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Introdução

Os Xerente ou Akwẽ, como se autodenominam, estão localizados no estado do

Tocantins e distribuídos nas T.I Xerente e Funil, ambas no município de Tocantínia. O

grupo soma hoje uma população de aproximadamente 3.380 indivíduos, dividindo-se

em cerca de 60 aldeias. Conforme Rodrigues (1993), a língua Akwẽ-Xerente pode ser

classificada como pertencente à família lingüística Jê, do tronco linguístico Macro-Jê.

Segundo Braggio (2012), sua situação sociolinguística é marcada por um bilinguismo

alto, sendo a maioria falantes bilíngues de Akwẽ (como L1) e de português (como L2).

Há mais de duzentos anos, os Xerente encontram-se em uma situação de intenso

contato com a sociedade não-indígena. A relação mantida entre índios e não-índios da

região tem sido, desde então, marcada por tensões e inúmeros conflitos. Nesse sentido,

o contato massivo com a sociedade não-indígena e, consequentemente, com a língua

portuguesa, é algo que pode ser observado não somente pela introdução de novas

tecnologias nas aldeias (internet, rádio, televisão etc), como também pela crescente

necessidade de comunicar-se em português. Seja para receber atendimento na área da

saúde, para conseguir um emprego fora da aldeia, a relação com o não-índio têm

motivado o uso do português em cada vez mais situações comunicativas.

Pensando no risco de extinção da língua xerente, estudos sociolinguísticos como

os de Braggio (2005; 2009; 2012) têm sido realizados com o intuito de alertar acerca da

situação de perigo de desaparecimento de mais uma língua indígena. No entanto, um

olhar histórico para a relação do grupo com a sociedade não-indígena permite visualizar

um processo de resistência não somente linguística como também cultural: mesmo após

200 anos de contato, os Xerente mantém a língua indígena como a língua de suas

interações cotidianas e das práticas tradicionais de sua cultura1.

1Em 2012, a co-oficialização da língua xerente no município de Tocantínia representou não somente a
conquista de um direito linguístico, como expressa a capacidade de resistência cultural desse povo.
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1. Os Xerente e a relação com a sociedade não-indígena local: o cenário do conflito

Os conflitos que afligiram os Xerente desde os primeiros contatos com a

sociedade não-indígena, ocorridos há mais de duzentos anos, ainda se fazem presentes

nas relações que o grupo mantém tanto com a sociedade local quanto com a dita

sociedade “nacional”. Segundo afirmam Braggio & Sousa Filho (2006), de modo

análogo ao que acontecia nas primeiras frentes de expansão pecuaristas, atualmente os

Xerente ainda são vistos como um “entrave” para a expansão do estado do Tocantins.

De acordo com os autores, isso acontece porque as reservas Xerente e Funil estão

localizadas em um região estratégica, no caminho entre Palmas, a capital do estado de

Tocantins, e a cidade de Porto Nacional, uma das cidades mais importantes

economicamente para o estado.

Esse e outros fatores associados a ele, como a demanda pela pavimentação das

estradas que cortam as reservas e dão acesso a outros municípios, têm gerado conflitos

não só externos como também internos à comunidade indígena, na medida em que

divergências entre qual a melhor decisão a ser adotada - se cedem à pressão pela

pavimentação das estradas ou não -, tem dividido o grupo, que explicitamente mostra

posições diferentes a respeito da entrada do asfalto na reserva. De acordo com Braggio

(2009), essa “divisão de opiniões” tem contribuído com a dispersão areal do grupo e a

consequente multiplicação das aldeias, o que, segundo a autora, enfraquece tanto as

relações sociais entre eles, como a vitalidade linguística e sociocultural da comunidade.

No centro desse cenário de conflitos e contradições estão os jovens, uma geração

que vivencia em suas relações cotidianas não só a necessidade crescente de falar o

português, seja no ambiente escolar, no Ensino Superior ou nas festas que frequentam

na cidade, como também o desejo de sentir-se parte dessa sociedade.

O acesso cada vez mais facilitado ao conjunto de valores e ideologias da

sociedade não-indígena, aliado às pressões econômicas que, cada vez mais, “empurram”

o jovem indígena a uma lógica mercadológica e capitalista, colocam as gerações mais

jovens em uma situação onde é preciso conciliar a todo momento aquilo que é interno

da comunidade e que remete à valores e normas de conduta como a valorização das

tradições, da língua e de sua identidade étnica como Xerente, com aquilo que, embora

seja externo ao grupo, se faz cada dia mais presente em suas realidades.

De acordo com Braggio (2012), o contato com a sociedade não-indígena tem

acirrado o conflito não somente inter-grupo, como também intra-grupo. Segundo a
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autora, existe um conflito entre as gerações mais novas e mais velhas, as quais afirmam

não conseguir compreender o que a outra fala. Assim, enquanto os +velhos reclamam

que os jovens não estão falando mais o “verdadeiro xerente”, os + jovens afirmam não

entender o que a maneira como os mais velhos usam a língua (Braggio, 2012).

