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RESUMO:	A	questão	central	apresentada	neste	texto	é	como	dois	projetos	—	o	programa	Sou	Bilíngue	
e	 o	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari	 —,	 realizados	 pelo	 povo	 indígena	 Paumari,	 no	 estado	 do	
Amazonas,	se	relacionam	com	processos	sociopolíticos	mais	abrangentes.	Nosso	objetivo	é,	a	partir	
de	 uma	 perspectiva	 glotopolítica	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986;	 LAGARES,	 2018),	 apontar	 como	
essas	 ações	 se	 caracterizam	 como	 formas	 de	 resistência	 a	 um	 processo	 de	 marginalização	 que	 é	
próprio	da	organização	política	da	nossa	sociedade. 
Palavras-chave:	povo	paumari;	política	linguística;	línguas	minorizadas. 
ABSTRACT:	 The	 central	 issue	 discussed	 in	 this	 paper	 is	 the	 relation	 between	more	 encompassing	
sociopolitical	 processes	 and	 the	 projects	 Sou	 Bilíngue	 and	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 both	
organized	 by	 the	 Paumari	 people,	 in	 the	 state	 of	 Amazonas,	 Brazil.	 Through	 a	 glotopolitical	
perspective	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986;	 LAGARES,	 2018),	 our	 aim	 is	 to	 point	 out	 how	 these	
actions	 constitute	 a	 form	 of	 resistance	 toward	 a	 marginalization	 process	 that	 is	 itself	 part	 of	 the	
political	organization	of	our	society. 
Keywords:	Paumari	people;	language	policy;	minority	languages. 
	

	

	

1.	INTRODUÇÃO 

	

Ao	pensarmos	em	política	 linguística	de	um	ponto	de	vista	mais	 abrangente,	 é	

possível	 que	 nossa	 primeira	 associação	 seja	 em	 relação	 às	 ações	 promovidas	 pelo	
                                                             
1	Doutoranda,	UFPR. 
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Estado,	por	exemplo,	em	favor	da	sua	língua	nacional	ou	para	a	preservação	de	línguas	

minorizadas	 faladas	 em	 seu	 território.	 Veja-se,	 por	 exemplo,	 o	 já	 bastante	 discutido	

projeto	 de	 lei	 n.	 1676/1999,	 a	 “lei	 dos	 estrangeirismos”,	 que	 tinha	 por	 objetivo	

restringir	 o	 uso	 de	 palavras	 em	 língua	 estrangeira	 como	 forma	 de	 assegurar	 “a	

promoção,	a	proteção,	a	defesa	e	o	uso	da	Língua	Portuguesa”.	Ou	ainda,	o	Decreto	n.	

7.387/2010	 (BRASIL,	 2010),	 que	 instituiu	 o	 Inventário	 Nacional	 da	 Diversidade	

Linguística,	 cuja	 função	 é	 a	 “identificação,	 documentação,	 reconhecimento	 e	

valorização	das	línguas	portadoras	de	referência	à	identidade,	à	ação	e	à	memória	dos	

diferentes	grupos	formadores	da	sociedade	brasileira”;	mais	recentemente,	tramita	na	

Câmara	 dos	 Deputados	 o	 projeto	 de	 lei	 (PL)	 489/2019,	 que	 pretende	 “assegurar	 o	

exercício	dos	direitos	linguísticos	dos	brasileiros,	especialmente	das	comunidades	que	

utilizam	línguas	minoritárias	como	língua	materna”. 

Esses	 casos	 caracterizam	 políticas	 linguísticas	 oficialmente	 estabelecidas;	 no	

entanto,	conforme	afirma	Bernard	Spolsky	(2004),	aquelas	que	estão	vigentes	em	uma	

comunidade	 nem	 sempre	 estão	 explícitas,	 sendo	 que,	 em	 alguns	 casos,	 sequer	 há	

informações	claras	a	respeito	dessa	realidade	linguística:	“Alguns	países	registram	suas	

políticas	 linguísticas	 em	 suas	 constituições	 ou	 em	 forma	 de	 lei;	 outros	 não.	 Alguns	

implementam	 suas	 políticas	 oficiais,	 outros	 claramente	 não.	 Alguns	 países	 podem	

fornecer	dados	sobre	o	número	de	pessoas	que	falam	várias	línguas.	Outros	nem	fazem	

essa	pergunta	em	seus	censos	nacionais”.	(SPOLSKY,	2004,	p.	04,	tradução	nossa).2	

Além	disso,	podemos	identificar	agentes	de	políticas	linguísticas	abaixo	do	nível	

do	Estado.	No	âmbito	familiar,	por	exemplo,	pensemos	em	uma	situação	de	imigração	

em	que	os	pais	não	falam	com	os	filhos	em	sua	língua	materna,	apenas	na	língua	local,	

na	 tentativa	 de	minimizar	 o	 preconceito	 que	 eles	 possam	 vir	 a	 sofrer;	 veremos	 essa	

questão	com	mais	detalhes	ao	longo	do	texto. 
                                                             
2	No	original:	“Some	countries	record	their	language	policy	in	their	constitutions	or	in	law;	others	do	
not.	Some	implement	their	written	policies;	others	clearly	do	not.	Some	countries	can	provide	data	
about	 the	number	of	people	who	speak	various	 languages.	Others	do	not	even	ask	that	question	 in	
their	national	census.” 
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No	presente	artigo,	 interessaram-nos	 justamente	as	ações	engendradas	 fora	do	

âmbito	formal	do	Estado;	trataremos,	em	particular,	do	povo	indígena	Paumari	—	da	

região	do	médio	rio	Purus,	no	estado	do	Amazonas	—	e	seus	projetos	em	torno	de	sua	

língua	materna,	os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	Campeonato	da	Língua	Paumari. 

