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1 Introdução

Pesquisadores vêm cada vez mais se dedicando ao estudo das atitudes linguísticas em
contextos multilíngues, pois tais investigações possibilitam a análise do comportamento
linguístico dos falantes em relação à variação e, consequentemente, dos elementos que atuam nas
relações sociais entre os diferentes grupos.

No estado do Paraná, o estudo das atitudes linguísticas é bastante propício em virtude do
contato linguístico e cultural que se estabeleceu entre grupos étnicos das mais variadas origens,
resultado das correntes migratórias que chegaram ao estado e, nas regiões fronteiriças a outros
países, das relações laborais e comerciais com falantes do espanhol e do guarani.

No que tange aos imigrantes europeus, o estado recebeu um contingente significativo de
poloneses, ucranianos, italianos, alemães, além de grupos menos representativos, como os russos
e holandeses. Nas regiões Oeste e Sudoeste, os descendentes de imigrantes europeus que lá se
instalaram vieram de colônias previamente formadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina,
atraídos para essas regiões paranaenses pela possibilidade de compra de terras a preços irrisórios.
Imigrantes asiáticos também chegaram ao estado, como, por exemplo, os japoneses, estabelecidos
principalmente no Norte e Noroeste, e os chineses e árabes, radicados especialmente nas regiões
de fronteira. Some-se a isso o contato com as populações dos países hispânicos e se tem, assim,
uma colcha de retalhos multilíngue e multicultural no território paranaense.

Essa realidade justifica a investigação das atitudes frente à fala local, tipicamente
heterogênea, pois convivem nessas comunidades diversas línguas minoritárias, o que pode
favorecer juízos de valor depreciativos sobre essas línguas, já que, segundo Calvet (2009: 65),
“existe todo um conjunto de atitudes, de sentimentos dos falantes para com suas línguas e para
com aqueles que as utilizam”. Como são várias as línguas minoritárias existentes no estado do
Paraná, é possível que os juízos de valor depreciativos sobre essas línguas sejam frequentes e
notórios. Trata-se de uma atitude discriminatória que tem sua origem no julgamento que é feito
da língua minoritária, seja por seus falantes, seja por quem com eles conviva. Reconhecer as
verdadeiras causas desse fenômeno e as condições em que ele se concretiza constituiria, assim,
uma contribuição para o objetivo de fortalecer a identidade linguística dessas comunidades,
desmistificando crenças que podem perpassar várias gerações.

Com vista a entender melhor essa realidade plural paranaense, um projeto
interinstitucional foi concebido, sob a coordenação da professora Vanderci de Andrade Aguilera
(Universidade Estadual de Londrina) e a colaboração da professora Aparecida Feola Sella
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná). Trata-se do Projeto Crenças e atitudes linguísticas:
um estudo da relação do português com línguas de contato (Aguilera 2009), que coletou dados
em oito localidades paranaenses fronteiriças e/ou ocupadas por populações multiétnicas. Esses
dados vêm sendo explorados em trabalhos de Pós-Graduação stricto sensu de alunos de várias
instituições de ensino superior (vejam-se, por exemplo, Silva-Poreli 2010; Pastorelli 2011;

1 Este trabalho reporta resultados parciais de tese de doutorado (Corbari 2013) orientada por Dra. Jacyra Andrade
Mota (Universidade Federal da Bahia) e coorientada por Dra. Vanderci de Andrade Aguilera (Universidade Estadual
de Maringá).
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Santana 2012; Lamb Fenner 2013 e Corbari 2013). Este trabalho utiliza os inquéritos de uma
dessas localidades, Irati, cuja caracterização geossociocultural se apresenta na próxima seção.

2 Contexto geossociocultural

O município de Irati se localiza no Sudeste do Paraná. Como informa Orreda (2007), a
região de que faz parte Irati teria sido inicialmente povoada por indígenas caingangues. Em 1839,
duas bandeiras procedentes de Sorocaba ocuparam terras na raiz da Serra da Esperança, no
território de Iraty. A sede atual de Irati se desenvolveu a partir do pequeno povoado de
Covalzinho, fundado no final do século XIX por famílias procedentes de localidades do Leste do
Paraná, e liderado pelo tropeiro Francisco de Paula Pires. Mas o ano decisivo para o
desenvolvimento do povoado foi 1899, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro São Paulo-
Rio Grande do Sul e a instalação das estações ferroviária e telegráfica. Esses empreendimentos
trouxeram significativas melhorias nas áreas de transporte, comércio e comunicações,
impulsionando o desenvolvimento do município. Irati passou, então, a receber forte fluxo
migratório e, em pouco tempo, assumia ares de cidade.