Tais diferenças na estrutura interna da língua indígena, percebidas pelo grupo,

estão relacionadas às diferentes formas como essas duas gerações lidam com a situação

do contato, já que, enquanto os +velhos mantêm uma atitude clara de resistência à

língua dominante, as atitudes e usos das gerações +jovens ainda representam uma

incógnita (cf. Braggio, 2009; 2011; 2012).

2. Atitudes linguísticas em contexto de diglossia: algumas reflexões teóricas

Pesquisadores como Hamel (1988) e Melià (1988) têm discutido os conflitos que

caracterizam a realidade bilíngue dos povos indígenas situados na América Central e na

América Latina. Segundo Melià (1988), embora o contato entre sociedades possa

acontecer na base de uma “reciprocidade perfeita”, em um “perfeito bilinguismo

coordenado”, historicamente, essa reciprocidade equilibrada dificilmente acontece,

sobretudo, em sociedades em que o contato se dá através de um regime colonial,

marcado pela dominação do imperialismo cultural e pelo etnocentrismo (Melià, 1988).

Dessa forma, Hamel (1988) considera ser o contato entre sociedades e línguas

distintas marcado por conflitos de ordem política, econômica e ideológica, em que a

sociedade dominante exerce seu poder sobre as sociedades com menor prestígio

econômico, social e cultural. Nessa perspectiva, por trás dos conflitos linguísticos

subjazem relações de disputa de poder entre grupos dominantes e grupos dominados, os

quais lutam ou por sua hegemonia e dominação, no caso da classe dominante, ou pela

legitimação e transformação social, no caso do grupo dominado (Hamel, 1988).

Nessa perspectiva, o conceito de diglossia é entendido como um processo

sociohistórico de mudança que envolve línguas e grupos com assimetrias políticas,

econômicas e culturais e que pode se dissolver para dois polos distintos: ou à mudança e

substituição da língua dominada pela língua dominante, ou à resistência e manutenção

da primeira, resultando, assim, em sua normalização (cf. Hamel et al. 1983)

Sobre a situação dos povos indígenas, Munõz (2009) comenta haver uma

demanda crescente pelo uso da língua dominante e, por consequência, uma

superposição desta nos domínios tradicionais indígenas. De acordo com o autor, nas
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últimas décadas o processo de deslocamento e assimilação das línguas e povos

indígenas parece ter-se acelerado de tal forma que, enquanto até o final do século XX

eram necessárias, no mínimo, três gerações para que isso ocorresse, atualmente é

possível verificar o deslocamento de uma língua indígena em um período de menos de

duas décadas.

Contudo, o processo de perda de uma língua acontece de uma maneira complexa e

gradual, tornando as causas de sua morte (ou de sua manutenção) um território de difícil

acesso. Para Muñoz (2009), em situações onde há um conflito que ameaça a

sobrevivência de uma língua, tais como os contextos de migração e o contato

interétnico, é comum, entre os estudos sociolinguísticos, atribuir à mudança linguística

fatores exclusivamente externos à comunidade.

De acordo com o autor, a análise do conflito linguístico deve levar em conta

também os fatores subjetivos dos falantes. Assim, embora os fatores internos à

comunidade estejam cada vez mais afetados pelas pressões externas (econômicas,

comunicacionais, de status etc), as mudanças de uma língua provêem, sobretudo, da

subjetividade dos falantes, de suas escolhas individuais. Nas palavras de Munõz,

a implicação disso é que os mesmos falantes são responsáveis em última
instância, com suas atitudes e opções, do que sucede a sua língua materna. As
famílias elegem falá-la na oração e na educação de seus filhos, ou não. Os
anciãos elegem falar a língua em ocasiões importantes, ou não. Os
representantes indígenas elegem promover a língua indígena e encontrar seus
falantes nas funções do governo, serviços sociais e escolas da comunidade,
ou não. Está demonstrado que as opções da língua são influenciadas,
consciente ou inconscientemente, pelas mudanças sociais que afetam a
comunidade de diversas formas [...] (Muñoz, 2009: 67).

Segundo Hamel (1988), em pesquisas envolvendo grupos étnicos minoritários,

cuja relação de contato é marcada por assimetrias políticas e econômicas, uma das

questões que se colocam é até que ponto as percepções e atitudes do grupo para com as

línguas e os seus falantes influenciam no comportamento linguístico dos indivíduos e de

que forma isso compromete o futuro da língua do grupo minoritário, na medida em que

pode resultar tanto na manutenção como no deslocamento e mudança linguística.

Conforme a definição de Myers-Scotton (2006), as atitudes referem-se às

avaliações subjetivas que os falantes adquirem e expressam acerca das

línguas/variedades, seus usos e seus falantes, e que podem ser ou positivas, indicando

aceitação, ou negativas, indicando rechaço. Uma avaliação, na acepção de Myers-

Scotton, é um julgamento que fixa o valor ou o peso de alguma coisa. Nesse sentido, se
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a avaliação é subjetiva, isso significa que os valores fixados por ela não se baseiam em

dados objetivos, mas em opiniões individuais, as quais são construídas por uma

coletividade.