Dado	o	flagrante	descaso	do	Estado	Brasileiro	em	relação	à	causa	indígena	como	

um	 todo,	 já	 era	 de	 se	 esperar	 o	 pouco	 esforço	 na	 preservação	 das	 línguas	 dessas	

comunidades	 ainda	 faladas	 no	 país.	 Vale	 destacar	 que	 o	 panorama	 linguístico	

encontrado	pelos	portugueses	quando	se	deu	a	efetiva	ocupação	do	território,	a	partir	

de	1532,	era	muito	diverso	do	atual.	Estima-se	que	a	população	daquela	época	era	de	

algo	 entre	 2	 e	 6	 milhões	 de	 pessoas,	 e	 perto	 de	 1000	 línguas	 eram	 faladas.	 Como	

resultado	de	séculos	de	exploração	e	negligência,	atualmente,	o	número	de	línguas	caiu	

para	 180	 e	 a	 população,	 de	 acordo	 com	 o	 Censo	 de	 2010,	 não	 passa	 de	 800.000	

(BASSO;	 GONÇALVES,	 2014).	 Por	 essa	 razão,	 é	 interessante	 analisar	 o	 caso	 dessas	

aldeias	 do	médio	 rio	 Purus,	 uma	 vez	 que	 as	 ações	 ali	 desenvolvidas	 se	 caracterizam	

como	 um	 engajamento	 consciente	 na	 promoção	 da	 língua	 e	 da	 cultura	 por	 seus	

próprios	falantes. 

Na	 próxima	 seção,	 apresentaremos	 um	 breve	 panorama	 sobre	 o	 campo	 de	

estudos	 em	 Política	 Linguística,	 bem	 como	 algumas	 observações	 em	 torno	 da	

perspectiva	 Glotopolítica.	 Na	 seção	 3,	 será	 apresentado	 o	 povo	 indígena	 Paumari	 e	

seus	projetos	em	torno	da	sua	língua	materna,	a	saber,	os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	

Campeonato	de	Língua	Paumari.	A	última	seção	será	dedicada	às	considerações	finais. 
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2.	POLÍTICAS	LINGUÍSTICAS	E	A	PERSPECTIVA	GLOTOPOLÍTICA 

	
Somos	filhos	da	época 
e	a	época	é	política 

	
Todas	as	tuas,	nossas,	vossas	coisas 

diurnas	e	noturnas, 
são	coisas	políticas. 

	
Querendo	ou	não	querendo, 

teus	genes	têm	um	passado	político, 
tua	pele,	um	matiz	político, 

teus	olhos,	um	aspecto	político.	[…] 
	

Wislawa	Szymborska 

	

As	 pesquisas	 em	 política	 linguística	 enquanto	 área	 do	 conhecimento	 são	

relativamente	 recentes	 e,	 de	 acordo	 com	 Elias	 Ribeiro	 da	 Silva	 (2013),	 é	 possível	

identificar	certa	diversidade	terminológica	na	literatura	técnica,	já	que: 

	
[...]	alguns	autores	utilizam	as	expressões	“Planejamento	Linguístico”	(Language	
Planning)	 e	 “Política	 Linguística”	 (Language	 Policy)	 de	 forma	 distinta,	 outros	
preferem	 utilizá-las	 conjuntamente	 na	 expressão	 “Planejamento	 e	 Política	
Linguística”	 (Language	Planning	and	Policy).	 [...]	Na	 literatura	brasileira	 sobre	o	
tema,	 embora	 também	 se	 observe	 certa	 inconstância	 terminológica,	 é	 mais	
frequente	a	utilização	da	expressão	“política	linguística”	para	designar	o	processo	
em	sua	totalidade,	isto	é,	a	política	e	o	planejamento	linguísticos.	(SILVA,	2013,	p.	
291). 

	

Esse	 debate	 terminológico	 faz	mais	 sentido	 se	pensarmos	no	 contexto	no	qual	

podemos	 localizar	 as	 primeiras	 intervenções	 em	 política	 linguística,	 a	 saber,	 as	

décadas	de	1950	e	1960,	durante	o	processo	de	descolonização	de	países	da	África	e	

da	 Ásia.	 Naquele	momento,	 política	 e	 planejamento	 linguísticos	 tinham	 a	 ver	 com	 a	

ideia	 de	 diversidade	 linguística	 enquanto	 um	 problema,	 um	 empecilho	 para	 a	

constituição	de	uma	nação	“moderna”	e	“desenvolvida”,	seguindo	o	modelo	de	Estado	

Nacional	europeu,	o	qual	demanda	a	escolha	de	uma	língua	oficial.	Nesse	sentido,	uma	
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etapa	do	planejamento	linguístico	consistia	em	equipar	as	 línguas	locais	dos	mesmos	

instrumentos	normativos	de	que	dispunha	a	língua	de	colonização,	ou	seja,	um	sistema	

ortográfico	 fixado,	 um	 dicionário	 e	 um	modelo	 de	 gramática	 padrão	 para	 ser	 usado	

como	referência	—	essa	“modernização”	era	chamada	de	planejamento	de	corpus. 

Além	disso,	o	planejamento	implica	a	própria	escolha	de	uma	língua	a	ser	eleita	

como	língua	oficial,	o	que	envolve	as	atitudes	da	comunidade	de	falantes	em	relação	a	

essa	 escolha	 e	 as	 implicações	 políticas	 que	 resultam	 disso.	 Era	 preciso,	 portanto,	

realizar	um	trabalho	deliberado	no	sentido	de	associar	a	língua	a	certo	prestígio	social. 

