amondawa 

O V S 
Os Amondawa sopram taboca. 

 

Nesses exemplos, as sentenças produzidas em língua materna pelos 

professores indígenas apresentam diferentes ordens, embora sejam constituídas por 

sujeitos pronominais e nominais humanos, verbos transitivos e objetos não 

humanos. Isso indica que não há um padrão rígido para a ordem das sentenças.  

Devemos considerar, ainda, a ordem no caso genitivo17, que marca a relação entre 

possuidor e objeto possuído. Sampaio (2007) apresenta algumas possibilidades no 

posicionamento dos constituintes, como nos exemplos (6) e (7) abaixo: 

 

- com formas pronominais prefixadas a um objeto ou coisa possuída:  

(6) Ji-kyva 

ji – kyva 

1ª p. poss- piolho 

Piolho dele 

 

- com formas pronominais posposicionadas ao verbo, não prefixadas ao objeto 

possuído: 

(7)  a - japo ji vi  nepy‟ã 

a - japo ji vi nepy‟ã 

1s - machucar  eu de joelho 

Eu machuquei meu joelho. 

                                                 
17 O termo genitivo advém do Latim, língua que possuía cinco casos, que se distinguiam pelas suas 
terminações em cinco declinações. O genitivo é conhecido por indicar os adjuntos adnominais 
restritivos e complementos nominais, geralmente indicam a posse.   
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3.2 FLEXÃO NOMINAL 

  

A língua portuguesa, segundo Câmara Jr. (1991), segue mecanismos de 

flexão. Esse termo surgiu do alemão biegung utilizado pelo filólogo Friedrich 

Schlegel (1772), que significa flexão, curvatura. Schlegel introduziu esse conceito 

em seu trabalho sobre as línguas hindus para designar que uma palavra se dobra a 

novos empregos, novas formas. Na língua portuguesa, conhecemos a flexão como 

morfemas fônicos ou desinências que se agregam ao radical dos vocábulos para 

designar o gênero feminino e masculino (de substantivos, de adjetivos e de verbos 

no particípio), número (singular e plural), número-pessoal e modo-temporal (nos 

verbos).  

Além de ser um processo morfológico, a flexão está relacionada a um 

processo sintático que é a concordância entre os elementos presentes no sintagma. 

Segundo Costa (2016), nesse processo sintático, as palavras que se relacionam 

entre si na frase estabelecem concordância por meio dos significados transmitidos 

pelo processo flexional. O autor explana que em uma frase como “O menino saiu 

correndo assustado”, o substantivo “menino” é a palavra regente da concordância, 

fazendo com que todos os elementos a ela relacionados concordem com ela em 

número e em gênero.  

 

3. 2.1 Gênero e número 

 

Para Borba (2009), o conjunto de morfemas de uma língua mais seus 

processos combinatórios cumpre uma dupla finalidade: (i) estruturar e enriquecer o 

léxico e (ii) possibilitar a indicação de valores gramaticais. Assim, têm-se dois 

processos: a morfologia lexical, no que se refere à derivação, e a morfologia 

flexional, no que se refere à flexão.  

Diferente do pensamento do linguista Costa (2016), que acredita que os 

substantivos são os regentes da sentença, há autores que explicam que os estudos 

sobre flexão nos levam a pensar numa gramática de morfemas flexionais (ou 

variação mórfica) para indicar uma categoria de palavras que funcionam, na cadeia 

sintagmática, como determinantes.  No caso da língua portuguesa, por exemplo, a 

categoria de palavras que determina o gênero é o artigo, sendo {-a} para o feminino 
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e {-o} para o masculino. Há também o morfema que simboliza a flexão de número, 

sendo o singular forma não marcada, também representada pelo símbolo ᴓ e o 

plural {-s} e {-es}, em suas distintas realizações. 

Nesse sentido, Câmara Jr. (1991) afirma que a flexão de gênero, em 

algumas gramáticas, tem causado algumas confusões e incoerências em virtude de 

incompreensões semânticas. A primeira delas ocorre por se associar a flexão de 

gênero ao sexo dos seres. Isso ocorre porque alguns gramáticos conceituam que as 

categorias nominais (especialmente os substantivos) da língua portuguesa 

pertencem a uma natureza masculina em oposição à feminina. 

Essa concepção, baseada no sexo, foi discutida por Leo Sptizer (1941). Os 

estudos linguísticos não aprovam tal concepção porque, na realidade, o gênero é 

uma distribuição em classes mórficas tanto para os nomes quanto para as coisas. A 

oposição de feminino e masculino só serve para distinguir os seres e coisas no 

critério semântico. Costa (2016) contribui com essa discussão, ao afirmar que uma 

compreensão eficaz da descrição morfológica do gênero em uma língua só será 

possível se conseguirmos desvincular o significado de gênero gramatical de sexo 

dos seres18. 

Ao ser desvinculado o gênero da categorial sexual, as palavras podem ter 

um único gênero ou duas formas (como classifica as gramáticas tradicionais pela 

terminologia biforme). A palavra mesa, por exemplo, é um substantivo de gênero 

único feminino; o vocábulo gato é um substantivo que possui dois gêneros, isto é, 

uma forma para o masculino (gato) e outra para o feminino (gata). Outros termos 

que ainda causam confusão são os chamados substantivos epicenos. Costa (2016) 

enfatiza que a palavra cobra é um substantivo de gênero único feminino e que, 

mesmo acompanhada das palavras macho ou fêmea, o artigo que precede o 

substantivo continua sendo feminino (ainda que se refira a um ser do sexo 

masculino). Portanto, isso não é considerado um processo flexional, mas sim um 

processo sintático, pois há a criação de um sintagma nominal com o acréscimo das 

palavras macho ou fêmea. 

Nas línguas Uru-eu-wau-wau e Amondawa não há marcas morfológicas de 

flexão de gênero. Entretanto, há um marcador pronominal de gênero feminino (hẽa = 

                                                 
18 Câmara Júnior discute a questão sexual e gramatical e aborda conceitos de teóricos, como Franz 
Bopp, 1820; Hirt, 1927; Vendryes; 1921; Jespersen, 1928; e Trombeti, 1923, referentes ao gênero 
masculino, feminino e neutro na obra Princípios de Linguística Geral: Como Introdução aos Estudos 
Superiores da Língua Portuguesa. Padrão- Livraria Editora. Rio de Janeiro, 1989. 
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ela) e outro masculino (ga = ele) usado somente para nomes de seres humanos, 

conforme exemplos a seguir: 

 

(8) Boakara ga ama ệ ypy ajywe taho ja’ura pe jawo 

Boakara ga ama e ypy ajywe taho ka’ura pe jawo 
Boakara ele levantar cedinho ir mato p/ dentro para 
Boakara levantou cedinho para ir caçar. 
 

(9) Kwari ga mboji  yvava 

Kwari ga mboji yvava 
Kwari ele derrubar cuia 
Kwari derrubou a cuia 
 

(10) Jagwara ‘u Mande‟i hẽa 

Jagwara ‘u Mande’i hẽa  
onça morder Mande’i ela  
A onça mordeu Mande’i 

 

Em alguns casos, a distinção de gênero para nomes atribuídos a humanos e 

alguns termos de parentesco acontece lexicalmente, com o uso de termos 

distintivos: kwamba´ea (homem)/kuñã (mulher); mena (marido) / embireko (esposa). 

Nessas línguas, não há morfemas que marquem o gênero para seres não 

humanos e não animados. Em alguns casos, porém não muito comum, é possível 

indicar o sexo de um ser animado não humano, apondo-se ao nome as palavras 

kwamba´ea (homem) / kuñã (mulher): tapi´ira kwamba´ea (anta macho)/ tapi´ira kuñã 

(anta fêmea).  

Essas ocorrências referentes ao gênero são bastante semelhantes em 

outras línguas Tupi-Guarani. Como exemplo, fazemos referência aos estudos, 

realizados por Seki (2000), em que a linguista descreve detalhadamente a gramática 

da língua Kamaiurá. 