No ano seguinte à elevação de Irati à categoria de Município (1907), a nova comuna
paranaense recebeu a primeira leva de colonos estrangeiros: holandeses, ucranianos e poloneses.
Em 1909, chegaram os alemães, e, de 1910 a 1912, mais poloneses e ucranianos se instalaram na
localidade. Também a partir de 1910 começaram a se fixar os imigrantes italianos. Todo esse
movimento migratório foi iniciado e dirigido pelo Governo Federal, mas houve também a
formação espontânea de um núcleo expressivo de italianos. Os grupos de imigrantes deram
impulso decisivo à economia local, embora tenham ocorrido evasões posteriores (Orreda 2007).

A colonização por descendentes de imigrantes oriundos da Europa, especialmente os de
origem eslava (poloneses e ucranianos), imprimiu a Irati um ambiente bastante tradicional,
voltado à preservação dos usos e costumes desses grupos étnicos. São vários os elementos que
colaboram para a manutenção da língua, cultura e identidade étnica dos diferentes grupos. Em
primeiro lugar, ressalta-se a função dos programas de rádio (especialmente AM) como difusores
das línguas e culturas dos imigrantes. Em Irati, a Rádio Najuá inclui, em sua programação AM,
dois programas de cunho étnico, ambos apresentados por Genoveva Zavilinski (o sobrenome
indica sua provável descendência polonesa) aos domingos pela manhã, mais precisamente das
dez às doze horas, momento em que a família geralmente está reunida em torno dos preparativos
para o almoço. São eles: “Hora das nações”, cuja proposta é a valorização de etnias que
predominam no município – alemã, italiana, portuguesa e ucraniana, uma a cada mês –,
executando músicas populares e folclóricas com o intuito de resgatar a cultura de cada povo, com
a colaboração de descendentes dessas etnias; e “Godzina Polska” (em polonês, “hora da
Polônia”), espaço dedicado a notícias sobre a Polônia e a aspectos relacionados aos costumes e às
músicas polonesas.

A apresentadora desses programas também organiza, no município, a Festa Polonesa,
realizada anualmente em maio, e a Festa das Nações, realizada anualmente em agosto, destinada
a celebrar e reunir as culturas que participaram da colonização do município. Além dessas duas
festas, o município realiza também o festival alemão Deutsches Fest – Baile do Chopp e da
Linguiça, sempre no mês de novembro.

Em Irati, há dois grupos folclóricos, criados com o objetivo de cultuar as tradições, os
costumes e as festas de cada nacionalidade representada: o Grupo Folclórico Polonês Lublin, que
pertence ao Centro de Tradições Polonesas Três de Maio, e que possui trajes das regiões mais
representativas da Polônia, com cerca de 400 peças; e o Grupo Folclórico Ucraniano Ivan
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Kupalo, que leva o nome da personagem mitológica dos eslavos (lenda da época pagã), a quem
os jovens recorriam em questões de conquista amorosa, e que, no folclore, é homenageada com
danças relacionadas aos fenômenos da natureza, como o vento e a chuva.

Circula no município, também, o jornal Pracia (em ucraniano, ‘trabalho’), do município
vizinho de Prudentópolis, cuja finalidade principal é, desde 1912, difundir a cultura ucraniana,
publicando quinzenalmente informações em português e em ucraniano sobre diversos temas,
principalmente relacionados a questões religiosas. O grupo que produz esse jornal – Gráfica
Prudentópolis, fundada pela Associação de São Basílio Magno, em 1911 – publica também o
Missionar (em ucraniano, ‘missionário’), jornal de cunho estritamente religioso, igualmente
escrito em língua ucraniana, o qual, possivelmente, também circula em Irati.

Outro elemento que se destaca como símbolo de identidade étnica é a arquitetura religiosa
ucraniana, representada por algumas igrejas em estilo oriental, com torres características das
igrejas ortodoxas (cúpulas em estilo bizantino). Nesse aspecto, não se pode deixar de mencionar,
em especial, o papel da religião nesse cenário, pois se trata de uma característica bastante
expressiva nos povos de origem eslava. Segundo Renk (2009), a religiosidade dos eslavos se
manteve nas colônias paranaenses: os ritos e as celebrações religiosas, como o Natal e a Páscoa,
eram aqui reproduzidos à semelhança da Europa. A igreja, ainda hoje, colabora para a
manutenção da língua e da cultura dos grupos de origem eslava, com seus diversos eventos: as
missas do rito ortodoxo rezadas em ucraniano; os ritos natalinos e pascais de descendentes de
ucranianos e poloneses, como, por exemplo, as hailkas (brincadeiras, com cantos e danças
populares, realizadas durante o período pascal pelos ucranianos); as cerimônias de casamento dos
ucranianos; sem mencionar os diversos símbolos materiais e elementos da culinária típica que
acompanham esses eventos.

3 Atitudes linguísticas e identidade étnica

Embora a Psicologia Social tenha sido pioneira em investigar as atitudes, na década de 60,
esse tema, na atualidade, beneficia-se das contribuições de outras grandes áreas, tais como a
Sociolinguística, a Sociologia da Linguagem e a Etnografia da Comunicação. Obviamente, cada
área apresenta um enfoque diferente das crenças e atitudes linguísticas.