Em	resumo,	de	acordo	com	Robert	Kaplan	e	Richard	Baldauf	(1997): 

	
O	 exercício	 do	 planejamento	 linguístico	 leva	 a,	 ou	 é	 direcionado	 pela,	
promulgação	 de	 uma	 política	 linguística	 pelo	 Governo	 (ou	 outra	 pessoa	 ou	
entidade	 oficial).	 A	 política	 linguística	 é	 um	 conjunto	 de	 ideias,	 leis,	
regulamentações,	 regras	 e	 práticas	 que	 buscam	 implementar	 a	 mudança	
linguística	planejada	na	sociedade,	grupo	ou	sistema.	Apenas	quando	esse	tipo	de	
política	existe	é	que	qualquer	tipo	de	avaliação	efetiva	do	planejamento	pode	ser	
feita.	(KAPLAN;	BALDAUF,	1997,	p.	XI,	tradução	nossa)3. 

	

O	 trabalho	 dos	 linguistas	 consistia,	 portanto,	 em	 uma	 série	 de	 intervenções	

sobre	as	línguas	com	o	propósito	de	resolver	o	problema	do	multilinguismo	a	partir	de	

uma	perspectiva	fundamentalmente	instrumentalista.	E	essa	é	justamente	a	crítica	que	

esses	primeiros	 trabalhos	 em	política	 linguística	passaram	a	 receber,	nas	décadas	de	

1980	 e	1990,	 isto	 é,	 não	passou	 em	branco	a	 falta	 de	 compromisso	 explícito	 com	as	

questões	 identitárias	 e	 culturais	 e	 com	 o	 peso	 político	 desse	 processo	 de	

estabelecimento	de	uma	coesão	social	a	partir	da	língua: 

	
Ao	 assumir	 que	 a	 diversidade	 linguística	 constitui	 um	 “problema”	 para	 o	
desenvolvimento	 das	 comunidades	 humanas,	 a	 Política	 Linguística	 estaria	

                                                             
3 No	original:	 “The	exercise	of	 language	planning	 leads	 to,	or	 is	directed	by,	 the	promulgation	of	 a	
language	policy	by	government	(or	other	authoritative	body	or	person).	A	language	policy	is	a	body	
of	 ideas,	 laws,	 regulations,	 rules	and	practices	 intended	 to	achieve	 the	planned	 language	 change	 in	
the	 society,	 group	 or	 system.	 Only	 when	 such	 policy	 exists	 can	 any	 sort	 of	 serious	 evaluation	 of	
planning	occur.” 



	
Curitiba,	Vol.	7,	nº	13,	jul.-dez.	2019											ISSN:	2318-1028																																																								REVISTA	VERSALETE	
	
	

D’ÁVILA,	A.	Estratégias	de	resistência...	 79	

legitimando,	 cientificamente,	 a	 ideologia	 do	 monolinguismo.	 Os	 críticos	
argumentavam	 que	 a	 diversidade	 linguística	 não	 pode	 e	 não	 deve	 ser	 definida	
como	um	“problema”	na	medida	em	que	as	comunidades	minoritárias	devem	ter	
o	direito	de	utilizar	e	cultivar	suas	línguas	maternas	sem	sofrer	nenhum	tipo	de	
constrangimento.	(SILVA,	2013,	p.	297). 

	

Além	da	mudança	de	perspectiva	em	relação	à	diversidade	linguística,	que	passa	

a	 ser	 encarada	 como	 algo	 a	 ser	 protegido	 em	 lugar	 de	 eliminado,	 também	 há	 um	

deslocamento	em	termos	de	quem	pode	ser	reconhecido	como	agente	de	intervenções	

sobre	as	línguas: 

	
Algumas	 definições	 restringem	planejamento	 linguístico	 a	 atividades	 realizadas	
pelo	Governo,	por	agências	ligadas	ao	Governo	ou	outras	entidades	oficiais,	isto	é,	
organizações	 com	 mandado	 público	 para	 regulamentação	 da	 língua.	 Essas	
definições	 excluiriam	 as	 ações	 realizadas	 em	 favor	 do	 uso	 não	 sexista	 da	
linguagem	(pelo	menos	até	os	governamentais	terem	se	apropriado	dessa	causa),	
o	que	parece	ter	emergido	mais	ou	menos	espontaneamente	a	nível	popular	[...].	
Parece,	 portanto,	 que	 reduzir	 o	 planejamento	 linguístico	 ao	 trabalho	 de	
instituições	oficiais	é	ser	muito	restritivo.	(COOPER,	1989,	p.	31,	tradução	nossa).4	

	

No	que	diz	respeito	aos	objetivos	desse	trabalho,	essa	mudança	no	olhar	para	as	

políticas	 linguísticas	 é	 fundamental.	 Os	 projetos	 a	 serem	 apresentados	 adiante	 são	

casos	 típicos	 dessa	 mobilização	 que	 podem	 até	 contar	 com	 algum	 apoio	 de	 órgãos	

ligados	ao	Governo,	mas	que	são	pensados	e	geridos,	 fundamentalmente,	por	grupos	

minorizados	como	forma	de	resistência	e	afirmação	de	sua	cultura. 

Também	 para	 entender	 as	 dinâmicas	 que	 estão	 envolvidas	 nesses	 projetos,	

vamos	 pensar	 a	 partir	 de	 uma	 abordagem	 Glotopolítica,	 isto	 é,	 uma	 forma	 de	

identificar	 a	 relação	 intrínseca	 entre	 linguagem	 e	 política.	 Nesse	 sentido,	 todas	 as	

relações	 linguísticas	estabelecidas	na	sociedade	são	da	ordem	do	político	(LAGARES,	

                                                             
4 No original: “Some definitions restrict language planning to activities undertaken by governments, 
government-authorized agencies, or other authoritative bodies, i.e., organizations with a public mandate for 
language regulation. Such definitions would exclude the activities undertaken on behalf of nonsexist usage 
(at least before government agencies took up this cause), which appears to have emerged more or less 
spontaneously at a grass-roots level. […] It would seem, therefore, that to restrict language planning to the 
work of authoritative institutions is to be too restrictive.” 
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2018).	 Mais	 do	 que	 isso,	 os	 complexos	 processos	 sociais	 pelos	 quais	 passamos	

modificam	as	relações	 linguísticas	em	diversos	níveis	e	 a	essas	mudanças	chamamos	

efeitos	glotopolíticos. 