A concordância é entendida como um processo morfossintático que ocorre a 

partir da flexão de seis classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, 

pronome e verbo. Na língua portuguesa, a classificação do gênero dos substantivos 

divide-se em feminino e masculino. Elson & Pikett (1973, p. 35) explicam que: 

A classificação de gênero é comum em muitas línguas, na qual os 
substantivos pertencem a diferentes “classes de gênero”, de tal forma que 
os modificadores e os substitutos pronominais que os acompanham têm 
uma forma que concorda com o substantivo substituído ou modificado. 
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A partir dessa afirmação é possível compreender que além dos substantivos 

sofrerem a flexão, todos os seus modificadores ou substitutos necessitam fazer 

parte desse processo para realizar a concordância, isto é, artigos, adjetivos, 

numerais, pronomes e verbos, numa cadeia sintagmática, sofrem flexões de acordo 

com o contexto de fala ou de escrita. Dentro dessa perspectiva, Cegalla (2008) é 

bem coerente ao afirmar que os artigos, ao precederem os substantivos, determinam 

o gênero e o número. O artigo é chamado também de determinante, porque 

determina a flexão por ser o primeiro numa ordem linear do sistema linguístico.  

Outra maneira de se fazer a concordância é por meio dos numerais. Por 

exemplo, na frase “Três garotas foram ao shopping” a flexão é determinada pelo 

numeral “três”, pois o substantivo “garotas” e o verbo “foram” concordam em número 

(plural). Há também a flexão de gênero de alguns números, como o feminino de 

alguns cardinais (um/uma, dois/duas), os terminados em {–entos} 

(duzentos/duzentas, trezentas/trezentos...) e os ordinais (primeiro/primeira, 

segundo/segunda, terceiro/terceira...). 

Ainda se pode exercer a concordância por meio dos pronomes. Estes, na 

língua portuguesa, de acordo com Cegalla (2008), são palavras que substituem os 

substantivos ou os determinam, indicando as pessoas do discurso. Bechara (2009) 

considera essa classe de palavras como categoremáticas, ou seja, formas sem 

substância, porque não apresentam uma matéria extralinguística, seu significado é 

categorial. Os pronomes estão sempre representando um significado genérico como 

pessoa, lugar, modo, tempo. Na classificação de Cunha & Cintra (2016), os 

pronomes substantivos são aqueles que aparecem isolados na frase e os pronomes 

adjetivos os que estão empregados ao lado dos substantivos, concordando em 

gênero e número. 

Considerando essas informações, é possível observar que, nas sentenças 

(6), (7) e (8) escritas por estudantes Amondawa e Uru-eu-wau-wau, não há artigos 

para determinar a flexão de gênero e número e nem dos objetos dos verbos 

transitivos. Isto ocorre porque, segundo Sampaio (2010), essas línguas não 

possuem os determinantes que definem a concordância nominal e verbal, apenas 

marcadores pronominais (masculino e feminino) para nomes próprios de humanos, 

que na língua portuguesa corresponderiam aos pronomes ele e ela.  

Elson & Pikett (1973, p. 36) citam que, além do gênero neutro, há línguas 

que baseiam a classificação de gênero em relação às distinções de animado-
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inanimado, ou de acordo com a forma, o tamanho, etc. E que essas significações 

variam de língua para língua. Além disso, os autores citam que:  

Além de ser indicado pelas palavras modificadoras, o gênero é também 
indicado de outros modos. A língua chinanteca tem formas verbais distintas 
para sujeitos e objetos animados e inanimados. Em outras línguas ainda, a 
classificação do substantivo é baseada na forma do objeto e há formas 
verbais do sujeito. Em cheroqui, a classificação do gênero do substantivo 
inclui o humano, o não-humano e o tipo ou forma dos seres inanimados 
(ELSON & PIKETT, 1973, p. 36). 

 

Assim como a língua cheroqui, a marcação de gênero nas línguas 

Amondawa e Uru-eu-wau-wau inclui somente o humano, por isso os pronomes 

sempre são empregados ao lado de substantivos que designam nomes próprios de 

pessoas.  Em relação aos objetos dos verbos (humanos, não humanos animados e 

inanimados) a concordância não é marcada. Nos exemplos a seguir, não é 

identificado se os substantivos (yvava: cuia; jagwara: onça; jakarea: jacaré e ãmãna: 

chuva) são de gênero feminino ou masculino.   

 

(11) Kwari ga mboji  yvava 

Kwari ga mboji yvava 
Kwari ele derrubar cuia 
Kwari derrubou a cuia 

 

(12) Aepien ji  jagwara 

A-epien ji jagwara 
1s-ver eu onça 
Eu vi a onça 
 

(13) Okwa ga  jakarea 

O-kwa ga jakarea 
3s-amarrar ele jacaré 
Ele amarrou o jacaré 

 

(14) Ãmãna o’in  yvatyvyra him varehe 

Ãmãna o’in yvatyvyra  him varehe 
chuva cair  terra seca em cima de 
A chuva caiu na terra seca 
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Dietrich (2010) delineou uma árvore linguística em sua pesquisa sobre as 

línguas Tupi19, agrupando as línguas de acordo com as referências geográficas, 

pelos critérios fonológicos específicos, outras pelos traços morfossintáticos em 

comum e por último pelos traços morfossintáticos próprios. As línguas Uru-eu-wau-

wau/Amondawa, Asurini do Xingu, Asurini do Tocantins, Parintintin e Kayabi fazem 

parte deste último agrupamento. Apesar de haver traços morfológicos e sintáticos 

distintos, algumas palavras do vocabulário das línguas são bastante semelhantes, 

conforme exemplificado na Figura 8.  

 

Figura 8 - Quadro Comparativo de Vocábulos  

 

 Peixe Jacaré Cachorro Anta Arara 

Asurini ipirai jakare jawara tapi’ira kaninde 

Uru-eu-
wau-wau  

pira jakarea jagwara tapi’ira kanindea 

Amondawa pira jakarea jagwara tapi’ira kanindea 

Parintintin pira jakare jagwaratinga tapi’ira kaninde 

Kayaby pira jakare awara tapi’ira arara 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados apresentados por: Cartilha Asurini (MONSERRAT, 
2002), Cartilha Experimental Amondawa (SAMPAIO, 1997) e Sampaio (2001). 

 

A similaridade entre os termos é notável, mas não se pretende aqui 

apresentar uma comparação entre os vocábulos. O que se quer é buscar esclarecer 

cada vez mais a questão do gênero. Na língua Asurini, a palavra jawara pode ser um 

substantivo comum e próprio. Enquanto nome próprio, jawara tem gênero feminino, 

por ser nome próprio atribuído a seres humanos de sexo feminino; como substantivo 

comum, que nomeia um animal, não possui marcação de gênero. Os substantivos 

formam uma classe aberta de palavras que admitem vários sufixos. Um sufixo 

bastante recorrente nos nomes é o sufixo {-a}, como, por exemplo: jawara: {jawat} 

(raiz) + {a} (sufixo). O sufixo {-a}, nesse caso, funciona como um nominalizador para 

diferenciar substantivos de outras classes de palavras, como adjetivos e verbos. Em 

Asurini, somente as palavras que terminam com consoantes recebem o sufixo {-a}, 

portanto, esse sufixo não é uma desinência de gênero. Desse modo, independente 

                                                 
19 DIETRICH, Wolf. O tronco tupi e as suas famílias de línguas: Classificação e esboço tipológico. In: 
VOLKER, Noll, & DIETRICH, Wolf (org.) O português e o tupi no Brasil. Editora Contexto. São Paulo, 
2010. pp. 9-25. 
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de a palavra ser substantivo ou adjetivo, na língua Asurini o gênero também é 

indicado somente para nomes próprios de humanos. 

Também não foram detectados marcadores de número (singular/plural) nas 

línguas Amondawa e Uru-eu-wau-wau. Para indicar quantidades maiores que um, 

são usados quantificadores (para o caso de objetos contáveis, se se quer indicar a 

quantidade) e também o uso de intensificadores (pouco, muito, etc, para os 

incontáveis ou se não se quer indicar a quantidade dos contáveis). 

No caso dos verbos, há marcas pronominais número-pessoais. Muitos 

estudos sobre as línguas Tupi, de modo geral, revelam que alguns prefixos 

pronominais se agregam ao radical dos verbos e atuam junto com os pronomes 

pessoais. Elson e Picket (1973) citam que, no inglês, por exemplo, os pronomes 

indicadores de pessoas são utilizados também como possuidores de substantivos, 

ou sujeitos ou objetos de verbos, como classes de palavras isoladas. Entretanto, em 

algumas línguas os indicadores de pessoas são forma presas, como prefixos, infixos 

e sufixos. E são essas formas que indicam pessoa/possuidor. Ademais, os autores 

enfatizam existir línguas em que, além das três pessoas pronominais, há a inclusão 

da 4ª pessoa, chamada obviativa, para diferenciar as pessoas numa conversação. 