Fundamenta este trabalho o conceito de atitude dos psicólogos sociais Lambert e Lambert
(1966: 78): “uma atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em
relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a qualquer acontecimento
ocorrido em nosso meio circundante”. Ou seja: para esses psicólogos, são componentes
essenciais da atitude os pensamentos e as crenças, os sentimentos (ou emoções) e as tendências
para reagir, de modo que “uma atitude está formada quando esses componentes se encontram de
tal modo interrelacionados que os sentimentos e tendências reativas específicas ficam
coerentemente associados com uma maneira particular de pensar em certas pessoas ou
acontecimentos” (Lambert e Lambert 1966: 78).

Não há consenso entre os pesquisadores quanto à estrutura componencial da atitude,
especialmente porque a cada concepção de atitude corresponde uma abordagem diferente. Duas
perspectivas sobressaem: a mentalista, que concebe a atitude como uma entidade complexa,
compreendendo os elementos cognitivo ou cognoscitivo, afetivo e conativo – como se pôde
observar na citação de Lambert e Lambert (1966) –, e a behaviorista ou comportamentalista, que
vê na atitude um elemento único, geralmente afetivo ou de valoração (Gómez Molina 1996;
Moreno Fernández 1998; Blanco Canales 2004).
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A perspectiva mentalista, portanto, é a que guia este trabalho, pois se compreende que
seria errôneo conceber a atitude unicamente como determinado tipo de ação em relação a um
objeto, uma vez que, conforme Oppenheim (1992), essa seria apenas uma etapa, ou seja, o passo
final de um processo. A disposição latente nos indivíduos não se configura unicamente como uma
forma de agir primária diante de um objeto de sua percepção, mas como uma tendência elaborada
e fortemente dirigida pelas crenças e valores que subjazem à manifestação ativa do sujeito com
relação a esse objeto.

A tendência da maioria das definições, seja de base mentalista, seja de base
comportamentalista, é concordar que uma atitude é uma disponibilidade, um estado mental de
prontidão, uma tendência para agir ou reagir de certo modo quando o sujeito é confrontado com
certos estímulos. Conforme Oppenheim (1992), as atitudes de um indivíduo estão sempre
presentes, mas permanecem subjacentes (adormecidas) na maior parte do tempo, sendo expressas
na fala ou em outra forma de comportamento somente quando o objeto da atitude é percebido.

As atitudes são adquiridas no processo de socialização – são, portanto, uma característica
antes do grupo que do indivíduo – e têm uma dupla função: permitem uma visão simplificada da
realidade e contribuem para a formação da identidade individual e social (Puolato 2006). As
atitudes linguísticas representam, assim, um componente fundamental da identidade linguística
do falante e oferecem uma chave de leitura e compreensão do próprio comportamento linguístico.
No âmbito das atitudes de forma geral, as atitudes linguísticas constituem uma categoria
particular, uma vez que seu objeto não são as línguas, mas os grupos que a falam.

Usar língua(s) faz parte da vida humana. É por meio dela que os usuários moldam,
constituem e sustentam a vida social e a identidade social e individual. É natural, portanto, que
toda pessoa, sendo falante de uma ou de diversas línguas em dado ambiente social, tenha visões,
opiniões e atitudes sobre sua(s) própria(s) língua(s) e sobre a língua dos outros. Porém, no caso
das atitudes linguísticas, o objeto da atitude não são as línguas em si, mas os grupos que as falam.
As atitudes linguísticas representam, assim, um componente fundamental da identidade
linguística do falante e possibilitam a leitura e compreensão do próprio comportamento
linguístico.

Nessa perspectiva, o estudo das crenças e atitudes linguísticas precisa estar fundamentado
na relação entre língua e identidade étnica, pois, segundo Liebkind (1999), usar a língua
influencia a formação da identidade de grupo, que, por sua vez, influencia os padrões de atitude e
uso linguísticos. Como a língua não está desvinculada de seu contexto social, principalmente na
sua condição de aspecto constituidor da identidade de determinado grupo étnico, ocorre que, na
maioria das vezes, ao caracterizar um grupo ao qual não pertence, a tendência é o usuário fazê-lo
de forma subjetiva, procurando preservar o sentimento de comunidade partilhado e classificando
o outro como diferente (Moreno Fernández 1998; Aguilera 2008). Também Calvet (2009: 77)
pondera que os comportamentos frequentemente são, “ao mesmo tempo, linguísticos e sociais: há
por trás dele relações de forças que se exprimem mediante asserções sobre a língua, mas que se
referem aos falantes dessa língua”.