Na	próxima	 seção,	 iremos	 apontar	 esses	 efeitos,	 no	 interior	 dessa	 perspectiva,	

apresentando	dois	projetos	relacionados	desenvolvidos	por	indígenas	do	Amazonas	e	

que	são	ações	de	resistência	à	histórica	marginalização	da	qual	os	povos	indígenas	são	

vítimas	no	Brasil.	Os	projetos	se	articulam	em	torno	da	língua,	mas,	como	veremos,	se	

relacionam	 diretamente	 com	 questões	 como	 migração	 para	 o	 contexto	 urbano	 e	

relações	identitárias. 

	

3.	OS	PAUMARI 

	

O	 povo	 Paumari	 habita	 as	 margens	 do	 médio	 rio	 Purus,	 no	 sul	 do	 estado	 do	

Amazonas.	 Nessas	 terras	 indígenas,	 vivem	 aproximadamente	 mil	 pessoas	 (1.474	

habitantes,	de	acordo	com	o	Censo	do	IBGE	de	2010)	e	há	também	muitos	que	vivem	

nas	cidades	—	o	número	exato	de	migrantes	ainda	é	desconhecido. 

A	 língua	 Paumari	 pertence	 à	 família	 Arawá	 e	 foi	 estudada	 pelas	 missionárias	

Shirley	 Chapman,	 Mary-Anne	 Odmark,	 Meinke	 Salzer	 e	 Beatrice	 Senn,	 do	 Summer	

Institute	of	Linguistics,	que	chegaram	à	região	na	década	de	1960.	Um	dos	resultados	

desse	 trabalho	 foi	 o	Dicionário	 bilíngue	nas	 línguas	paumari	 e	 portuguesa,	 que	 conta	

com	“um	perfil	do	valor	fonético	das	letras	que	são	usadas	na	ortografia	paumari	[...]	e	

um	perfil	da	gramática	Paumari.”	(SALZER;	CHAPMAN,	1998,	p.	03). 

O	 que	 nos	 interessa	 apontar	 neste	 texto	 é	 o	 movimento	 dos	 Paumari	 que	 vai	

desde	um	profundo	incômodo	com	o	preconceito	que	sofrem	por	serem	indígenas	—	

sobretudo,	 no	 contexto	 urbano,	 e	 que	 se	 reflete	 na	 sua	 relação	 tanto	 com	 a	 língua	

Paumari,	 como	 com	 o	 Português	 —	 até	 uma	 reação	 a	 esse	 preconceito	 a	 partir	 de	

intervenções	 de	 caráter	 linguístico.	 Essas	 intervenções,	 como	 veremos	 com	 mais	
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detalhes	nesta	 seção,	 são	o	projeto	Sou	 bilíngue,	 proposto	 em	2011	por	 iniciativa	do	

professor	 Edilson	 Paumari,	 e	 o	 Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 que	 tem	 edições	

anuais	desde	2014. 

Vamos	considerar	 esses	projetos	como	 fatos	glotopolíticos,	no	sentido	de	 Jean-

Baptiste	Marcellesi	e	Louis	Guespin	(1986): 

	
[...]	 o	 fato	 glotopolítico	 vai	 dos	 atos	 minúsculos	 e	 familiares	 [...]	 até	 às	
intervenções	 mais	 visíveis:	 decisão	 sobre	 o	 direito	 de	 determinada	 categoria	
social	ao	uso	da	palavra,	sob	a	modalidade	que	 for	(escrita,	com	os	cadernos	de	
queixas;	oral,	com	a	participação	num	conselho	administrativo;	televisiva,	com	o	
direito	 a	 programas	 eleitorais	 em	 caso	 de	 candidatura,	 etc.).	 Essas	 decisões	
podem	 implicar	 a	 língua	 mesma;	 neste	 caso	 a	 glotopolítica	 engloba	 a	 política	
linguística:	 todos	os	casos	de	promoção,	proibição,	 instrumentação,	mudança	de	
status	 de	 uma	 língua	 são	 eminentemente	 fatos	 glotopolíticos.	 (MARCELLESI;	
GUESPIN,	1986,	p.	12)5. 

	

Conforme	ficará	mais	claro	ao	longo	do	texto,	as	ações	dos	Paumari	em	favor	da	

sua	 língua	são	maneiras	de	retomar	o	 “direito	ao	uso	da	palavra”,	uma	vez	que	esses	

projetos	 se	 caracterizam	 como	 forma	 de	 visibilidade	 e	 uma	 maneira	 de	 levar	

demandas	ao	poder	público. 

	

3.1	Da	vergonha	à	resistência 

	

Na	região	da	Amazônia,	a	migração	dos	indígenas	para	os	centros	urbanos	se	dá	

em	 razão	 da	 dificuldade	 de	 acesso	 à	 saúde	 e	 à	 educação	 nas	 áreas	 das	 aldeias	 —	

segundo	o	Censo	de	2010,	36%	dessa	população	vive	nas	cidades,	o	que	significa	cerca	

de	300	mil	pessoas.	Esse	processo	de	migração	e	ocupação	do	espaço	urbano	provoca,	

como	 era	 de	 se	 esperar,	 efeitos	 glotopolíticos,	 e	 podemos	 identificá-los	 nas	

representações	que	tanto	indígenas	quanto	não	indígenas	têm	dessa	língua	e	cultura. 