Outras línguas ainda têm duas formas diferentes para a 1ª pessoa do plural. Uma 

para indicar o falante e a pessoa ou pessoas com quem se fala (chamada inclusiva), 

como é o caso das línguas em questão. A Figura 9 mostra a estrutura verbal básica 

em Uru-eu-wau-wau e Amondawa: 

 

Figura 9 - Estrutura Básica do Verbo 

 

Prefixos  
marcadores 
pronominais 

Verbo Pronomes 
Pessoais 

Tradução 

a- ho ji Eu vou 

nde- ho nde Você vai 

o- ho ga Ele vai 

o- ho hẽa Ela vai 

i- ho  Ø Ele/ela vai 

are-  ho  are Nós vamos (exclusivo) 

ñãnde- ho ñande Nós vamos (inclusivo) 

pe- ho pe Vocês vão 

ngã- ho ngã Eles/Elas vão 

           Fonte: CUNHA e SAMPAIO (2012) - Arquivos GECEL – Relatório PIBIC/2012) 
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Em Uru-eu-wau-wau e Amondawa, os pronomes pessoais elencados no 

exemplo acima também são utilizados para indicar o possuidor, no caso genitivo, 

prefixadas ao objeto possuído, conforme demonstrado na Figura 10: 

 

Figura 10 - Pronomes Pessoais (Genitivo) 

 

Pronome Mão Tradução 

Ji- poa Minha mão 

Nde- poa Sua mão (de você/tua) 

Ga- poa Mão dele 

Hẽa- poa Mão dela 

Are- poa Nossa mão (exclusivo) 

Ñande- poa Nossa mão (inclusivo) 

Pe- poa Mão de vocês 

Ngã- poa Mão deles/delas 

              Fonte: CUNHA e SAMPAIO (2012) 
              Arquivos GECEL – Relatório PIBIC/2012) 

 

Observar essas questões sobre a L1 dos indígenas é imprescindível para 

que se compreenda a estrutura linguística da sua escrita em língua portuguesa, pois 

é claramente visível a interferência da língua materna quanto aos casos de flexão de 

gênero, de número e da ordem dos constituintes, como veremos nos textos 

analisados no item a seguir. 

 

 

 

3.4 ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES DA L1 NA ESCRITA EM L2 

 

Analisamos cinco textos objetivando identificar possíveis interferências da L1 

na escrita em L2, observando-se a flexão de gênero, de número e a ordem dos 

constituintes. Os textos seguem aqui reproduzidos fielmente, em respeito aos seus 

autores, aprendizes da escrita da língua portuguesa.  
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Figura 11 - Texto 1: Menino num Pasto 

 

 

 

Certo dia menino estava passeando pelo pasto, distraído ele tropeçou numa caixa 

que havia no pasto, ele então diz epa. 

Ele ficou observando a caixa ficou imaginando o que poderia ser na caixa se ele 

abris-se se e caixa bom ou ruim deu sute na caixa o que havia dentro. 

Mais uma vez ele imaginou outra coisa, se ele abrir pode sair mão de fantasma só 

de pensar nisso ele ficou com medo só de pensar ele ficou suado de medo. 

Alguns minuto depois ele saiu perto da caixa, não mexeu na caixa quando ele saiu 

perto da caixa a caixa se mexeu nem olhou mais pra caixa e foi se embora. 

 

 

Fonte: GECEL. Autor: P. Uru-eu-wau-wau 

 

 

 

Figura 12 - Texto 2: A Janaína passeia com cachinho na fazenda 

 

 

A menina foi passea com cachinho na fazenda. 

Ela jogou um pedaço de madeira para o cachorro pegar. 

O cachorro correu e demorou volta. 

A menina ficou preocupada o que será aconteceu, derepente ela latiu. 

A janaina ficou feliz com a volta dela 

Ela disse o que isso! mim da qui 

O cachinho entregou uma meia para Janaína. Fim 

Fonte: GECEL. Autor: A. Uru-eu-wau-wau 
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Figura 13 - Texto 3: História de um papagaio 

 

 

Era uma vez um papagaio em aldeia que não deixa namorar. 

Quando um rapaz ia para namorar escondido o papagaio atrapalhava. 

Na aldeia tinha um papagaio que falava. 

Subia em cima da maloca e ficava olhando. 

E vio um rapaz escondido atrás de um pau da castanha e o papagaio dizia: 

 - Olha! O seu namorado está lá Boropo. Vai lá pra ele, ele esta te esperando. 

O rapaz que estava atrás do pau correu para se esconde mas o papagaio insistia 

com suas palavras e diz: - Olha! Olha! Olha! Ele esta correndo, ele esta correndo 

constrangido com as fala do papagaio. 

Ele pegou a vara e derrubou papagaio. 

Fonte: GECEL. Autor: T. Amondawa 

 

 

Figura 14 - Texto 4: História de aldeia 621 

 

Eu quero começar como aldeia meia dois um surgiu. 

Bom primeiro nós morava na aldeia meia dois três, quando não índio estava tirando 

as castanheiras escondido, ai nós se mundamos pra essa aldeia.  

Quando nós se mundamos para essa aldeia fui um pouco difícil por calza que 

fizemos mudança tudo pela mata. 

Levamos tudo na costa as coisas nossas. 

E tempo passou nós construímos primeira maloquinha, a cozinha nossa era tapirir 

que chama rabo de jacu, 

Fizemos roças plantamos as arraz de dois alqueiro meio, meio alqueiro de madioca 

brava para fazer farinha. 

Já eu ficava estudando aos poucos, estudei um pouco na escola municipal e assim 

conquistei açaí II. 

E nossa aldeia agora esta indo bem, nós esta na luta para melhorar na minha 

aldeia não tem tudo que outro tem mais não é pior. 

Fonte: GECEL. Autor: P. Uru-eu-wau-wau 
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Figura 15 - Texto 5: Produção de texto em grupo 

 

 

Estamos todos reunidos para trata de limpeza da represa 

Apesar de nós esta sempre ocupados as coisa 

nós podiamos ter um tem um para as coisa da associação 

Bom nós não damos a o valor para coisa própria nossa. 

Fonte: GECEL. Autores: W. Amondawa, T. Amondawa e P. Uru-eu-wau-wau 

 

Dos textos selecionados, foram extraídas algumas sentenças que merecem 

destaque e análise:  

 

(15) Certo dia menino estava passeando pelo pasto. 

(16) Ele ficou obervando a caixa ficou imaginando o que poderia ser na caixa se ele 

abrisse se é caixa bom ou ruim. 

(17) Se ele abrir pode sair mão de fantasma. 

 

Nas sentenças (15), (16) e (17), o falante não utiliza determinantes (artigos) 

antes dos substantivos (menino, caixa, mão e fantasma), elementos considerados 

essenciais na LP para realizar a concordância de gênero e número. Outro caso 

atípico é encontrado no exemplo (16), em que não há a flexão do adjetivo bom que, 

supostamente, concordaria com a palavra caixa. Do mesmo modo que os 

substantivos sofrem a flexão para exercer a concordância no sintagma, os adjetivos, 

em LP, também são flexionados em gênero e número. Costa (2016, p. 55) explica 

que:  

Os substantivos e adjetivos da língua portuguesa se agrupam em conjuntos 
definidos por sua vogal temática nominal. Temos, na língua, palavras 
terminadas com a vogal temática nominal “-a” (casa, poeta, mesa), com a 
vogal “-e” (ponte, mestre, tenente) e com a vogal temática “-o” (livro, gato, 
caderno). Os adjetivos quase que exclusivamente se restringem às vogais 
temáticas “o” e “e” (bonito, elegante). Por fim, há, também, nomes 
atemáticos que são as palavras terminadas em consoante (autor, mês, 
amor) e as palavras oxítonas terminadas em vogal (urubu, café, maracujá). 

  

O autor parte do pressuposto de que a base do processo de flexão se dá 

pela forma masculina e, para acontecer a flexão, há a supressão de {-o} para o 

acréscimo da desinência {-a}. Nos nomes atemáticos, há somente o acréscimo da 
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desinência feminina. Os adjetivos bom e ruim são palavras antônimas e atemáticas. 

Para se flexionarem em número, ocorre a troca de fonemas de {-m} para {-n} e o 

acréscimo da desinência de plural, por exemplo: bom  bons; ruim  ruins. 