De acordo com Grosjean (2001), em situações de bilinguismo, atributos positivos

como “mais bonita”, “mais inteligente”, “mais lógica” etc, são, em geral, associados à

língua ou variedade da sociedade dominante, portanto, associadas como

língua/variedade de prestígio, enquanto as demais línguas ou variedades, faladas por

grupos de menor poder político e econômico, recebem uma valorização equivalente ao

status econômico ocupado por seus falantes. Em geral, a língua ou variedade usada pelo

grupo de menor prestígio é vista como sendo “menos inteligente”; “engraçada”;

“agramatical”, ou mesmo “incapaz de expressar conceitos abstratos”, derivando,

portanto, em atitudes negativas, de rejeição para com essa variedade.

No entanto, Grosjean observa que a estigmatização de uma língua minorizada por

parte do grupo dominante, muitas vezes, pode ter o efeito oposto do pretendo no grupo

dominado: ela pode provocar sentimentos de valorização, fortalecimento e de

resistência aos valores impostos pela sociedade dominante. Isso significa que, embora o

uso da língua estigmatizada esteja associado a um menor prestígio, pelo menos aos

olhos da sociedade dominante, ele pode receber uma valorização positiva por parte do

próprio grupo étnico.

A respeito da capacidade que os grupos étnicos demonstram de resistir e reafirmar

sua língua étnica, Fishman (1998) tem chamado a atenção para o papel da consciência

étnica e linguística dos grupos na consolidação de atitudes positivas para com as línguas

minorizadas e sua consequente manutenção e fortalecimento. Segundo o autor, os

indivíduos e grupos são capazes de agirem conscientemente em suas atitudes e escolhas

linguísticas, o que configura uma agencialidade não só linguística como identitária dos

participantes. Para Fishman, a concepção de que os falantes não possuem consciência

acerca do conflito linguístico, dos seus comportamentos verbais e de suas identidades

étnicas, desconsidera muito do que tem sido observado nas últimas décadas, sobretudo

entre grupos em situação de conflito interétnico.

Assim, mudanças econômicas e políticas que tiveram impacto em escala global e

que acirraram os conflitos entre as sociedades ditas majoritárias e minoritárias,

mudaram as condições objetivas e subjetivas das relações interétnicas e incentivaram

um processo de “conscientização etnolinguística” por parte desses últimos, que, ao

afirmarem-se enquanto grupos étnicos distintos se apropriaram da noção de etnicidade
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como uma forma de resistência cultural às pressões da sociedade dominante. Esse

movimento de resistência referia-se à reivindicação e à luta desses povos pela garantia

não apenas de direitos básicos como o direito à terra, à saúde e à educação, como

também de direitos de caráter mais subjetivo, tais como os direitos linguísticos de

normatização da língua étnica (Fishman, 1998).

Segundo o antropólogo brasileiro Cardoso de Oliveira (2006), dentro do cenário

nacional, esse movimento reivindicatório impulsionou a recuperação de uma auto-

estima e de um sentimento de dignidade do “ser índio”, ambos liquidados pela história

do contato interétnico. De acordo com a avaliação do autor, os povos indígenas

brasileiros tem assumido, atualmente, sua condição étnica como uma forma de

reinvindicar não apenas direitos objetivos, mas aquilo que ele classifica com uma

“moral do reconhecimento”.

Essa dimensão moral da consciência étnica, a qual enfatiza, entre os povos

étnicos, a busca não só pelo respeito e reconhecimento dos outros, mas pelo seu auto-

respeito, também é discutida por Fishman (1998), segundo o qual a consciência

etnolinguística promove uma espécie de dimensão moral dos usos lingüísticos, no

sentido de que a preservação da língua, vista como a base da identidade étnica do grupo,

passa a constituir um compromisso, um dever para com a língua étnica, como uma

forma de “obrigação moral” ou de lealdade linguística a todo aquele que se sente

pertencente ao grupo étnico. Conforme afirma o próprio autor,

outro aspecto comum de aspirações de status para a língua amada é a sua
postulação em termos de obrigação moral e direito natural. A língua não
apenas merece ser protegida e promovida, mas é um dever o fazê-lo [...] um
definitivo imperativo moral está envolvido (tradução nossa). (Fishman, 1998:
?).

O sentimento de lealdade para com a língua é referido por Saville-Troike (2003),

ao comentar o caso de muitos povos indígenas americanos que, ao perderam suas

línguas ancestrais no processo de assimilação do inglês, expressam “um profundo

arrependimento e sensação de deculturação”. De acordo com o autor, é comum que os

índios se reportem a esse fato, com afirmações do tipo “nós não podemos ser índios sem

uma língua indígena” (Saville-Troike, 2003, p. ?).

Desse modo, em comunidades onde a língua étnica ainda é utilizada nas

interações do grupo, os falantes que demonstram atitudes positivas e de lealdade para

com a língua minorizada tendem a avaliar de modo negativo a “introdução” de
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elementos da língua dominante no uso da língua étnica. Como notam Weinreich (1953)

e Romaine (2009), comunidades bilíngues em situação de minoria étnica que

compartilham sentimentos de lealdade linguística geralmente veem a introdução de

elementos estrangeiros tais como os empréstimos e alternâncias de código como

ameaças à “pureza” da língua. Além disso, a preferência por usar a língua dominante ao

invés da língua étnica em situações desnecessárias pode indicar a não-valorização da

identidade étnica do grupo, algo que pode ser completamente rechaçado pelos membros

do grupo.