                                                             
5	Tradução	de	Marcos	Bagno. 
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Ana	 Carla	 dos	 Santos	 Bruno	 (2019)	 realizou	 um	 estudo	 analisando	 as	

experiências	de	jovens	indígenas	e	suas	famílias	no	município	de	Lábrea,	no	interior	do	

Amazonas,	identificando	como	esses	indivíduos	reagem	diante	do	preconceito	de	que	

são	 alvo	 no	 contexto	 urbano.	 A	 partir	 das	 observações	 da	 autora,	 é	 interessante	

destacar	que	ao	mesmo	que	a	escola	é	uma	das	principais	razões	da	migração	para	a	

cidade,	 é	 também	o	 lugar	 de	maior	 conflito	 de	 identidades	 e	 onde	 parece	 haver	 um	

profundo	descaso	 com	as	 línguas	dos	 estudantes	 indígenas:	 “[...]	 a	minha	 filha	de	14	

anos,	 uma	 professora	 uma	 vez	 perguntou	 para	 ela	 porque	 ela	 tinha	 se	 identificado	

como	 indígena	 se	 ela	 falava	 português	 bem	 (indígena	 Paumari).”	 (BRUNO,	 2019,	 p.	

108). 

O	comentário	da	professora	reflete	um	estereótipo	muito	frequente	de	que	índio	

de	 verdade	 não	 fala	 português,	mora	 necessariamente	 nas	 aldeias	 e,	 talvez,	 também	

precise	 andar	 nu.	 Essa	 ideia	 de	 um	 indígena	 do	 século	 XVI,	 fomentada	 pela	 própria	

mídia	e	livros	didáticos,	costuma	ser	usada	como	argumento	para	negar	direitos	já	que	

esses	indivíduos	não	são	mais	índios	ou	ainda	para	sustentar	o	discurso	que	lamenta	o	

fato	 de	 os	 índios	 estarem	 supostamente	 perdendo	 sua	 cultura.	 A	 propósito	 disso,	 é	

significativa	 a	 fala	 de	 Denilson	 Baniwa,	 indígena	 e	 artista	 visual:	 “Desde	 1500,	 nós	

somos	forçados	a	nos	inserir	e	aprender	as	coisas	dos	brancos.	Aí,	chega	em	2016,	nós	

aprendemos	 tudo!	Gente,	 nós	 aprendemos	a	 falar	português,	 a	usar	 as	 ferramentas...	

vocês	nos	forçaram	a	aprender	isso,	quando	a	gente	aprende,	vocês	querem	falar	que	

nós	não	deveríamos	ter	aprendido?	Isso	é	muito	contraditório”.6	

Embora	 esteja	 equivocada	 essa	 noção	 de	 cultura	 estática,	 que	 não	 pode	 se	

movimentar	 e	mudar,	 a	 tensão	 a	 que	 são	 expostos	 os	 indígenas	 no	 contexto	 urbano	

acaba	gerando	uma	 sensação	de	não-pertencimento	e	de	perda	 iminente	da	 língua	e	

cultura:	 “Logo	que	 chegamos	aqui,	 eu	 sempre	 falava	para	 ele	 [para	o	marido],	 eu	 sei	

                                                             
6	Trecho	extraído	do	segundo	episódio	da	série	de	vídeos	Índio	Presente,	produzida	pelo	canal	Futura.	
Todos	 os	 episódios	 estão	 disponíveis	 em:	 <http://www.futuraplay.org/serie/indio-presente>.	
(Acesso	em	18	out.	2019). 
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que	não	vai	dar	certo	e	que	nossos	filhos	estão	nascendo,	vão	estudar	bem	aqui,	só	que	

não	vai	adiantar	nada	este	estudo	deles	aqui,	eles	vão	perder	o	nosso	idioma,	eu	falava	

para	ele...	Aqui	eles	vão	aprender,	vão	estudar	outras	línguas,	mas	a	nossa	vai	ficar	para	

trás.”	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	108). 

Vale	 destacar,	 mais	 uma	 vez,	 o	 papel	 do	 ambiente	 escolar	 nessas	 tensões,	

conforme	indicam	os	seguintes	trechos	de	entrevistas	apresentados	por	Bruno	(2019): 

	
O	preconceito	aqui	a	gente	encontra	mais	é	dentro	da	sala	de	aula,	por	exemplo,	o	
que	aconteceu	com	minha	filha.	Ela	estudava	na	Escola	Santo	Agostinho,	como	ela	
é	 indígena,	 né!	 As	 coleguinhas	 dela	 quando	 descobriram	que	 ela	 é	 indígena	 (as	
características	 dela	 também	 demonstram	 isso),	 elas	 começaram	 a	 não	 brincar	
mais	 com	 ela,	 não	 fazer	 trabalhos	 de	 grupo,	 elas	 sempre	 excluíam	 ela...	 E	
chamavam	de	“cabocla	velha”,	“cabocla	fedorenta”...	essas	coisas.	Uma	criança	com	
doze	 anos	 escutava	 isso,	 ela	 sentia	 vergonha	 e	 as	 vezes	 chegava	 em	 casa	
chorando.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	110). 

	
E	sempre	doía	na	gente,	né,	ver	o	filho	da	gente,	né...	e	a	gente	como	índio	Paumari	
levava	na	cara	sempre.	Uma	vez	aqui	nessa	escola	aqui,	onde	ele	estudava,	uma	
vez	eu	fui	chamada,	aí	ela	disse:	“Ah,	porque	seu	filho,	ele	zombou	da	deficiência	
de	um	menino.”	Aí,	eu	falei	assim:	“Mas	ele	não	faz	isso!”	Aí,	meu	filho	disse:	“Não,	
mamãe,	 não	 foi	 porque	 eu	 zombei	 da	 deficiência	 dele	 até	 porque	 eu	 tenho	 um	
irmão	deficiente	também,	então	isso	não	passou	pela	minha	cabeça.	Só	que	ele	me	
chamou	 de	 caboclinho	 sem	 vergonha	 por	 isso	 eu	 achei	 ruim...”.	 (indígena	
Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	115). 