Ademais, somente uma delas sofre o processo de flexão de gênero e que também 

pode ser usada no plural: bom  boa (s). Refletindo sobre o exemplo (14), o 

professor formador pode propor ao estudante algumas possibilidades de reescrita, 

tais como: (i) Ele ficou obervando a caixa, ficou imaginando o que poderia ser (ou 

ter) na caixa, se ele abrisse, se a caixa é boa ou ruim; (ii) Ele ficou obervando a 

caixa, ficou imaginando o que poderia ter na caixa se ele abrisse, se são coisas 

boas ou ruins; (ii) Ele ficou obervando a caixa, ficou imaginando o que poderia ser 

na caixa se ele abrisse, se é algo bom ou ruim. 

Vale salientar que realmente a gramática da L1 se manifesta na escrita da 

língua alvo. Não há flexão de adjetivos na L1, enquanto na LP existem seis classes 

de palavras variáveis, sendo uma delas os qualificadores (adjetivos) e que, nessa 

sentença, sofrem processos de flexão diferentes: ruim tem gênero único (masculino) 

e flexão de número; bom possui duas formas para o gênero (masculino e feminino) e 

flexão de número.  

Além do não uso de determinantes, as sentenças (16) e (17) têm algo em 

comum: o estudante utiliza o pronome pessoal ele, empregando-o com o sentido 

anafórico, retomando um termo citado anteriormente para substituir o nome, que é o 

vocábulo menino.  

Pode-se supor que essa manifestação acontece por dois motivos. O primeiro 

é o uso anafórico do pronome na L1, como se pode observar nas seguintes 

sentenças em Amondawa, escritas por um dos estudantes: Bookara ga ama e ypy 

ajywe (...) Wyrapara ga awapo katu, ta awera ho jawo. Awayra ga pintãngo iwo eago 

awera ho pea rupe ga garerahoi. Mbewei ãngi ga matera jykai. A tradução desse 

fragmento, conforme dado pelo próprio falante, é: Bookara acordou cedo (...).  

“Flecha ele ajeitou bem para levar. O filho ele pouco pequeno levou. Caminho ele 

levou. Depois pouco ele coisa matou”. 

Esse recurso coesivo é muito recorrente na L1 do professor indígena, pois 

além da marcação de gênero (humano masculino/feminino) por meio dos pronomes 

ele/ela, os falantes também fazem uso dos pronomes como indicadores das pessoas 

do discurso e como pronomes anafóricos. No excerto em destaque, o autor cita o 

nome próprio Bookara somente uma vez e depois utiliza o pronome ga (ele) para 
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retomá-lo em todo o texto. No texto 1, O menino no pasto, observa-se que o autor 

também não utiliza outros recursos referenciais e lexicais para exercer a fluidez do 

texto, porque provavelmente sua L1 não disponha das amarras textuais que a LP 

possui. Segundo as teorias de aquisição-aprendizagem de L2, as diferenças entre 

as línguas é um fator que interfere no aprendizado, pois a gramática de uma língua 

alvo que possui mais fonemas, morfemas presos do que a L1 demora mais a ser 

adquirida.  

Há ainda que se considerar a questão da interlíngua no estágio de 

internalização de L2. Figueiredo (1995), fundamentado em Selinker (1972), afirma 

que a interlíngua é um sistema linguístico separado, criado pelo aprendiz, e tem 

atrelados cinco processos cognitivos: (i) transferência da língua materna; (ii) erros 

induzidos; (iii) estratégias de aprendizagem de L2; (iv) estratégias comunicativas de 

L2 e (v) generalização das regras da língua-alvo. Schütz (2006, apud FIGUEIREDO, 

1995) enfatiza que a interlíngua se caracteriza pela interferência da língua materna e 

que formas da L1 inevitavelmente aparecem no linguajar usado pelo aprendiz. 

Assim, a análise das sentenças aqui evidenciadas mostra que essas características 

da interlíngua estão agregadas, visto que as estratégias que o estudante utiliza 

estão ainda ancoradas em sua L1.  

 

(18) Era uma vez um papagaio em aldeia que não deixa namorar. 

(19) História de aldeia 621. 

(20) Eu quero começar como aldeia meia dois um surgiu. 

(21) E tempo passou nós construímos primeira maloquinha. 

 

Nos exemplos (18) a (21) também não há o uso dos determinantes ao lado 

dos substantivos (aldeia, história de aldeia, tempo e primeira). Diante da não 

utilização dessa classe de palavras para determinar o gênero e/ou o número, os 

indígenas mantiveram as sentenças no singular, isto é, mesmo que não tenha a 

presença de artigos, as estruturas do sintagma nominal e verbal estão num padrão 

de concordância sintática. Essa omissão ocorre justamente pelo fato de na língua 

materna não haver determinantes que acompanhem os nomes. Essas 

manifestações são bem presentes nos textos de falantes indígenas, em decorrência 

das interferências de sua língua materna sobre a língua portuguesa. Por outro lado, 

a própria morfologia da língua portuguesa pode ser mais complexa por conter muitas 
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formas flexionais para os artigos, o que os alunos ainda não internalizaram 

totalmente, visto que a língua portuguesa tem oito formas flexionadas para os artigos 

configurarem a flexão: um, uns, uma, umas, o, os, a, as.  

 

(22) Alguns minuto depois 

. 

O exemplo (22) gera algumas curiosidades em relação à flexão de número.  

Há três classes de palavras constituindo um sintagma nominal: pronome (alguns), 

substantivo (minuto) e advérbio (depois). O primeiro vocábulo, alguns, foi flexionado 

(plural), porém o substantivo minuto, núcleo desse sintagma, não foi marcado com a 

flexão para fazer a concordância (plural). Esse é mais um caso de interferência da 

L1, em que não há flexão de número. Como já informado antes, nas L1 são 

utilizados vocábulos quantificadores e/ou intensificadores antecedendo os nomes e 

é isso que traz a ideia do que se conhece em português como plural. Por exemplo: 

mõkoi pakowa (duas bananas); e’ui pakowa (muitas bananas).  

 

 (23) O cachorro correu e demorou volta. A menina ficou preocupada o que será 

aconteceu, derepente ela latiu. A janaina ficou feliz com a volta dela 

 

O excerto (23) traz dois momentos que se configuram em uma mudança de 

gênero do personagem. O primeiro quando o autor usa o vocábulo cachorro 

(masculino) e no desfecho do texto o autor substitui esse nome masculino pelo 

pronome ela (feminino). E, depois, o nome é retomado pelo possessivo dela, 

também feminino. Esse contexto de produção revela uma inconsistência no uso de 

marcadores de gênero na L2, pois há a noção do sexo do animal atrelada ao gênero 

gramatical, consequência de um ensino que não é pautado em dissociar a ideia de 

sexo dos seres da ideia de gênero gramatical. Isso se torna confuso, em muitos 

casos, para os alunos indígenas que estão aprendendo a língua portuguesa e, ainda 

mais, porque há muitas classificações de gênero na LP, com: sobrecomum, comum 

de dois gêneros.  

 

(24) Plantamos as arraz de dois alqueire. 
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O exemplo (24) também se configura como um fenômeno de gênero. O 

determinante junto com o substantivo. Entretanto, além da troca do gênero 

masculino para o feminino, há um fator de hipercorreção. Como o falante está em 

processo de internalização das regras da LP, ele tem conhecimento de que os 

substantivos se flexionam em gênero e número, e por isso, utiliza a estratégia de 

que se o determinante está no feminino, o substantivo também deverá ser flexionado 

para ocorrer a concordância. Então o estudante flexiona o arroz para as arraz. Esse 

processo é bem parecido com o que as crianças, de qualquer sociedade, utilizam 

quando aprendem a língua materna. Figueiredo (1995) afirma que existem 

semelhanças entre os processos de aquisição de L1 e a aquisição e aprendizagem 

de L2 entre crianças e adultos. As semelhanças se confirmam quando eles utilizam 

diversas estratégias similares, produzindo os mesmos erros. 

Os fenômenos que surgem por causa de interferências da L1 em relação ao 

gênero e número na L2 são bem marcados na escrita em língua portuguesa. A 

ordem dos constituintes, embora seja uma das características que defina a diferença 

que há entre a L1 e a língua L2, não se apresenta tão forte como os casos de flexão 

nominal na escrita da língua portuguesa. Contudo foram detectadas ocorrências, 

mesmo que pequenas, de alguns casos com relação à ordem, como nos exemplos a 

seguir: 

 

(25) Levamos tudo na costa as coisas nossas. 