De acordo com Liebkind (1999), um grupo étnico é frequentemente definido com base em
critérios objetivos, ou seja, em características biológicas, geográficas, linguísticas, culturais ou
religiosas. No entanto, a autora alerta que as culturas mudam, mas a continuação dos laços de
grupo em si pode ser mais duradoura, de modo que os membros da terceira ou quarta geração de
imigrantes, por exemplo, podem ser bastante diferentes de seus antepassados da primeira geração,
embora muitas vezes ainda se definam como membros de seu grupo étnico ancestral. Conforme a
autora, um grupo étnico pode ser simplesmente definido como qualquer grupo de pessoas que se
identificam ou são de alguma maneira identificados como, digamos, italianos ou poloneses,
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mesmo que não falem ou entendam o idioma, nem pratiquem a religião, nem gostem da culinária
de seus ancestrais. E é por essa razão que a autora prefere definir a etnicidade, ou identidade
étnica, com base em critérios subjetivos, já que se trata de uma crença subjetiva em uma
ancestralidade comum, não importando se uma relação de sangue realmente exista. A filiação
étnica é, nesse sentido, uma identidade presumida (Liebkind 1999).

Padilla (1999) igualmente define a etnicidade como o pertencimento de um indivíduo a
um grupo social que compartilha uma herança ancestral comum, a qual, por sua própria natureza,
é multidimensional, envolvendo os domínios biológico, cultural, social e psicológico. Também
para esse autor, a dimensão psicológica da etnicidade parece ser a mais importante, porque,
independentemente de variações nos domínios biológico, cultural e social, se uma pessoa se
autoidentifica como membro de um grupo étnico particular, então ela está disposta a ser
percebida e tratada como um membro desse grupo. Assim, os rótulos étnicos, atribuídos tanto por
si mesmos quanto pelos outros, são manifestações evidentes de identificação dos indivíduos com
uma etnicidade específica.

4 Metodologia

Este estudo toma como corpus dados coletados pelo Projeto Crenças e atitudes
linguísticas: um estudo da relação do português com línguas de contato (Aguilera 2009) na
localidade paranaense de Irati. A construção do instrumento de coleta de dados foi baseada em
Bergamaschi (2006) e contemplou a orientação de Lambert e Lambert (1966), que propõem
medir as atitudes por meio de um questionário com itens elaborados de modo a representar os três
componentes da atitude: a) o cognitivo ou cognoscitivo, referente ao que se sabe sobre uma
língua, variedade ou grupo linguístico; b) o afetivo, que corresponde ao sentimento frente ao que
se sabe a respeito de uma língua, variedade ou grupo linguístico; e c) o conativo, referente à
predisposição para agir frente ao que se sabe e sente sobre uma língua, variedade ou grupo
linguístico (perspectiva mentalista).

O questionário usado no Projeto foi adaptado à realidade sociolinguística e cultural da
comunidade de fala investigada, com 46 perguntas específicas para avaliar crenças e atitudes
linguísticas em relação às línguas em contato e ao português de cada localidade. Essas perguntas,
basicamente, buscavam verificar: a) a(s) língua(s) falada(s) pelo informante na infância com os
familiares, e no presente; b) a percepção do informante com relação às diferentes línguas faladas
em sua comunidade; c) a avaliação do informante com relação a essas línguas (quem fala melhor
ou pior, qual língua é mais bonita ou mais feia); d) o posicionamento do informante com relação
ao seu uso em lugares públicos ou à sua aprendizagem na escola; e) a avaliação do informante
com relação à sinceridade ou falsidade de amigos falantes dessas línguas (caso os tenha); e f) a
aceitação ou não do informante de manter relacionamento afetivo, profissional e de vizinhança
com membros das diversas etnias.

Para a seleção dos informantes do Projeto, foram consideradas três dimensões, a saber: a)
a dimensão diageracional, contemplando três faixas etárias: 18 a 30 anos, 31 a 50 anos, e 51 a 70
anos; b) a dimensão diastrática, optando-se pela escolaridade como parâmetro definidor de classe
social, resultando na definição de três níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior; e c)
a dimensão diassexual, contemplando sujeitos dos sexos feminino e masculino. Da combinação
das variáveis resultou a seleção de dezoito informantes para cada localidade pesquisada.

Para o desenvolvimento da análise, neste estudo, optou-se por uma abordagem
qualiquantitativa: primeiramente, as respostas foram quantificadas para fins estatísticos, rendendo
dados que, por si só, podem ser reveladores de algumas crenças e atitudes com relação às línguas
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ou variedades e aos seus falantes; posteriormente, procedeu-se à interpretação qualitativa das
respostas dos informantes.