	
Até	 o	 ano	 passado,	 eu	 estudei	 na	 Escola	 Francisca	Mendes	 no	Bairro	 da	 Fonte.	
Agora	estou	fazendo	primeiro	ano	do	ensino	médio	na	Escola	GM.	No	primeiro	dia	
de	 aula,	 durante	 apresentação	 dos	 alunos	 novatos,	 o	 professor	 perguntou	 onde	
tínhamos	estudado,	quando	mencionei	que	tinha	estudado	no	Bairro	da	Fonte,	na	
Escola	 Francisca	 Mendes,	 todos	 ficaram	 zombando;	 inclusive,	 o	 professor	 que	
ficou	rindo.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	115). 

	

Do	 ponto	 de	 vista	 das	 concepções	 em	 relação	 à	 língua,	 há	 por	 parte	 dos	mais	

jovens	 muita	 vergonha	 e	 uma	 ideia	 de	 inferioridade.	 De	 acordo	 com	 Marcellesi	 e	

Guespin	(1986),	essa	atitude	de	recusa	é	comum	nos	contextos	de	línguas	minorizadas	

e	pode	 ter	como	efeito	glotopolítico	o	abandono	do	aprendizado	 formal	dessa	 língua	

em	 favor	de	outra	que	goze	de	mais	prestígio.	Como	se	vê	 abaixo,	 também	 acontece	
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desse	 aprendizado	 ser	 desencorajado	 pelos	 próprios	 pais	 que,	 neste	 caso,	 mesmo	

sendo	falantes	de	Paumari,	esperam	que	os	filhos	dominem	o	Português	—	partindo	da	

ideia	 de	 que	 isso	 lhes	 garantirá	 acesso	 e	 oportunidades	—	 que	 são	 rotineiramente	

negados	à	população	indígena. 

	
Meus	filhos	falam	que	nossa	língua	é	diferente,	é	pesada...	Eles	acham	o	Paumari	
uma	 língua	 feia.	Mas	 eu	 digo	 para	 eles	 que	 é	 bom	 falar	 outras	 línguas	 para	 os	
brancos	não	entenderem,	mas	eles	dizem	que	Paumari	é	feio	justamente	porque	
os	brancos	não	entendem.	Dentro	de	casa,	a	gente	fala	tudo	entremeado	Paumari	
e	Português	por	isso	eu	falo	que	é	misturado,	igual	carne	com	banha...	Meus	filhos	
começam	 a	 mangar	 de	 mim	 quando	 eu	 falo	 com	 eles	 em	 Paumari.	 (indígena	
Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	117). 

	
Eles	têm	sim,	eles	têm	medo	que	os	outros	fiquem	zombando	deles,	mas	eu	falo	
para	meus	filhos	assim,	o	jeito	do	índio	é	assim...	quem	sabe	o	idioma	da	gente	é	
muito	mais	importante	do	que	só	saber	Português.	 (indígena	Paumari)	(BRUNO,	
2019,	p.	118). 

	
[...]	 eles	 se	 sentem	 inferior	 porque	 falam	 língua	 indígena...	 todas	 as	 línguas	 são	
bonitas,	 mas	 com	 o	 Português	 a	 gente	 se	 acha	 mais	 bonito,	 mais	 superior...	
(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	118). 

	
[...]	muitos	pais	não	querem	que	os	 filhos	aprendam	ou	sejam	alfabetizados	em	
Paumari,	pois	eles	acham	que	Paumari	os	filhos	aprendem	em	casa,	Paumari	não	
é	uma	 língua	bonita	e	que	na	escola	mesmo	da	aldeia	 tem	que	aprender	é	bem	
Português.	(indígena	Paumari).	(BRUNO,	2019,	p.	118). 

	

O	que	se	observa	nesses	casos	é	que	“essa	crise	da	linguagem	pode	resultar	até	

em	 graves	 dificuldades	 de	 identidade”	 (MARCELLESI;	 GUESPIN,	 1986,	 p.	 23),	 e	 é	

justamente	 para	 enfrentar	 o	 conflito	 identitário	 dos	 mais	 novos	 que	 se	 constitui	 o	

projeto	 Sou	 bilíngue,	 um	 movimento	 de	 ensino	 que	 inclui	 a	 língua	 Paumari.	 Esse	

projeto	foi	pensado	para	ser	realizado	na	cidade	e	atuar	entre	os	jovens	indígenas	em	

idade	de	escolarização.	As	ações	desses	 indivíduos	no	resgate	da	sua	língua	e	cultura	

não	 ficam	 restritas	 somente	 ao	 contexto	 urbano;	 nas	 terras	 indígenas,	 os	 Paumari	

reúnem	 as	 aldeias	 para	 o	Campeonato	 da	 Língua	 Paumari,	 cujo	 público	 abrange	 não	
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apenas	 os	 jovens,	 mas	 toda	 a	 comunidade,	 consolidando-se	 como	 um	 espaço	 de	

encontro	e	troca	entre	os	Paumari	em	torno	da	língua	e	de	suas	práticas	culturais. 

	

3.2	Os	programas	Sou	Bilíngue	e	o	Campeonato	da	Língua	Paumari 

	

Em	2011,	 o	 professor	 Edilson	 Paumari	 apresentou	 à	 Coordenação	Regional	 da	

FUNAI	 um	 projeto	 de	 ensino	 da	 língua	 Paumari	 a	 ser	 realizado	 em	 Lábrea.	 Edilson	

observou	 que,	 como	 vimos	 acima,	 muitos	 indígenas	 migram	 para	 o	 município	 para	

estudar	e	não	têm	qualquer	instrução	formal	na	sua	língua	materna.	O	projeto,	desde	o	

início,	enfrentou	a	morosidade	do	poder	público	e	com	grande	dificuldade	burocrática	

foi	aprovado	como	atividade	complementar,	que	só	poderia	durar	três	meses,	voltada	

aos	estudantes	indígenas. 