(26) A cozinha nossa era tapirir que chama rabo de jacu. 

(27) Bom nós não damos a o valor para coisa própria nossa. 

 

Nas sentenças (25), (26) e (27) há uma ocorrência em relação à ordem 

sintagmática do objeto possuído e seu possuidor. O possuidor foi posposicionado ao 

objeto possuído: as coisas nossas, a cozinha nossa e coisa própria nossa. Numa 

descrição, observou-se que: 

(i) Na sentença (25), o sujeito é desinencial {-mos} e tem por predicativo o verbo 

levamos + seu complemento as coisas nossas + o sintagma nominal tudo nas 

costas (adjunto adverbial intercalado entre V e O) verbo e o objeto direto 

(V+Adj.Adv.+OD).  
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(ii)  No exemplo (26), a cozinha nossa é o sintagma nominal, com função de 

sujeito da oração, seguido de um predicado que contém o verbo de ligação era 

e um predicativo do sujeito tapirir (S+VL+PS).  

(iii)  No exemplo (27), a ordem dos elementos é sujeito pronominal (nós) com 

adjunto adverbial, mais verbo seguido de dois complementos: o valor e para 

coisa própria nossa (S+VTDI+CV1+CV2).  

 

 O que se destaca, nos exemplos em análise, é a inversão na ordem dos 

constituintes, com a posposição do possuidor ao objeto possuído. Segundo as 

pesquisas de Sampaio (2010) sobre a ordem dos genitivos em Uru-eu-wau-

wau/Amondawa, nessas línguas a relação possuidor/objeto possuído pode ser 

marcada por meio da prefixação de um pronome possessivo ao objeto possuído ou 

se o possuidor for um nominal, será dispensado o prefixo marcador da posse e a 

ordem continua possuidor/possuído (SAMPAIO, 2010). A referida pesquisadora 

também encontrou, nos dados por ela analisados, uma possibilidade de construção 

para o genitivo, com verbo transitivo, em que o pronome indicador da posse não é 

afixado ao objeto possuído, como no exemplo (26) a seguir: 

 

(28) Ajapo ji vi nepy’ã 

a-japo ji vi nepy’ã 
1s-machucar eu de joelho 
Eu machuquei meu joelho. 
 

A inversão da ordem dos possessivos em LP, nos casos aqui demonstrados, 

muito embora na L1 esta ordem seja igual à do português (possuidor/possuído) pode 

se justificar, talvez, porque na L1 o pronome possessivo é prefixado, sendo um 

morfema gramatical preso, constituinte da palavra. Como em português as formas 

pronominais de posse são formas livres e/ou dependentes, geralmente usadas antes 

do nome possuído, o aprendiz pode ficar em dúvida sobre a posição dessas formas 

no sintagma (pois a tradução literal do exemplo (26) é: Eu machucar joelho de eu).    

A escrita em língua portuguesa desses falantes apresenta alguns desvios da 

gramática normativa e que, geralmente, são avaliados pelos puristas como erros. Os 

estudos linguísticos consideraram essas ocorrências como objeto de análise, isto é, 

como manifestações que necessitam de um olhar científico. É por esse viés que a 

presente pesquisa observa os textos.  Neste caso, ainda se deve levar em conta a 
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questão do bilinguismo que ocasiona, direta ou indiretamente, o surgimento de 

variações linguísticas tanto na fala quanto na escrita. 

Ao analisar as sentenças escritas pelos professores indígenas, foi possível 

identificar cinco tipos de manifestações: de flexão gênero, de flexão de número, de 

categoria sexual, de alternância e de ordem. Algumas dessas marcas são 

consideradas advindas da gramática da L1, enquanto outras advêm do próprio 

processo de ensino-aprendizagem para falantes de outras línguas que aprendem a 

língua portuguesa. 

Em todos os exemplos analisados, percebemos que as estratégias utilizadas 

pelos aprendizes indígenas para construir a escrita em língua portuguesa são 

semelhantes, pois a maior parte se ancora em sua língua materna.  

A seguir, demonstramos que algumas dessas manifestações são comuns a 

todos os aprendizes, assim como se pode observar em mais um texto analisado: A 

História de Jabuti, apresentado na Figura 16, a seguir. As variações linguísticas são 

ainda mais visíveis por ser esse um texto mais extenso e que apresenta outras 

características decorrentes de interferências da L1.  

 

Figura 16: Texto 6 - História de Jabuti 

 

A lenda e de Jabuti e Anta e Jabuti tava comendo Inga. 
E Anta estava paciado pela mata e cabou encontrando jabuti comendo Inga e falou 
para eles tirarem Inga para ele tambem. 
Jabuti brincaram com Anta e sodaram casca para Anta e Anta procorou procorou 
não tinha nada e Anta e ficou bavo e disse que se continuarem eles ia dirruba todos 
eles. 
I mesmo a sim continuaram brinca com anta e ficou bravo e dirrubou todo   janboti 
Sail corredo e Jabuti caíram dempota cabeça atrás de virada paracima, eles caira 
de barriga e agum ficaram prezo no meio da palha e, sijuntaram e sumiram e 
dessidira i atrás deles foram seguendo rastro para mata é foram foram, acabaram 
achando ele. 
Anta estava dormido os jabuti prepararam o ataque e correlram para mata com o 
Jabuti não tinha flecha eles mordia  orelha outros modia  onpe outro pelo fiofo. 
Anta saiu corredo, aqueli que fico detro do estomagos 
8. E Anta foi embora mais aguns metro cau. E jaboti foram atrás da Anta. 
Lar estava caído porque aqueli que ficou dentro dos estomago ruendo e matou 
Anta 

Jabuti não sabia o que fase com Anta perssaran ir perga fogo da onça. 
Entan fora para pega, eles tinha mendo de perde a carne deles. 
Aqueles tinha que miti para onça para ele da fogo  
Siconta çe aonça ea pega a carni deles 
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Eton disseram que ian arsar flo do mato  
aonça não nao acreditou 
undos jabuti  naõ aguenteou e falou que tinha matado a anta e aí foi busca anta. 
Ento jabuti brigou um outros. 
Enton a onça trosçi para muquea Anta 
Iai jabuti discidira para pega divouta planejara tudo 
aonça, estava dormido duranti udia e ai proveitaran para pega carni de volta e 
foram devaga zinho para 
undos jabuti fez baralho e aonça acordou e saíram corrende e aonça viu acarni 
tinha mais nada. 

Assim meu pai contou história parami 

Fonte: GECEL. Autor: W. Amondawa. 

 

No presente texto não são analisadas questões ortográficas, marcas da 

oralidade ou os chamados vícios de linguagem presentes nessa narrativa. O foco de 

análise são as ocorrências de flexão nominal. O aprendiz, por muitas vezes, não faz 

uso dos artigos e nem da desinência {-s} que definem o gênero e o número-plural, o 

que foi representado, nos exemplos a seguir, pelo símbolo ᴓ: 

(29) ᴓ História de ᴓ Jabuti ᴓ 

(30) A lenda e de ᴓ Jabuti ᴓ e ᴓ Anta 

(31) ᴓ Jabuti tava comendo Inga. 

(32) E ᴓ Anta estava paciado pela mata e cabou encontrando ᴓ jabuti comendo Inga.  

(33) E falou para eles tirarem Inga para ele tambem. 

(34) ᴓ Jabuti ᴓ brincaram com ᴓ Anta e sodaram casca para ᴓ Anta 

(35) ᴓ Anta eficou bavo e disse que se continuarem eles ia dirruba todos eles. 

(36) Imesmo a sim continuaram brinca com ᴓ anta e ᴓ ficou bravo e dirrubou todo ᴓ 

janboti ᴓ. 

(37) ᴓ Sail corredo e ᴓ Jabuti caíram dempota cabeça atrás de virada para cima, 

eles caira de barriga e agum ficaram prezo no meio da palha e, sijuntaram e 

sumiram e d essidira i atrás deles. 

(38) foram seguendo rastro para mata é foram foram, acabaram achando ele. 

(39) ᴓ Anta estava dormido os jabutiᴓ prepararam o ataque e correlram para mata 

com o Jabuti não tinha flecha eles mordia ᴓ orelha outros modia onpe outro pelo 

fiofo ᴓ Anta saiu corredo, aqueli que fico detro do estomagos. 