5 Resultados da pesquisa

No questionário da pesquisa, as perguntas sobre as línguas que os informantes e familiares
das gerações anteriores (pais e avós) falavam, bem como sobre as línguas ainda faladas na
localidade, visavam a identificar a consciência linguística dos sujeitos da pesquisa e seu nível de
bilingualidade. Todos os iratienses declararam falar português, o que mostra a grande difusão da
língua majoritária (português) na comunidade. Quanto às línguas étnicas, comparando o
desempenho linguístico dos avós dos informantes com o dos informantes na atualidade, tem-se a
seguinte realidade: enquanto 44% dos avós dos informantes ainda falavam as línguas de
imigração (28% eram, inclusive, monolíngues nessas línguas) e somente um terço usava
unicamente o português, apenas 22% dos informantes fala hoje as línguas de herança (mas com
competências limitadas).

O vasto domínio do português em comunidades com histórico de ocupação/colonização
por imigrantes e/ou descendentes, fenômeno verificado em muitas localidades no Brasil, ocorre
também em Irati, resultando na gradativa substituição das línguas de herança pelo português à
medida que avançam as gerações. A língua minoritária vem paulativamente perdendo sua
importância, sobrevivendo apenas em contextos restritos, como no lar, na igreja ou em festas
comunitárias, e geralmente apenas entre os mais velhos.

Entre os inúmeros fatores responsáveis por esse fenômeno, pode-se destacar o processo de
nacionalização empreendido na década de 1930, em que o governo brasileiro interditou o ensino
e o uso das línguas dos imigrantes, fato que “inibiu significativamente a prática das línguas
maternas dos imigrantes, marcadamente no domínio público e institucional, sobretudo na
imprensa escrita e na escola, mas também no espaço privado” (Bolognini e Payer 2005: 44).

Não obstante o domínio do português em relação às línguas de herança, os iratienses têm
consciência da diversidade linguística ainda existente na localidade; alguns informantes são
capazes até mesmo de citar exemplos das línguas faladas na comunidade. Os exemplos citados,
de modo geral, fazem referência a temas frequentes em conversas cotidianas, ou seja, trata-se de
itens pertencentes aos campos conceituais das fórmulas de cumprimento, elementos da culinária,
expressões que descrevem o tempo (condições climáticas/meteorológicas), designação de grau de
parentesco e elementos dos ritos religiosos, configurando-se no que Mackey (2004) chama de
bilinguismo residual (quando se conservam apenas algumas competências reduzidas da língua).
Digna de nota é a expressão nache lhude (‘nossa gente’, em ucraniano), cuja menção foi
recorrente nas entrevistas, o que evidencia um uso frequente, dando indícios de um sentimento ou
discurso de união bastante reforçado entre os ucranianos.

Merece destaque, também, a percepção da maioria dos informantes de que as línguas
eslavas são as mais faladas na localidade. Considerando que aspectos geográficos e socioculturais
são determinantes para a manutenção linguística, essa relativa vitalidade linguística pode estar
relacionada a alguns fatores que colaboram para a preservação, ainda que precária, das línguas e
culturas dos grupos eslavos em Irati: a) o relativo isolamento geográfico; b) a religião; c) o
casamento intraétnico; d) os eventos e produtos culturais; e e) a resistência às medidas
nacionalizadoras.

Nas comunidades de descendentes de imigrantes, vários estudos mostram que a
manutenção da língua de origem está ligada também à forma de organização sociogeográfica:
onde eles formaram ilhas linguísticas, ou onde o contingente era mais representativo, os falantes
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da língua de origem têm sido mais resistentes à substituição linguística (Krug 2004; Luersen
2009). O fato de os imigrantes estabelecidos em Irati não serem oriundos de colônias de outras
regiões brasileiras, mas, de modo predominante, terem vindo diretamente da Europa, e a
proximidade com municípios que tiveram um modo de ocupação semelhante possivelmente
contribuíram para essa vitalidade maior observada nessa localidade, já que, conforme Luersen
(2009: 73), “a fixação, em certas localidades, de famílias originárias de uma mesma região e que
permanecem em certo isolamento pode contribuir para a manutenção do dialeto falado por essas
famílias”.

Com relação ao papel da religião, já se mencionou, na seção 2, que os grupos eslavos, em
Irati, preservam algumas tradições e rituais festivos de caráter religioso (em datas comemorativas
como a Páscoa e o Natal), além da realização da missa em ucraniano (ritual católico ortodoxo).
Tais práticas foram, de fato, mencionadas em algumas entrevistas. Renk (2009) considera que a
religião tem um papel significativo na preservação da língua étnica, notadamente quando se
mantém os ritos nessa língua: para os ucranianos ortodoxos, a língua materna era a língua da
leitura dos textos e das celebrações religiosas e, portanto, seu aprendizado era essencial para
poder ler e compreender os textos sagrados. No entanto, na atualidade, a manutenção da língua
étnica nas missas de rito ortodoxo é apenas parcial, já que, conforme a informante 10, parte da
missa já está sendo feita em português, e, aos sábados, a missa é realizada toda em português.
Isso indica uma mudança em termos de uso da língua ucraniana que pode sinalizar um
atendimento ao perfil das novas gerações, que gradativamente estão “perdendo” a língua de
herança.