Em	função	da	boa	repercussão	e	do	esforço	dos	professores	indígenas,	o	projeto	

foi	 ganhando	 apoios	 diversos	 e	 conseguiu	 se	manter	 até	 2017,	 quando	 a	 “Secretaria	

Municipal	 de	 Educação	 e	 Cultura	 não	 renovou	 o	 contrato	 dos	 três	 professores	 que	

atuavam	no	 programa.	O	 fato	 da	 não	 contratação	 desarticulou	 em	parte	 as	 ações	 do	

programa.”	(MAXIMIANO,	2018,	p.	14).	Ainda	assim,	durante	esse	período,	os	Paumari	

foram	 se	 organizando	 e	 se	 fortalecendo	 politicamente	 e,	 no	 interior	 do	Sou	Bilíngue	

surgiu	a	ideia	do	Campeonato	da	Língua	Paumari,	com	o	objetivo	de: 

	
Incentivar	 o	 uso	da	 Língua	 Paumari,	 trabalhando	 com	os	mais	 velhos	 e	 com	os	
mais	 novos.	 Queremos,	 antes	 de	 tudo,	 ser	 indígenas	 que	 dominam	 as	 duas	
Línguas,	 Paumari	 e	 Português.	Nós	 queremos	não	 só	 fortalecer	 a	 nossa	 Língua,	
mas	 também	 fortalecer	 quem	 somos,	 motivar	 a	 juventude	 Paumari	 que	 está	
desanimada,	 atraída	 apenas	 pela	 cidade	 e	 pela	 cultura	 dos	 Jara	 [dos	 brancos].	
Com	 a	 atual	 entrada	 da	 tecnologia	 nas	 aldeias	 indígenas,	 queremos	 aproveitar	
isso	para	usar	em	benefício	de	nossa	educação	diferenciada,	principalmente,	para	
o	uso	da	Língua	materna.	Para	o	incentivo	dessa	nova	geração	que	tem	vergonha	
de	usar	nossa	Língua	queremos	mostrar	que	existem	 formas	dinâmicas	e	novas	
de	lidar	com	isso.	[...]	Queremos	ser	um	povo	bilíngue	de	verdade!	(MAXIMIANO,	
2018,	p.	13). 
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Nesse	 ponto,	 é	 importante	 fazer	 algumas	 considerações	 sobre	 contato	

linguístico.	A	língua	Paumari	e	o	Português	vivem	em	situação	de	contato	e	a	diferença	

entre	elas	extrapola	o	aspecto	estrutural;	elas	são	diferentes,	sobretudo,	socialmente.	

Para	 entender	 isso	melhor,	 podemos	 acionar	 as	 ideias	 de	 funções	 sociais	 e	 diglossia	

(FERGUSON,	 1959;	 FISHMAN,	 1967).	 A	 noção	 de	 diglossia	 gira	 em	 torno,	

fundamentalmente,	das	diferentes	funções	sociais	a	que	se	prestam	variantes	de	uma	

mesma	língua	ou	diferentes	línguas	em	situação	de	contato. 

Charles	 Ferguson	 considera	 como	 funções	 sociais	 altas	 situações	 como	

conferências	 universitárias,	 escrita	 jornalística,	 discurso	 político	 e	 jurídico,	 entre	

outras;	já	as	funções	baixas	seriam	as	conversas	entre	familiares,	amigos	e	colegas,	por	

exemplo.	 Agora	 atentemos	 para	 este	 comentário	 do	 Boletim	 Informativo	 do	

Campeonato:	 “Descobrimos	e	discutimos	 sobre	o	 fato	 de	que	nós,	 no	 fim	das	 contas,	

não	 dominamos	 nem	 o	 português,	 nem	 a	 nossa	 Língua.	 Estamos	 misturando	 o	

português	 e	 o	 Paumari,	 tornando,	 assim,	 a	 nossa	 Língua	 colorida.	 E,	 não	 é	 isso	 que	

queremos,	 agora	 queremos	 consertar	 esse	 lado,	 fazendo	 esse	 encontro	 do	 povo	

Paumari”.	(MAXIMIANO,	2018,	p.	05). 

O	 que	 está	 em	 jogo	 aqui	 é	 a	 percepção	 de	 que	 os	 Paumari	 não	 dominam	 o	

Português,	 não	 a	 ponto	 de	 aplicá-lo	 nos	 contextos	 em	 que	 a	 língua	 desempenha	 as	

funções	altas	e	 essa	 é	uma	questão	que	está	diretamente	relacionada	à	desigualdade	

econômica	e	social.	O	domínio	da	língua	implicado	no	seu	uso	nessas	funções	demanda	

acesso	 à	 educação	 formal,	 restrito	 no	 contexto	 das	 aldeias	 e,	 como	 vimos	 acima,	

repleto	 de	 tensões	 no	 ambiente	 urbano.	 Esse	 cenário	 reforça	 um	 sentimento	 de	 não	

pertencimento	 a	 lugar	 algum,	 já	 que	 também	 há	 a	 sensação	 de	 perda	 da	 língua	

materna. 

Portanto,	 conforme	 Xóan	 Carlos	 Lagares	 (2018),	 quando	 se	 trata	 de	 minorias	

linguísticas	 faz	 mais	 sentido	 pensar	 em	 conflito	 linguístico,	 mais	 do	 que	 em	

simplesmente	contato,	já	que	estaríamos	nos	referindo	a: 
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um	“desajuste”	entre	as	funções	sociais	da	linguagem	e	as	funções	linguísticas	da	
sociedade,	 em	 situações	 de	 línguas	 em	 contato.	 O	 ponto	 central	 da	 noção	 de	
conflito	 seria	 a	 impossibilidade	 de	 encontrar	 algum	 equilíbrio	 ou	 estabilidade	
quando	 há	 línguas	 em	 situação	 de	 desigualdade	 social.	 [...]	 todo	 processo	 de	
hierarquização	 de	 funções	 entre	 línguas	 diferentes	 conduziria	 inexoravelmente,	
não	sendo	ativados	recursos	de	resistência	para	inverter	a	situação,	à	extinção	do	
sistema	linguístico	em	situação	minoritária.	(LAGARES,	2018,	p.	132). 