No entanto, embora seja razoável a afirmação de que atitudes positivas

contribuam com a manutenção da língua minorizada, a atitude por si só não é suficiente

para tanto. Segundo Romaine (2009), isso se deve ao fato de que nem sempre atitudes

correspondem ao comportamento linguístico do indivíduo. De acordo com a autora,

embora os indivíduos possam demonstrar sentimentos de valoração e solidariedade para

com a língua, isso não significa que seu comportamento linguístico seja também a favor

dessa língua. Portanto, na investigação das atitudes linguísticas é importante que o

investigador não confunda aquilo que as pessoas avaliam acerca das línguas e seus usos

com aquilo que constitui o seu comportamento de fato.

3. Metodologia

De acordo com Muñoz (2006), a análise das atitudes deve buscar compreender as

reflexões feitas pelos próprios falantes, suas formas de raciocínio e avaliação acerca de

determinadas situações sociolinguísticas. Segundo o autor, discursos reflexivos sobre a

realidade do conflito lingüístico podem ser verificados tanto por meio da análise

empírica dos momentos de interação com o grupo, como por meio de técnicas que

incentivem narrativas de cunho pessoal, alcançando, assim, a dimensão subjetiva do

conflito.

Desse modo, para uma análise da forma como os falantes avaliam a realidade

sociolinguística, Muñoz sugere a aplicação de métodos como a entrevista em

profundidade, na qual o participante é motivado a discorrer e opinar sobre determinados

assuntos ou a narrar histórias pessoais. Segundo o autor, a partir do discurso reflexivo

dos participantes, é possível elencar um repertório de qualificações metalingüísticas e

proposições, as quais podem revelar as atitudes não só individuais como também e,

principalmente, aquelas que são socialmente compartilhadas (Muñoz, 2006).
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Nesse sentido, os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa consistiram

basicamente de (a) entrevistas semi-estruturadas e (b) observação participante. Por ser

semiestruturada, a entrevista não era composta por perguntas ‘fechadas’, na medida em

que permitia também que o participante discorresse sobre determinados assuntos. A

ideia de estimular os participantes a refletirem sobre um assunto relacionado ao tema

pesquisado é pautada na técnica apresentada por Munõz (2004) para a análise do

discurso reflexivo.

Nas entrevistas, foi possível identificar discursos de reflexão a respeito do

contexto sociolinguístico de conflito, dos usos das línguas, das mudanças etc. Esses

discursos reflexivos permitiram revelar o olhar do insider, ou seja, a maneira como o

próprio indivíduo e o grupo raciocina e avalia tal situação. Já na observação

participante, a análise das atitudes linguística pautou-se nas observações feitas em

campo, já que estas nos proporcionavam verificar, empiricamente, a maneira como o

grupo respondia às situações de conflito diglóssico.

Nesse sentido, nossa participação seja nas discussões mais formais, tais como

reuniões sobre decisões políticas a serem tomadas, como também nos comentários

cotidianos a respeito do comportamento linguístico de um determinado membro do

grupo, por exemplo, possibilitou uma análise da maneira como a situação de conflito

linguístico instaurado era avaliado tanto do ponto de vista coletivo como também

individual.

4. Discussão dos resultados

4.1 Atitudes com relação à quebra da regra sociolinguística de uso

Entre os Xerente, há uma regra de uso sociolinguístico que prevalece nas escolhas

linguísticas do grupo. Essa regra, que funciona como um acordo entre os membros da

comunidade, consiste em usar sempre e somente a língua xerente quando em interação

com outro xerente. Por se tratar de um “acordo sociolinguístico de uso”, casos em que

ocorre a “quebra” dessa regra, ou seja, em que o xerente usa o português para

comunicar-se com outro xerente, são avaliados de modo negativo pelo grupo. A partir

da análise dos dados, observamos que tal comportamento é algo rechaçado pelo grupo,

pois é interpretado como sendo uma negação da identidade de ‘ser xerente’.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1767



Assim, durante as interações com o grupo, notávamos alguns comentários feitos

sobre índios que não estavam “usando mais a linguagem”. Geralmente, esses

comentários eram carregados de uma conotação de ironia ou de acusação, como se esse

indivíduo estivesse, de fato, fazendo algo errado. Esse dado nos chamou a atenção, na

medida em que os participantes sempre apontavam um terceiro indivíduo, geralmente

mais jovem e morador da cidade. Além disso, em raras situações eles próprios

afirmaram usar o português entre eles, apontando sempre um outro que tem tal

comportamento, algo que, por si só, pode ser considerado um dado de análise.