(40) E ᴓ Anta foi embora mais aguns metro cau. E jaboti foram atrás da Anta. Lar 

estava caído porque aqueli que ficou dentro dos estomago ruendo e matou ᴓ Anta. 

(41) ᴓ Jabuti ᴓ não sabia ᴓ o que fase com ᴓ Anta perssaran ir perga fogo da onça. 
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(42) Entan fora para pega, eles tinha mendo de perde a carne deles. 

(43) aqueles tinha que miti para onça para ele da fogo. 

(44) aonça não nao acreditou undos jabuti ᴓ naõ aguenteou e falou que tinha 

matado a anta e aí foi busca ᴓ anta. 

(45) Ento ᴓ jabuti brigou um outros. Entona onça trosçi para muquea Anta. 

(46) foram devagazinho para undos jabuti ᴓ fez baralho. 

(47) Assim ᴓ meu pai contou ᴓ história parami 

 

Configura-se, nesse texto, assim como nos anteriores, uma característica da 

interlíngua, que é a transferência da L1 para a L2: na maioria dos casos a 

concordância nominal não é utilizada, por ser uma característica da língua materna 

do falante. O título permite inferir que a história é relacionada somente a um 

personagem e, por isso, poderia ser encontrada apenas uma ocorrência relacionada 

ao não uso de determinantes para o vocábulo jabuti. No entanto, na primeira linha, o 

autor introduz mais personagens na narrativa: A lenda e de Jabuti e Anta. A 

narrativa de fato discorre sobre esses personagens: jabuti e anta. Foram 

encontradas no texto marcas lexicais (quantificadores e intensificadores) que 

indicam uma forma diferente, na L1, para a realização do que se entende por 

“flexão” de número em português. 

Para Saussure (1989), os termos dos sintagmas têm uma relação de 

oposição e esta faz compreender melhor a natureza de cada uma. Assim, é o 

conceito significativo de número, como explica Câmara Jr. (1991), que trata da 

oposição entre um único indivíduo e mais de um indivíduo, isto é o singular versus o 

plural. 

Elson e Pickett (1973) explicam que em muitas línguas são comuns 

dissociações entre singular e plural e outras não fazem essa distinção. Algumas 

possuem morfema de plural, mas este não é utilizado quando uma palavra 

indicadora de quantidade acompanha o substantivo, como é o caso da língua 

zapoteca istmo, citado pelos autores: no sintagma nominal dessa língua, a palavra 

cachorros, no plural, é escrita kabi?ku?, em que o morfema {ka-} marca o plural;  

quando se designa mais de um cachorro como, por exemplo, čupa bi?ku? (dois 

cachorros) o vocábulo perde o morfema de plural e é precedido por um numeral 

quantificador.  
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Há também outras línguas que, além do singular e plural, utilizam um 

morfema que marca o dual, conforme exemplificam Elson e Pickett (1973): nadò: 

cachorro; nadòi: dois cachorros; ladòt: três ou mais cachorros. Observa-se que  

nessa língua se utilizam quantificadores para designar mais de dois. No artigo, The 

Many Ways to Count the World: Counting Terms in Indigenous Languages and 

Cultures of Rondônia, Brazil, Sampaio et al (2017) apresentam o jeito de contar o 

mundo de várias etnias da região rondoniense. Uma delas é a língua Amondawa. 

Segundo Sampaio et al (2017), para entender o jeito de contar em 

Amondawa, é necessário entender o sistema de organização social, que é 

relacionado a fatores culturais.  Na língua xavante, por exemplo, além dos números 

possuírem um significado diferente da LP, só podem ser compreendidos a partir da 

cultura tradicional e da realidade desses indivíduos. Costa e Silva (2010, p. 257, 

apud SAMPAIO et al.,2017) afirmam que “a forma xavante de conceber os números, 

bem como a sua realidade sócio-histórico-cultural, leva à necessidade de uma 

pequena sequência de números”. A quantidade de números que essa comunidade 

utiliza não deve ser entendida a partir de teorias matemáticas e cognitivas, mas por 

meio do real significado dos números para essa população. Costa e Silva (2010) 

explicam que os números da língua A’uwe-xavante surgiram a partir da necessidade 

de contagem deles, conforme ela exemplifica a seguir: 

Autor (2007) afirma que a partir da necessidade de contagem que tinham, 
os conceberam um número “qualitativo”, entendido como regularidade, 
diferente do número grego (que foi concebido como unidade de medida 
para um espaço próximo) ou do número ocidental (que preza a infinitude e 
ganhou a forma de série infinita, curva ou função). Os números a’uwe-
xavante tradicionais evocam o mito de origem desse povo — chamado 
pelos padres salesianos que primeiro o coletaram de Mito do Arco-íris 
(COSTA E SILVA, 2010, p. 256). 

 
De acordo ainda com a autora, esse mito se configura em uma história de 

dois índios que foram colocados na terra através do arco-íris. O ser supremo que os 

criou deu a eles dois pauzinhos que se tornaram as duas primeiras mulheres 

xavantes. Estas se uniram aos dois homens e formaram dois clãs. Nesse sentido, 

podemos compreender que a contagem de números surgiu a partir de símbolos 

clânicos, como é possível conferir a seguir:  

A contagem tradicional dos A’uwe-xavante se inicia com o termo mitsi (um) 
que significa “[um pedaço] de lenha-só. [...] O termo designativo do número 
dois — maparané — pode ser traduzido como “tem companheiro” e, quando 
relacionado ao mito e às tradições dos A’uwe-xavante, lembra a existência 
do companheiro da outra metade clãnica (COSTA E SILVA, 2010, p. 257).  
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A história de jabuti, escrita em língua portuguesa, também tem uma 

linguagem de contagem pelo viés sócio-histórico-cultural advindo da L1 dos 

Amondawa, o que pode se analisar pelo viés linguístico-descritivo. Na língua 

materna desses falantes, Sampaio et al (2017) afirmam que: 

No sistema de contagem amondawa, há palavras que designam os 
números um (pe’i) e dois (monkõi); muito embora haja palavras para os 
números três, quatro e cinco (e talvez mais), estas palavras são uma 
combinação das palavras um e dois, o que pode ser feito através de um 
processo de adição ou multiplicação: para o número três temos a palavra 
mokongaturape’i” (dois +outro um); para o número quatro temos a palavra 
monkõimeme (dois duas vezes); para o número cinco temos 
monkongatumemeape’i (dois duas vezes + um); a partir daí, quantifica-se 
tudo com a  palavra e´ui  (muito/muitos) (SAMPAIO et AL., 2017, p. 11).  

 

Assim como a língua xavante, o Amondawa tem uma pequena sequência de 

número e também utiliza quantificadores e/ou intensificadores. Na narrativa em 

análise, os jabutis não são quantificados numericamente, mas percebe-se a 

presença de outros jabutis pelo uso dos pronomes (eles, outros, aqueles), pelo uso 

dos artigos flexionados em número mais a contração com a preposição (um dos) e 

também pela flexão dos verbos (tirarem, brincaram, caíram). É possível supor que 

há vários jabutis, quando o autor narra que eles atacaram a anta: Anta estava 

dormido os jabuti prepararam o ataque e correlram para mata com o Jabuti não tinha 

flecha eles mordia  orelha outros modia  onpe outro pelo fiofo. O pronome eles pode 

ser entendido como dois ou mais de dois, outros como dois ou mais de dois e por 

último o vocábulo outro, que designa um. Nesse sentido, é possível que os jabutis, 

por serem muitos (mais de cinco) não sejam contados numericamente, porque na L1 

o sistema de contagem é constituído de apenas cinco. Depois disso, objetos, coisas 

e pessoas são quantificados como muito.   

Vale considerar, ainda, que a lenda do jabuti, revela uma personificação, 

com traços culturais humanos atribuídos aos animais da história. Esse fato pode ser 

verificado pela astúcia dos jabutis em armarem um ataque coletivo (geralmente essa 

espécie não anda em bandos) a um animal maior do que eles, na tentativa de 

enganar a onça para pegar o fogo. A narrativa afirma que os jabutis saíram 

correndo, mas, como é de conhecimento geral, o jabuti é um animal que anda 

devagar. Além do mais, há uma marca de que esses animais sejam humanos na 

história: o uso de maiúsculas, em algumas partes do texto, para Anta e Jabuti, 

atribuindo o caráter de nome próprio a esses animais. 
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Assim como nos outros textos, nessa história há fenômenos na escrita de LP 

sobre o gênero em relação ao sexo dos personagens. Em vários momentos do texto 

é nítida a ausência de determinantes para marcar a concordância, entretanto 

observamos a presença deles em alguns momentos. Embora haja artigos para 

designar o gênero da anta e da onça, todos os animais são masculinos, pois há o 

uso do pronome ele, assim como o adjetivo bravo. Há duas possibilidades para o 

uso alternado dessa manifestação ter sido desenvolvido na LP: a cultural e as 

incompreensões semânticas do ensino. 