O casamento intraétnico é outro fator que tem colaborado para a preservação, ainda que
em grau limitado, das línguas eslavas em Irati. Em alguns inquéritos, há registros de que o
casamento com pessoas do mesmo grupo étnico acontece tanto com os poloneses quanto com os
ucranianos. O casamento intraétnico facilita a preservação da língua e da cultura de um grupo
minoritário, na medida em que permite que a interação dos cônjuges seja, total ou parcialmente,
mediada pela variedade de herança já usada em suas famílias de origem. Na direção oposta, o
casamento com membros de outros grupos étnicos favorece a perda de elementos culturais e
acelera o abandono linguístico (Holmes 2001). Porém, se, por um lado, a decisão de evitar
casamentos interétnicos pode constituir um fator facilitador para que os elementos culturais
originários sejam preservados, por outro, pode colaborar para a marginalização da comunidade.
Segundo Fishman (1972), se os imigrantes se casam somente entre si, se seguem apegados aos
seus costumes originários e se continuam valorizando somente a companhia mútua, com o passar
do tempo, podem se tornar uma sociedade marginal, com crenças e tradições próprias.

Nos inquéritos de Irati, por exemplo, alguns informantes avaliaram como antissociais
determinadas atitudes dos grupos eslavos, principalmente os poloneses. Porém, as pesquisas de
Jacumasso (2009), realizada na zona rural de Irati, e de Ramos (s.d.), desenvolvida na cidade
vizinha de Prudentópolis, mostram que são as comunidades ucranianas que se mantêm fechadas,
adotando práticas que facilitam a preservação da sua língua e cultura, tais como a formação de
comunidades predominantemente rurais, o casamento entre ucranianos e a adoção do rito católico
ortodoxo, entre outras.

Finalmente, o último aspecto a ser apontado, no que se refere à peculiaridade de Irati
quanto à maior conservação das línguas de herança (quando se compara, por exemplo, à cidade
paranaense de Santo Antônio do Sudoeste, fronteiriça à Argentina, conforme Corbari 2013), é a
resistência às políticas homogeneizadoras perpetradas pelo Estado Novo em seu ideal de
nacionalização. Renk (2009) afirma que os grupos eslavos, no Paraná, acionaram estratégias para
manter a identidade cultural: “o processo de resistência cultural foi realizado em casa, sem alarde,
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mantendo as tradições. Os ritos e celebrações religiosas foram momentos especiais para manter
elementos da identidade cultural” (Renk 2009: 212).

Considerando que a avaliação das línguas e de seus falantes é um fator que pode concorrer
para o abandono de algumas línguas em favor de outra, o questionário continha perguntas sobre
os modos de falar considerados bonitos ou feios pelos informantes. Dessa forma, solicitados a
avaliarem esteticamente as línguas, mais da metade dos informantes (61%) considerou o italiano
como a língua mais bonita, mas apenas um justificou, dizendo que essa língua “é mais sonora”.
Em segundo lugar, vem o polonês, avaliado como a língua mais bonita por 22% dos informantes.
Já com relação à língua mais feia, um terço dos informantes citou o alemão, mas apenas três
justificaram suas respostas, dizendo que essa língua é “estranha”, “diferente”, “mais difícil de
falar” e “pouco sonora”. Em segundo lugar, vem o ucraniano, citado por cinco informantes
(28%), sem justificativa para a resposta. Dois informantes (11%) citaram o polonês, mas apenas
um justificou: “a língua polonesa, ela é complicada, dá essa impressão que o som das palavras
sempre são iguais” (Inf. 18). Os resultados obtidos com essas questões mostram, de modo geral,
uma tendência de se avaliar como bonitas as línguas que os informantes entendem, ou seja, o
fator “compreensibilidade” parece ser determinante para julgar uma língua como bonita.

Buscando a identificação das tendências de reação dos sujeitos pesquisados, verificou-se
uma inclinação positiva em ambas as localidades, pois os informantes, de modo geral, a)
disseram que não proibiriam o uso das línguas étnicas em lugares públicos; b) expressaram
vontade de aprender a falar alguma das línguas de herança, em especial o italiano; c)
manifestaram-se favoravelmente ao ensino formal dessas línguas; d) demonstraram disposição
para comprar casas em bairros em que vivessem apenas membros de determinada etnia; e)
declararam que namorariam ou se casariam com alguém dessas etnias; e, finalmente, f)
mostraram-se dispostos a procurar um médico ou dentista dessas etnias.

Constatou-se, entre os informantes, ampla defesa da legitimidade de as pessoas falarem
suas línguas, salvaguardando não só o direito à livre expressão, como também o de manter suas
culturas por meio da língua (como fator de identidade), especialmente na questão referente à
proibição ou não do uso das línguas étnicas em público: 88,89% dos entrevistados manifestaram
que não proibiria o uso dessas línguas em espaços socialmente compartilhados.