Na ocasião das entrevistas, aproveitamos a oportunidade e perguntamos, então, se

conheciam alguém que falava em português com outro akwe. A reação de interesse que

essa questão suscitava nos participantes demonstrava a existência de uma regra

sociolingüística, e que, portanto, podia ser quebrada. Em 100% dos casos, afirmava-se

com ênfase que sim e que isso era, inclusive, algo muito comum na aldeia. Observe

algumas das respostas que recebemos ao perguntarmos se conheciam xerente que falava

em português com outros xerente:

Recorte 1

P2: E tem xerente que conversa com o outro em português?

E3: Vish, tem muito!

P: Tem muito? E o que que você acha disso?

E: Principalmente esses jovem, né, que estuda. Aí que conversa...

Recorte 2

P: E o que que acontece se um xerente fala com você em português?

E: não senti muito né? Por que nós num somo branco, nós fala enrolado o português.

Tem que falar indígena. Eu falo pra nós falar indígena. Índio com índio. Não,

vamosfalar akwe, vou falar assim. Tenho uns amigo que fala em português. Eu falo,

“falar em português, sendo que nós somo índio, não pode, né?

P: Tem uns amigo seu que fala em português?

E: Tem uns que fala no colégio. “Bora ali jogar bola!”, fala assim. Em português,

sendo que nós somo índio. Tem uns que repara também, os índio. “Ah, esse cara aí ó,

ele fala em português”, sendo que não sabe falar em português.

2 Abreviação de ‘pesquisador’.
3 Abreviação de ‘entrevistado’.
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Na primeira resposta, a participante não somente afirma enfaticamente que há

muitos que falam o português com outro akwe, mas aponta quem são essas pessoas – os

jovens que estudam. Essa afirmação é reiterada pelo segundo depoimento ao apontar os

próprios amigos do colégio, que o chamam para ir jogar bola em português. O

comportamento linguístico dos colegas é, no entanto, rechaçada pelo participante, pois,

segundo ele, ‘falar em português, sendo que nós somo índio, não pode, né?”. Além

disso, percebe-se que há uma preocupação com o fato de “saber falar em português”, de

forma que é preciso falar indígena porque o indígena fala “enrolado o português”.No

recorte a seguir, é possível identificar exemplos da mesma natureza:

Recorte 3

P: E você conhece xerente que conversa com outro só em português?

E:Eu já vi

P: Quem são essas pessoas?

E: Eu já vi o pessoal lá da, não sei se vc já foi para o Rio Sono. Tem algumas pessoas lá que

conversa em português, tipo assim ‘Eaí, tudo bom?’, ‘Tudo bom, e vc?’. Então aí que a gente

tem que deixar esse... Eu sei que a gente tá estudando né, mas a gente tem que ser em primeiro

lugar nossa língua né. Quando a gente estuda fora a gente tem que falar o português, mas

quando a gente chega na aldeia a gente tem que tentar falar só na língua.

P: Você falou, onde que é? É na aldeia Rio Sono ou é pro lado da cidade de Rio Sono?

E: É na aldeia. Mas as pessoas que vem também na cidade né, mesmo que eles tão na cidade,

no meio de vocês, mas eles falam também. Até na aldeia eu já ouvi, mas por aqui eu nunca

ouvi não, nessa região.

P: E por que você acha que essas pessoas falam em português?

Eu acho que isso ai é o pensamento de cada um né. O que eu falei, tem gente que quer

preservar nossa língua, nossa cultura, mas alguns não. Mas seria importante se a gente pensasse

só em uma.

Nesse recorte o participante aponta a aldeia do Rio Sono como o lugar em que se

fala português, descrevendo, inclusive, as expressões de saudação como “eaí, tudo

bom?!”, usadas no lugar de “psedi’, termo equivalente em xerente. A cidade também é

apontada como um lugar onde se usa o português “sem necessidade”. Para ele, “quando

a gente estuda fora a gente que falar o português, mas quanto a gente chega na aldeia a

gente tem que tentar falar só na língua”. Desse modo, o participante avalia esse
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comportamento de maneira negativa, o que  indica uma atitude positiva para com a

língua e cultura indígena.

4.2 Atitudes com relação aos empréstimos e às mudanças de código

Em seus estudos sociolinguísticos sobre a língua e o povo Xerente, Braggio &

Mesquita (2011) alertam a respeito da crescente influência do português na estrutura da

língua xerente. Segundo os autores, mudanças não apenas no repertório semântico-

lexical da língua, como em sua própria estrutura fonética-fonológica, têm sido cada vez

mais perceptíveis no uso cotidiano da língua indígena. Segundo Braggio (2012), embora

fenômenos como o empréstimo e a mudança de código sejam comuns em indivíduos e

sociedades bilíngues - resultado da situação de contato linguístico -, a rapidez e a

intensidade com que esses fenômenos têm ocorrido na língua xerente é um dado

preocupante, na medida em que representa um indício de deslocamento linguístico.

Ainda de acordo com Braggio (2012), as mudanças percebidas na língua indígena

têm sido objeto de preocupação dos próprios falantes, o que tem gerado conflitos entre o

grupo, sobretudo entre as diferentes gerações, na medida em que lidam de modos

distintos com a situação de contato e a consequente introdução do português. Tendo isso

em vista, nessa subseção buscamos analisar a maneira como a geração dos jovens

avaliam as mudanças percebidas na estrutura da língua indígena. Essa “mistura” com o

português, que tem caracterizado a fala dos jovens xerente, foi algo apontado pelos

próprios participantes ao longo de nossa pesquisa, que comentavam sobre essa situação,

muitas vezes, em tom denunciativo.