A cultural se deve pelo fato de que nas sociedades indígenas são os 

homens que caçam, entram em lutas corporais por dominação de território, para 

limpar a honra quando sente que está manchada, ou seja, a predominância cultural 

é a patriarcal. O papel das mulheres indígenas se restringia a ficar na maloca, 

cozinhar a caça, cuidar dos filhos pequenos e preparar as bebidas. Atualmente, este 

cenário mudou devido ao processo de interculturalidade. Nesse sentido, sendo o 

texto uma personificação dos animais, dando-lhes características humanas, essa 

personificação não sugere que os animais sejam fêmeas. A anta, ao se sentir 

enganada se vingou dos jabutis, usando a força e o combate, derrubando todos 

eles. Como vingança de terem sidos humilhados, os jabutis armam a morte da onça. 

A onça é um animal solitário que só anda em grupo em época de procriação, 

independente se é macho ou fêmea. No entanto, a classificação cultural desse 

predador é marcada, na narrativa, por meio do domínio do fogo, um elemento 

descoberto pelo homem. 

No que se refere à incompreensão semântica, os substantivos “anta” e 

“onça” são marcados com o pronome pessoal do caso reto ‘ele’, determinando o 

gênero masculino: falou para eles (os jabutis) tirarem Inga para ele (anta) também/ 

Anta ficou bravo/Acabaram achando ele (a anta)/ aqueles tinha que miti para onça 

para ele da fogo. Esse fator ocorre porque, como é discutido por alguns linguistas e 

neogramáticos, nos processos de ensino de língua portuguesa, o gênero ainda é 

relacionado ao sexo dos animais, coisas e pessoas, considerando a oposição entre 

masculino e feminino (macho e fêmea). É necessário que se esclareça que todas as 

palavras nominais possuem um gênero, podendo ser único ou com duas formas, 

mas essas formas são independentes da relação antônima que procuram 

estabelecer entre masculino e feminino.  
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Com relação à ordem dos constituintes, foram encontradas algumas 

manifestações nas seguintes sentenças: (i) Anta ficou bavo e disse que se 

continuarem eles ia dirruba todos eles; (ii) Entona onça trosçi para muquea Anta; (iii) 

foram devagazinho para.  

Como discutimos anteriormente, a L1 desses falantes possui diversas 

ordens de sujeito, verbo e objeto dentro da estrutura sintagmática. Quando os 

falantes produzem sentenças em língua portuguesa como: se continuarem eles; a 

onça trouxe para muquea Anta; e foram devagazinho para. Ao invés de: se eles 

continuarem; a onça trouxe anta para muquea; foram devagarzinho para (pegar, 

atacar ou outras possibilidades), significa que essas construções possuem algo mais 

do que “erros” inconscientes, ou seja, são transferências da ordem vocabular da 

língua materna.  

No primeiro exemplo, Anta ficou bavo e disse que se continuarem eles ia 

dirruba todos eles, tem-se um construção complexa, constituída por quatro orações, 

a saber: (i) anta ficou bravo; (ii) e disse; (iii) que se continuarem eles; (iv) ia derruba 

todos eles.  Note-se que, na oração (iii) houve a inversão do sujeito pronominal eles 

posicionado depois do verbo.  

No segundo exemplo, Entona onça trosçi para muquea Anta, a ordem do 

Objeto (anta) é alterada, bem como a ordem do Sintagma Oracional Preposicionado 

para moquear (finalidade). Essa construção se constitui de duas sentenças: (i) 

Entona onça trosci Anta; (ii) para muquear. Note-se que o objeto do verbo da 

primeira oração foi deslocado para a posição posterior ao verbo da segunda oração. 

É possível que essa inversão se deva ao fato de que o indivíduo compreende que a 

Anta é objeto de trazer e de muquea e a onça é o sujeito dos verbos trazer e 

muquea.  

Os estudos de Sampaio (2010) sobre a ordem dos sintagmas das línguas 

Uru-eu-wau-wau/Amondawa apresentam diversas posições possíveis para sujeito, 

verbo e complementos nas sentenças; portanto, não podemos afirmar que haja um 

padrão unânime as questões relativas à ordem desses constituintes. Entretanto, 

observamos que a ordem de objetos e sujeitos não humanos, em Uru-eu-wau-

wau/Amondawa são distintas da ordem em LP. Na língua indígena, as funções 

sujeito/objeto se definem pela ordem no sintagma: o sujeito precede o objeto. Dessa 

forma, o falante indígena faz essa construção por estar em processo de 

internalização das regras do português. 
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O terceiro exemplo também traz uso de interlíngua como estratégia para a 

escrita de língua portuguesa. A sentença foram devagazinho para deixa subtendido 

que o aprendiz omitiu algum vocábulo; todavia, na gramática da sua L1, a palavra 

para geralmente é usada no fim da sentença, conforme exemplifica Sampaio (2010): 

 

(a) Mongetá deu flecha para Warina. 

 
Mongeta ga amondo takwara Warina ga pe 

Mongetá ele dar flecha Warina ele para 
 
 
(b) Eu vou para o mato 

A-ho ji ka’ura pe 
1s-ir eu mato dentro de, em, para dentro, para 
  

  

Em português o sintagma nominal locativo tem como estrutura de ordem: 

PREP + SN (+/- Det + N). A preposição funciona como um conector com significação 

de direção, finalidade, posse, etc. Nas línguas Amondawa e Uru-eu-wau-wau não há 

preposições, mas posposições, portanto, os sintagmas são posposicionados. 

Nessas línguas, o vocábulo pe (para) funciona como um termo direcional em 

composição com o núcleo nominal do SN e mantém a relação com o SV. Por isso a 

manifestação na escrita de L2, nessa sentença, se apresenta com o uso do para 

posposicionado, o que é uma característica da L1.  

Muito embora todas essas manifestações estejam presentes nos textos 

analisados, precisamos considerar que os futuros professores indígenas estão em 

processo de transição entre as línguas: eles já apresentam conhecimentos em 

relação à estrutura da língua portuguesa, porém há regras que eles ainda não 

dominam totalmente. Krashen (1982) formulou a hipótese da ordem natural, 

segundo a qual todo aprendiz possui uma ordem invariável de aquisição de 

morfemas. No inglês, por exemplo, os aprendizes (crianças, jovens e adultos) 

tendem a adquirir o morfema {-s} de plural mais cedo do que o morfema {-s} que 

indica a posse.  

Os professores indígenas já empregam em algumas construções a 

concordância de gênero e número, e quando não conseguem, percebe-se uma 

tentativa de hipercorreção, como na construção Anta saiu corredo, aqueli que fico 
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detro do estômagos. É comum, no português oral, se dizer dos estômago, pois 

muitos falantes tendem a suprimir o plural dos substantivos, como em os menino, as 

colher e assim por diante, em que a marca de plural é exclusivamente colocada no 

determinante.. A ocorrência do estômagos é atípica, e logo se deduz que essa 

construção não é feita por um falante nativo de LP e sim é uma construção realizada 

por um estrangeiro (no caso, um falante indígena) que está em processo de 

aprendizagem, fazendo a marca de plural no substantivo e não no determinante.  

Os estudos referentes à interferência da L1 sobre a L2 consideram que os 

“erros” cometidos por aprendizes de uma segunda língua podem ocorrer por dois 

motivos: (i) pela transferência dos padrões da língua materna ou (ii) pelo esforço 

para descobrir a estrutura da segunda língua. Nesse viés, marcas da L1 

seguramente se manifestam na escrita da língua alvo. Por outro lado, a análise aqui 

realizada permite afirmar que os professores indígenas tentam utilizar ao máximo as 

regras internalizadas da LP, muito embora sejam visíveis as marcas de indianidades 

da língua materna na escrita de segunda língua. Essas marcas reiteram outra 

perspectiva: a língua não é um sistema fechado em si mesmo, e sim um sistema 

complexo e imprevisível, como aponta Larsen-Freeman (1997 apud PAIVA, 2014). 