Quanto à vontade de aprender uma língua adicional (a língua dos antepassados ou outra
língua qualquer falada na comunidade), observou-se que 50% dos informantes citaram o italiano,
preferência justificada pelos informantes com os seguintes argumentos: a) são descendentes de
italianos; ou b) o idioma é avaliado como belo; ou c) a língua é considerada útil para viagens. De
fato, verificou-se que a maioria dos informantes que deram essas respostas é de origem italiana –
se não todos, porque um dos informantes tem descendência mista, incluindo a italiana, e outro se
caracteriza como de origem indefinida, podendo ser também descendente de italiano. Assim,
pode estar embutido nas respostas o desejo de resgate e/ou manutenção das línguas de herança. E
a beleza atribuída a essa língua poderia ser explicada, talvez, pela familiaridade que os
informantes têm com a língua, pois, conforme Giles e Niedzielski (1998), há um forte vínculo
entre a agradabilidade percebida de uma variedade de língua e a sua aparente inteligibilidade.

O papel da escola na manutenção das línguas de herança foi reivindicado pela maioria dos
informantes: 61% acham que a escola deveria ensinar as línguas estrangeiras, ou uma delas. Os
critérios para a eleição da língua a ser inserida no currículo, quando citados, geralmente estão
ligados à predominância dessa(s) língua(s) na localidade, à necessidade de resgate daquelas
pouco faladas e à promoção do respeito à diversidade linguística e cultural dos diferentes grupos
étnicos. O índice de respostas positivas parece ser suficiente para justificar a inclusão das línguas
de herança no currículo escolar, pelo menos em caráter optativo. Uma parcela pequena dos
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informantes (28%), no entanto, respondeu explicitamente que a escola não deveria ensinar as
línguas faladas na localidade, ou que deveria apenas ensinar o português, ou a “língua brasileira”.
As justificativas apresentadas fazem referência à opção preferencial pelas línguas de
comunicação internacional na atualidade (inglês e espanhol), ou à inviabilidade de se comportar
as várias línguas no currículo, ou, ainda, à preferência pelo ensino do português devido à
constatação de que as crianças “não sabem falar” sua língua materna, revelando um mito bastante
difundido socialmente.

No que concerne à disposição para conviver com membros de todas as etnias e/ou usufruir
serviços por eles prestados, os informantes, de modo geral, desvinculam aspectos das relações
sociais e das características pessoais ao pertencimento a grupos étnicos específicos. No geral,
houve alto índice de aceitação em relação à convivência com pessoas de outras etnias. Aliás, essa
tendência também foi verificada nas respostas às questões sobre a sinceridade ou falsidade de
pessoas das diversas etnias pertencentes ao círculo de amizade dos informantes.

Especificamente, com relação à possibilidade de comprar casa em bairro onde houvesse
apenas membros de determinado grupo étnico, as respostas positivas (sem ressalvas), em ordem
decrescente, foram atribuídas aos italianos (83%), alemães (67%), poloneses (61%) e ucranianos
(56%). E quanto à disposição de namorar ou casar-se com parceiros de outra origem étnica, a
preferência também foi constatada em relação aos italianos (83%), seguidos dos ucranianos
(72%), dos alemães (61%) e dos poloneses (56%). Novamente, o alto índice de respostas
positivas pode estar relacionado à origem étnica predominante do universo de informantes
(descendência italiana). Nesses dois grupos de questões, houve menções a uma possível atitude
discriminatória dos descendentes de alemães em relação às outras etnias, bem como ao fato de os
grupos de origem eslava serem “antissociais”, ou seja, cultivarem relações predominantemente
intraétnicas.

Nesse último caso – e não apenas nesses dois grupos de questões –, como as observações
partiram predominantemente dos ucranianos em relação aos poloneses e vice-versa, revelando
uma depreciação mútua entre esses grupos, pode-se identificar um conflito interétnico latente,
cuja origem é histórica. Ramos (s.d.), historiador que fez um estudo na localidade de
Prudentópolis, município vizinho a Irati e com características similares em termos de ocupação
do espaço (colonização) e de constituição étnica da população, identificou que os conflitos entre
poloneses e ucranianos nessa região são constantes, refletindo uma disputa histórica entre esses
grupos étnicos cuja gênese remonta às disputas pela hegemonia de território ainda em solo
europeu. Esse imaginário coletivo, criado em terras europeias, é reproduzido em terras
brasileiras, onde grupos que nunca haviam se encontrado se hostilizam, seja em forma de gestos,
de termos pejorativos, de recusas de ajuda ou de uso da língua étnica, seja em forma de luta
corporal mesmo.