Segundo a autora, enquanto os +velhos criticam a fala dos jovens, afirmando

coisas como “não é akwe o que os +jovens falam”, os jovens, por sua vez, criticam a

variedade dos +velhos, dizendo ser “difícil entender o que os +velhos falam” (Braggio,

2012, p. 166). Tais diferenças na estrutura das variedades faladas por essas gerações

devem-se, sobretudo, às intromissões de elementos do português, as quais acontecem de

modo distinto entre essas gerações.Conforme a classificação de Grosjean (2001), é

possível identificar quatro tipos de empréstimos do português pela língua indígena,): (a)

empréstimos por criação; (b) loanblends; (c) empréstimos com adaptação fonológica e

(d) empréstimos diretos.

De maneira resumida, os empréstimos por criação referem-se a estratégias

semântico-morfológicas de sua própria língua para emprestar conceitos somente
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existentes na outra língua, criando, portanto, uma nova palavra na língua original, são

mais recorrentes entre os indivíduos +velhos. Já os empréstimos do tipo loanblend

ocorrem quando há a justaposição de elementos das duas línguas em uma mesma

palavra. Os empréstimos com adaptação fonológica, ou “aportuguesados”, são aqueles

que passam pelo chamado “filtro da L1”, ou seja, adaptam-se à fonologia da L1. Por

fim, os empréstimos do tipo direto são aqueles que não apresentam nenhuma influência

da L1, sendo adotados diretamente da L2.

Enquanto os empréstimos por criação são mais utilizados pelos mais velhos,

portanto, uma completa adaptação à língua xerente, os mais jovens preferem fazer uso

dos empréstimos que passam somente pela adaptação fonológica ou mesmo por

nenhuma adaptação, introduzindo diretamente palavras do português ao conjunto lexical

da L1. Para a autora, isso significa que, enquanto a geração +velha reflete acerca da

entrada de conceitos do português, criando palavras xerente para expressá-las, as

gerações mais novas, por sua vez, tendem a emprestar palavras desnecessárias, cujo

equivalente já existe na língua indígena, ou a introduzi-las sem uma maior reflexão

sobre isso, somente passando pelo filtro fonológico da língua (cf. Mesquita, 2009 e

Braggio, 2012)

No entanto, apesar dos jovens estarem “mais abertos” à entrada do português,

durante as entrevistas, ao questionarmos os participantes se eles percebiam diferenças

na fala dos jovens com a dos +mais velhos, o grupo não só demonstrou estar consciente

acerca dessas diferenças, como, em seguida, ao perguntarmos o que achavam disso, a

maioria do grupo avaliou de forma negativa esse fato. Veja o que diz uma participante

+jovem sobre isso:

Recorte 4

P: e você acha que o jeito que você fala é diferente dos jeito que os mais velhos falam?

E: é diferente

P: como é que é diferente?

E: por que os mais velhos fala mais direito que nós. Quando vai falar ‘dasimpã’, ele vai falar

mais bonito ‘dasipsã’. Quando vai falar, eles fala também bem bonito na língua deles. Hoje em

dia não, hoje em dia quem fala mais bem é os velho.

P: e o que que você acha disso? Dos jovens falar diferente?

E: não, tem uns jovens aí fala rápido demais. A gente não entende é nada.
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Como é possível verificar no recorte acima, a participante percebe que há

diferenças na fala dos mais velhos com a dos mais jovens e exemplifica isso com uma

variação na pronuncia da palavra ‘dasipã’ [dasipã], que é pronunciada pelos mais velhos

como ‘dasipsã’ [dasipsã]. Essa diferença, que corresponde ao apagamento consonantal

no onset silábico, é discutida por Braggio (2005), segundo a qual existe um processo,

cada vez mais acelerado, de mudanças fonético-fonológicas na língua, e que tem as

gerações mais jovens como sua principal força motriz.

Segundo a autora, “a distância entre a fala dos mais velhos e a dos mais jovens é

perceptível quando se observam as possibilidades fonético-fonológicas entre as

gerações” (Braggio, 2005, p. 261). Nesse sentido, ao afirmar que “tens uns jovens aí que

fala rápido demais”, a participante demonstra não só perceber essas diferenças na língua

como avaliar essas mudanças negativamente. Isso é demonstrado em argumentos como

“quem fala mais bem é os velho”, porque “os velho fala mais direito que nós”. O

mesmo posicionamento é verificado no depoimento a seguir:

Recorte 5.

P: E você percebe que o jeito que você fala, que os jovens fala, é diferente do jeito dos mais

velhos?

E: É muito diferente. Nós que é jovem, nós tamo cada vez mais em, falando mais o português.

Estamos deixando pra trás nossa linguagem.

P: Hum. E o que você acha disso?