Os professores indígenas manifestam na L2 a instabilidade da língua. Ao apresentar 

as marcas de indianidades, confirmam que a língua é um sistema aberto em 

desenvolvimento.  

 Além disso, entendemos que a aprendizagem de língua portuguesa como 

segunda língua ocorre também por meio da mediação, isto é, do uso das 

ferramentas físicas e simbólicas que geram mudanças na forma de aprender, além 

de proporcionar o desejo do aprendiz de querer fazer parte das práticas discursivas 

da sua comunidade ou da comunidade da língua alvo. O professor formador pode 

utilizar artefatos que ajudem na mediação do conhecimento dos aprendizes que 

possuem dificuldades na escrita ou na fala. 

É necessário e ideal que os professores formadores de professores 

indígenas também busquem entender os estágios de aquisição de um aprendiz de 

L2 discutidos na teoria sociocultural, na subseção 1.1 deste trabalho. Um desses 

estágios é o ZPD (zona próxima ao desenvolvimento), que pode ser aplicado 

quando observamos que o aprendiz não está seguro em utilizar a L2 (escrita ou 

falada), necessitando da mediação de um especialista, que pode ser o professor ou 

alguém proficiente na língua alvo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

No presente estudo, buscamos analisar e descrever manifestações da língua 

materna na escrita de língua portuguesa de professores indígenas Uru-eu-wau-

wau/Amondawa, participantes do Projeto Açaí II. A análise considerou não apenas o 

ponto de vista gramatical, mas também as teorias de aquisição-aprendizagem de 

segunda língua, as interferências da L1 sobre a L2, o ensino de língua portuguesa 

para falantes indígenas, bem como materiais didáticos para o ensino de LP 

utilizados no Projeto Açaí II.  

As teorias de aquisição-aprendizagem de segunda língua buscam explicar 

porque há aprendizes que têm facilidade em aprender uma língua alvo enquanto 

outros não. Os estudos sobre a aculturação, as hipóteses de Krashen e, 

principalmente, as teorias sociocultural e da complexidade contribuem para que as 

manifestações e/ou ocorrências linguísticas sejam entendidas e explicadas. Para 

melhor compreender o sucesso (ou não) dos aprendizes, é interessante estudar tal 

fato sob o ponto de vista das teorias de SLA aliadas às teorias da linguística 

aplicada e das práticas de ensino. Outrossim, o processo de aprendizado e 

aquisição de uma segunda língua não se desenvolve da mesma forma que na L1. 

Na L1 a aquisição é um processo mais natural; na L2, o processo de aprendizagem 

é mais formal e as diferenças entre as gramáticas da L1 e L2 podem interferir no 

aprendizado dos estudantes, visto que a gramática da língua materna está 

internalizada e influencia no aprendizado de outros idiomas, de forma positiva ou 

negativa. 

As teorias de SLA, aplicadas aos estudos de aquisição/aprendizagem de 

língua portuguesa como segunda língua, contribuem para a compreensão de que os 

falantes indígenas apresentam os mesmos desafios que um aprendiz não indígena. 

Há casos em que os desafios são maiores para falantes indígenas, porque há 

aqueles que aprendem, ao mesmo tempo, a L1 e a L2. Conforme foi discutido na 

primeira seção, muitas ainda não possuem escrita na língua materna. Além disso, os 

indígenas passaram (e continuam passando) por um processo histórico de coerção 

e submissão, em que a língua portuguesa era obrigatoriamente aprendida, 

desconsiderando as línguas maternas. Com a criação de leis que amparam a 

utilização da língua materna e processos próprios de aprendizagem, esse cenário 
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mudou bastante, porém ainda há muitos problemas a serem superados, porque a 

educação escolarizada, para essas comunidades, ainda têm raízes colonizadoras, 

isto é, práticas que não levam em consideração a cultura, a língua materna e os 

modos próprios de aprendizagem. 

A partir desse contexto sobre o ensino de LP, verificamos que algumas 

manifestações da L1 na escrita da L2 surgem em decorrência de algumas 

incompreensões semânticas, por parte dos alunos, pois os professores geralmente 

não explicam algumas questões com clareza, porque desconhecem outros sistemas 

linguísticos e suas ocorrências. Um dos fenômenos apresentados é a questão do 

gênero gramatical não dissociado do sexo; por isso surgem construções em que o 

substantivo é utilizado no feminino e outras vezes no masculino por meio de 

referências lexicais. 

Foi possível verificar que os aprendizes passam por alguns estágios no 

processo de aprendizagem. No princípio, a gramática da L1 se manifesta com 

frequência nos textos. Por exemplo, observamos, nos textos analisados, que, assim 

como há a ausência no uso dos determinantes, há também o uso correto deles. À 

medida que o nível de escolarização vai progredindo, o nível da interlíngua também. 

Quando os alunos internalizam as regras da língua portuguesa, algumas ocorrências 

vão diminuindo. Esse processo relembra o conceito abordado na teoria sociocultural, 

o ZPD (zona próxima ao desenvolvimento) em que as habilidades não estão 

maduras e a mediação necessita ser explícita.  

Neste estudo, consideramos que as manifestações na escrita de LP dos 

professores indígenas Uru-eu-wau-wau/Amondawa são marcas da sua língua 

materna, ou seja, os textos produzidos por eles trazem marcas de indianidades, 

conforme Maher (1998) teoriza sobre a ideia de um português índio. Essas 

afirmações são constatadas dado que, na escrita em língua portuguesa, os 

professores:  

(i) não utilizam, em alguns casos, os determinantes de gênero e a 

desinência de número em sintagmas nominais;  

(ii) confundem-se no uso do artigo, trocando o por a ou vice-versa;  

(iii) utilizam unicamente os pronomes ele/ela como referenciação anafórica 

para retomar algum elemento anteriormente presente no texto;  

(iv) usam quantificadores e/ou intensificadores (em vez de numerais) para 

indicar o que entenderíamos como uma possível concordância de número 
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(plural) em português; em poucos casos o professores fizeram a 

concordância  pelo uso de pronomes, artigos e verbos flexionados no plural; 

(v) elaboram sentenças com a ordem de elementos invertida no sintagma,        

tais como coisa possuída/possuidor e a mudança da preposição para em 

posição posposta ao núcleo sintagmático ou para o final da sentença. 

 No processo de aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua, 

é difícil definir quais estratégias os aprendizes utilizam, pois, a partir da teoria da 

complexidade, observamos que a linguagem é um sistema caótico, ou seja, 

imprevisível, não linear, instável e composto por vários elementos inter-relacionados, 

como por exemplo, o linguístico, o psicológico, o sociológico, o cognitivo e o cultural. 

Muitas vezes as manifestações são consideradas erros pelos professores 

formadores, o que acaba gerando um senso comum pela sociedade envolvente. Por 

falta de conhecimento teórico, muitos formadores de professores indígenas não 

avaliam esses fenômenos como um estágio pelo qual o aprendiz passa até 

amadurecer a estrutura da língua alvo. É importante que os professores formadores 

busquem estudar o universo presente no ensino de segunda língua, para que 

compreendam uma parte do processo que o aprendiz passa ao aprender uma L2. 

Desse modo, os professores formadores repensariam se as práticas de ensino e os 

materiais utilizados são realmente adequados aos contextos dos quais os 

aprendizes fazem parte, contribuindo para um bom aprendizado da língua, o que vai 

ao encontro do pensamento de Nelson Mandela: “se você falar com um homem 

numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com 

ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração”. 

Espera-se, portanto, que o presente trabalho contribua para os campos de 

estudo das línguas indígenas e do ensino de língua portuguesa como segunda 

língua; para que os professores formadores de professores indígenas compreendam 

as interferências da L1 na L2, avaliem as produções de seus alunos com um olhar 

mais científico e reflitam se as metodologias que utilizam são realmente adequadas 

às propostas pedagógicas preconizadas pela legislação vigente. É relevante que os 

professores formadores busquem compreender um pouco da estrutura da língua dos 

alunos, pois os sistemas estruturais da L1 e L2 são importantes quando 

comparados. Quando trabalhadas em conjunto, mostrando-se as diferenças entre a 

morfologia e a sintaxe de cada uma, a internalização das regras pode ser mais 

rápida. Daí a necessidade de um ensino bicultural, bilíngue e contextualizado. 
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