Os índices mais altos de respostas positivas ocorreram na questão sobre a possibilidade de
consultar profissionais da saúde, em que os informantes salientaram que o importante é a
qualidade de formação profissional do médico ou dentista, e não o pertencimento a dada etnia.
Nessa questão, os italianos e os ucranianos tiveram 100% de respostas positivas; os alemães e os
poloneses, 94%. Destaca-se que algumas ressalvas nas respostas às questões relativas a
relacionamentos (profissionais e pessoais) dizem respeito à dificuldade de comunicação, no caso
de o sujeito não usar a língua portuguesa, e a diferenças culturais.

A atitude geral positiva constatada em relação às línguas faladas na localidade e aos seus
falantes não significa, porém, que os informantes não tenham expressado a percepção de
desprestígio da língua de herança. Alguns informantes relataram um comportamento comum
entre falantes de línguas minoritárias: a “vergonha” em falar a língua de herança, ou a “gozação”
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dirigida a falantes dessas línguas. Essa atitude parece denotar a falta de prestígio da língua
minoritária perante a majoritária (o português), especialmente no passado, como alguns
informantes ressaltam. Porém, acompanhando esse sentimento, constata-se também o orgulho
que pode representar a proficiência na língua de herança, implícito no reconhecimento de que
“deixar de falar essa língua “é um erro”, ou de que o conhecimento da língua é uma “riqueza
cultural” a ser preservada. Trata-se, então, do prestígio encoberto (covert prestige) postulado por
Labov (1972), que está ligado ao desejo do falante de manter sua identidade no interior de seu
grupo social. A noção de prestígio encoberto está associada à noção de identidade social, ao
orgulho linguístico e à pertinência a dada classe social ou comunidade de fala.

Também houve algumas manifestações de visões estereotipadas. Como exemplo, cita-se a
resposta de um dos informantes à pergunta “Você conhece algum exemplo do italiano?”: “Bom,
tem várias expressões, porco Dio, por exemplo, que os italianos usam pra xingar” (Inf. 15). Essa
referência ao costume dos italianos de usar palavras torpes para blasfemar ou “xingar” já se
tornou, pelo menos na região sul do Brasil, um estereótipo do temperamento dos descendentes
desse grupo étnico. Esse uso peculiar da linguagem, denominado turpilóquio, já vem sendo
descrito por vários pesquisadores, dentre eles Frosi et al. (2008), que concebem o turpilóquio
como expressão étnica e elemento cultural ítalo-brasileiro.

No entanto, as atitudes dos iratienses em relação às línguas faladas na localidade, e aos
seus falantes, podem ser consideradas predominantemente positivas, demonstrando uma
tolerância (ao menos no discurso) em relação ao plurilinguismo presente na comunidade.

6 Considerações finais

Entre os resultados mais significativos da pesquisa realizada com os informantes de Irati,
pontuam-se, aqui, dois deles. Em primeiro lugar, a pesquisa demonstrou a grande difusão da
língua majoritária, concomitantemente à perda gradativa da competência das línguas de herança:
hoje, a língua étnica sobrevive geralmente entre os mais velhos, ou em temas circunscritos a
conversas cotidianas, no lar ou em público entre amigos e vizinhos. Esse bilinguismo residual
pode ser atribuído a fatores de diversas naturezas: sociogeográficos, sócio-históricos, religiosos e
culturais.

É preciso destacar que, em muitas comunidades bi- ou plurilíngues, a identidade étnica de
seus membros está vinculada a diversos aspectos, dos quais a língua é apenas um. Há outros
fatores significativos de identificação, tais como a religião e os ícones e símbolos. Aspectos como
as festas tradicionais, os estilos arquitetônicos próprios, a culinária, a formação de grupos de
danças folclóricas, as canções etc., os quais são reforçados pela divulgação na mídia, contribuem,
juntamente com a língua, para que se crie e se mantenha uma identidade étnica.

O segundo ponto considerado relevante na pesquisa é que os resultados mostraram, de
modo geral, atitudes positivas (de prestígio) dos informantes em relação às línguas e aos seus
falantes, ainda que houvesse, por parte de uma parcela pequena dos informantes, manifestações
de preconceitos fundadas em visões estereotipadas, culturalmente construídas, ou mediadas por
questões identitárias.

Frente a isso, verifica-se a pertinência de implementar políticas de resgate e/ou
manutenção dessas línguas faladas na localidade, pois a situação de substituição ou abandono
linguístico tem a ver não apenas com a atitude dos falantes, mas também com as políticas
linguísticas. Além disso, é preciso pensar que a perda de língua/dialeto representa a perda de
identidade cultural (ou, ao menos, parte dela), pois uma língua está simbolicamente ligada à sua
cultura. Em alguns casos, as culturas foram já tão erodidas que pode ser difícil retornar às suas
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condições prévias. Porém, no caso de Irati – ao menos no que concerne às línguas eslavas,
especialmente o ucraniano –, observa-se ainda certa vitalidade linguística. A própria
reivindicação de alguns informantes iratienses aponta para a necessidade de políticas de educação
bilíngue que valorizem as línguas das minorias, como forma de resgatar e/ou preservar as culturas
de herança.
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