E: Eu acho que daqui mais frente, eu acho que nossa cultura vai acabar, e nós, os jovem, nós

não quer nem saber da nossa cultura mais.

P: E cê acha isso bom ou ruim?

E: Acho que é ruim.

O que se nota nesse recorte é que o participante está consciente de que os jovens,

“nós que é jovem”, estão “falando mais o português”. A preocupação com o futuro da

língua e cultura xerente que, para Braggio (2012), está presente no discurso de falantes

+velhos, aparece nesse recorte no discurso de um jovem, que afirma que a sua geração

está “deixando para trás” a linguagem. Considerações como “a nossa cultura vai

acabar”, “nós não quer nem saber da nossa cultura mais” evidenciam a forma como o

participante avalia negativamente tais mudanças. Isso demonstra haver uma consciência

dos jovens, pelo menos no nível do discurso, acerca da situação de risco em que a
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língua se encontra. A hipótese de que os jovens estejam, assim como os +velhos,

refletindo acerca dessas mudanças e avaliando como negativa a intromissão do

português é corroborada pela resposta a seguir:

Recorte 6

E: E você percebe que o xerente que você fala é diferente do xerente que o mais velho fala?

P: É, eu acho que é diferente. Hoje é diferente, hoje em dia. Mas antigamente, as pessoa, os

velho, os mais velho fala diferente como nós não. Nós tamo falando com o sotaque dos

português agora né? Nós tamo deixando de falar as palavra de antigamente. Nós tamo deixando

nossa cultura... quase toda as palavra, né? Nós tamo citando a palavra de português, né? Pra

completar nossa palavra. Aí fica difícil pra nois se usar a palavra em português.

E: E você acha... o que você acha disso? Dos jovens estarem falando desse jeito?

P: Eu sempre falo pros meus amigos, assim, não a gente se esforçar pro não-indio. Tem que

usar a nossa língua e do passado, né? Perguntar os mais velhos, né? Pra falar melhor, como era

no passado, né? Como é que se fala? Nossa culturo. Tem que se esforçar pra não perder nossa

língua de antigamente.

No depoimento acima, percebe-seuma consciência do participante sobre as

mudanças sentidas na língua, ou seja, sobre a forma como, hoje em dia, os jovens estão

falando com “o sotaque do português” e estão “deixando de falar as palavra de

antigamente”. Vemos que os empréstimos e as mudanças de código, referidas por ele

como estarem “citando a palavra de português pra completar nossa palavra”, são vistas

de forma negativa, já que “aí fica difícil pra nois se usar a palavra em português”.

Além disso, existe uma preocupação em manter e defender a língua e a cultura

xerente. Isso pode ser percebido em frases como “não a gente se esforçar pro não-

índio”, ou seja, não se esforçar para assimilar a língua e cultura do não-índio, e “tem

que se esforçar pra não perder nossa língua de antigamente”. Portanto, há um

sentimento de lealdade para com a língua indígena, que é refletido em uma preocupação

em manter intacta a “pureza” de sua estrutura.

Além disso, outro dado que nos chamou a atenção foi o fato de que as declarações

que expressavam uma maior consciência e preocupação a respeito das mudanças na

língua e na cultura eram mais recorrentes e mais fortes entre os +/-jovens que, ou

estavam cursando o ensino superior ou já haviam concluído o curso na universidade.

Como exemplo, citamos aqui a resposta de um participante que, há dois anos, concluiu
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o curso de Licenciatura Intercultural, oferecido pela Universidade Federal de Goiás

(UFG), e que hoje exerce a função de professor em uma escola indígena Xerente:

Recorte 7

E: Em situações assim, no casasamnto, conselho, quando a coisa ta bem assim

complicada, ai os ancião discursam, essa é uma forma de expressar de grande respeito

P: E a comuinidade respeita a opinião deles?

E: Respeita, a maioria respeita, mas assim, a gente tá assim, as coisas vem não por si,

mas por causa da pressão, principalmente da pressão né, as coisas de fora fez com que

alterasse, ao tomar o lugar daquilo que é nosso, então,  mais isso é, foi os próprios

indigenas foi cedendo, por que na lingua e na cultura tudo entra as vezes de mansinho...

você as vezes nem percebe, você percebe lá na frente, quando ja tá quase num ponto

vermelho, vamos dizer assim.

P: Voce acha que o fato das crianças, que a gente tavafalando,  delas estarem

aprendendo o português mais cedo e tendo mais contato com a televisão, você acha que

que eles não vão usar mais a linguaxerente e vão usar só o português?

E: Ah. Isso ai é uma das coisa que a gente ja percebeu né, e que não é bom, isso não é

bom e não vai ser bom, entao na qual onde tá nas nossas mãos a responsabilidade de

poder conscientizar e achar um método de também inserir e tentar manter aquilo que é

nosso, ninguém não tem como  você impedir isso, interferir, porque isso é uma coisa

pra discutir. Bem, leva muito tempo pra entender também, mas eu creio que pode tá

muita gente, as vezes, não dá importancia pra própria língua, mas a maioria, a maioria,

90, 95 % ainda mantem aquele desejo de poder manter, mas isso eu acho muito

complicado, perder. Perder eu acho que não perde não, mais de 200, 200 e poucos anos

de contato e de resistência. Não é qualquer grupos étnicos que aguenta e segura, então

isso demonstra que realmente dá pra manter mais tempo aí.

Nesse recorte, nota-se um maior entendimento ou consciência do participante a

respeito da situação de pressão e de perigo por que passa a língua e a cultura xerente, a

qual pode ser percebida no momento em que ele argumenta sobre a obrigação e a

necessidade de “conscientizar e achar um método de também inserir e tentar manter

aquilo que é nosso”, visto que “está nas nossas mãos”. Contudo, há uma relativa

segurança com relação ao futuro da língua e cultura xerente e que é justificada pelo

histórico de resistência do grupo. Assim, a consciência que o participante demonstra
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acerca do passado dos Xerente, marcado pela resistência às imposições do contato, é

acompanhada por uma consciência de dever em manter a tradição de resistência

linguística e cultural que caracteriza a história do grupo.

Autores como Fishman (1998) e Hamel & Sierra (1983) têm chamado a atenção

para o papel que a consciência etnolinguística dos falantes de uma língua minorizada

desempenham em sua manutenção. De acordo com esses autores,a consciência

linguística ou etnolinguística refere-se a uma dimensão moral e política de uso da língua

étnica, na qual os indivíduos possuem o dever de agir a favor da língua étnica,

defendendo-a das intromissões da língua dominante.

Segundo Fishman (1998), esse processo de conscientização etnolinguística é um

fenômeno que tem sido verificado nos últimos anos em diversos povos étnicos. De

acordo com o autor, embora esse processo seja resultado de mudanças políticas e

econômicas mais globais, o movimento de valorização da língua e identidade étnica

somente é possível na medida em que os próprios membros do grupo conscientiza-se

sobre a necessidade de reivindicar o reconhecimento de seus direitos políticos,

linguísticos e étnicos.

Nesse sentido, Gumperz (1982 apud ROMAINE, 2009) observa que mudanças

políticas e econômicas nas relações de contato podem provocar mudanças nas atitudes e

comportamentos linguísticos dos grupos envolvidos. Em seu estudo sobre os Chicanos,

na California, o autor notou que, na medida em que houve o surgimento de uma

consciência étnica do grupo, a mudança de código para o chicano, antes tida como uma

marca pejorativa do espanhol falado pelo grupo, passou a ser avaliada de modo positivo,

como uma importante marca de sua identidade étnica.

Entre os Xerente, uma análise da avaliação negativa que o grupo faz acerca dos

empréstimos e mudanças de código do português pode indicar a existência de uma

consciência étnica entre os jovens do grupo, na medida em que o que se observa em

seus discursos é a uma ideia do dever e da necessidade de valorizar e preservar a língua,

a cultura e a identidade étnica Xerente.

No entanto, nos perguntamos até que ponto essa consciência étnica provém de

uma reflexão individual e coletiva por parte da própria comunidade e até que ponto ela

apenas reflete o discurso já firmado de valorização da língua e identidade étnica

presente nas disciplinas das universidades.
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Considerações finais

Como vimos nos exemplos anteriores, a ideia de que a línguas é dinâmica e que

muda conforme o tempo não representa a concepção tradicional Xerente. Nesta,

mudanças na estrutura e no uso da língua xerente são vistas de modo negativo por seus

membros, na medida em que indica o enfraquecimento da língua e da cultura perante às

pressões da sociedade não-indígena. Levando isso em conta, vemos que existe uma

notável influência das concepções acadêmicas acerca da mudança linguística e cultural

nos discursos dos participantes que tiveram ou estão tendo acesso a tal formação.

No entanto, não se pode desconsiderar a hipótese de serem os discursos desses

participantes mera reprodução dos discursos acadêmicos apreendidos. Nesse caso, não

se pode mapear o que constitui, de fato, a concepção destes jovens que estão

frequentando o curso superior a respeito das mudanças observáveis na língua indígena:

se a avaliam negativamente, rechaçando aqueles que fazem uso de empréstimos,

alternância de código etc ou a avaliam como algo natural, inerente a qualquer língua, e

que não deve ser portanto, condenada.

Por fim, apresentamos como questionamento o papel que o acesso crescente dos

jovens ao ensino superior possa estar cumprindo na maneira comoestes avaliam e se

comportam diante das mudanças que se verificam na língua xerente. Estaria tendo o

discurso acadêmico um papel de camuflar as “verdadeiras” concepções desses jovens,

na medida em que seus discursos possam representar apenas a repetição daquilo que

escutam na universidade?

Ou, pelo contrário, o discurso acadêmico de valorização da diversidade étnica,

linguística e cultural estaria contribuindo com o surgimento ou fortalecimento de uma

consciência etnolinguística no grupo, auxiliando-os na reflexão sobre o seu contexto de

conflito e na luta pelo reconhecimento de seus direitos políticos, étnicos, linguísticos

etc? Respostas a essas questões requerem, no entanto, outros estudos, especificamente

voltados e elas.
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