	

Nesse	sentido,	as	ações	que	discutimos	até	aqui	são,	claramente,	um	recurso	de	

resistência	contra	a	dominação	da	língua	politicamente	dominante	—	sem,	no	entanto,	

prescindir	dela,	como	fica	claro	nos	trechos	acima	—	“Queremos	ser	um	povo	bilíngue	

de	verdade!”. 

Voltando	 à	 organização	 do	Campeonato,	 o	 princípio	 da	 competição	 é	 que	 cada	

aldeia	 inscreva	um	 time	e	 escolha	uma	história	 a	 ser	 apresentada	e	 avaliada	por	um	

júri	 composto	 por	 membros	 de	 cada	 comunidade	 participante	 do	 evento.	 A	

apresentação	da	história	deve	ser	ilustrada	e	lida	sem	o	uso	de	palavras	em	português,	

e,	além	disso,	cada	time	também	é	avaliado	em	uma	apresentação	de	canto	e	de	dança. 

A	articulação	para	 a	promoção	do	Campeonato,	 entre	os	 indígenas	 e	 entidades	

parceiras	 como	 a	 Federação	 das	 Organizações	 e	 Comunidades	 Indígenas	 do	 Médio	

Purus	(Focimp)	e	a	Coordenação	Regional	da	FUNAI,	gerou	debate	sobre	questões	que	

envolvem	 educação,	 saúde	 e	 questões	 fundiárias.7	 Isso	 demonstra	 o	 alcance	 da	

mobilização	dos	Paumari	a	partir	de	uma	ação	engendrada	no	âmbito	da	língua,	mas	

que	se	relaciona	também	com	outras	demandas	políticas. 

Um	dos	objetivos	práticos	do	campeonato	seria	a	obtenção	de	material	didático	

audiovisual	para	o	programa	Sou	bilíngue,	no	entanto,	mesmo	que	já	esteja	indo	para	a	

sua	 quinta	 edição,	 os	 organizadores	 do	 evento	 ainda	 não	 conseguiram	 apoio	 para	 a	

                                                             
7O	 Território	 Indígena	 Paumari	 do	 Lago	 Marahã,	 por	 exemplo,	 depois	 de	 ter	 passado	 por	 todo	 o	
processo	demarcatório,	vem	sendo	alvo	de	constantes	reestudos	que	retardam	a	homologação	 final.	
Por	 conta	 disso,	 os	 Paumari	 denunciam	 constantemente	 invasões	 e	 o	 uso	 indevido	 das	 terras	 por	
posseiros. 
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edição	 do	material.	 Falta,	 nesse	 sentido,	 uma	 política	 pública	 explícita	 por	 parte	 do	

Estado	que	financie	e	colabore	com	ações	como	essa: 

	
A	nossa	iniciativa	é	importante	também	porque	se	criou	dentro	da	Terra	Indígena,	
criada	entre	o	povo.	Nós	achamos	muito	importante	esse	trabalho	de	incentivo	e	a	
valorização	 da	 língua	 e	 esses	 materiais	 didáticos.	 Precisamos	 do	 apoio	 das	
universidades	 também,	 das	 instituições	 porque	 isso	 faz	 parte	 da	 educação	
também	 e	 as	 universidades	 também	 trabalham	 com	 educação,	 então,	 a	 gente	
gostaria	tanto	que	a	gente	trabalhasse	junto.	A	gente	depende	também	do	poder	
municipal,	 a	 gente	 vê	 que,	 às	 vezes,	 deixa	 muito	 a	 desejar	 a	 parte	 do	 poder	
municipal	 porque,	 de	 qualquer	 maneira,	 nós	 fazemos	 parte	 do	 município	 e	 o	
município	tem	o	dever	de	fazer	esse	papel	pra	nos	apoiar	nessa	área	de	educação	
diferenciada	verdadeiramente.	 (relato	de	Edilson	Paumari).	 (MAXIMIANO,	2018,	
p.	11). 

	

Apesar	 da	 falta	 de	 apoio	 substancial	 do	 Estado	 nas	 ações	 engendradas	 pelos	

Paumari,	o	Campeonato	da	Língua	Paumari	 se	constitui	como	 fortalecimento	político	

não	apenas	do	ponto	de	vista	da	integração	entre	os	Paumari	da	aldeia	e	os	da	cidade,	

mas	também	entre	os	povos	do	Médio	Purus	de	uma	forma	mais	geral.	Na	esteira	da	

criação	 da	 Federação	 das	 Organizações	 e	 Comunidades	 Indígenas	 do	 Médio	 Purus	

(Focimp),	em	2011,	a	competição	atuou	na	reaproximação	entre	povos	mais	 isolados	

da	 região	 como	 os	 Jamamadi,	 os	 Deni	 e	 os	 Apurinã,	 que	 também	 são	 convidados	 a	

participar	não	só	do	evento	em	si,	mas	das	discussões	de	propostas	coletivas	em	favor	

da	causa	indígena. 

Conforme	 mencionamos	 acima,	 o	 Dicionário	 bilíngue	 nas	 línguas	 paumari	 e	

portuguesa	 foi	 produzido	 no	 interior	 da	 missão	 evangélica	 que	 se	 estabeleceu	 na	

região	 e,	 de	 acordo	 com	Oiara	Bonilla	 (2005),	 desde	 então	 há	 entre	 os	 Paumari	 um	

forte	conflito	 interno	em	função	de	questões	religiosas.	A	 tensão	se	dá	 entre	aqueles	

que	se	converteram	ao	cristianismo	evangélico	e	aqueles	que	ainda	praticam	os	seus	

próprios	 rituais.	 Com	 a	 realização	 do	 Campeonato,	 no	 entanto,	 houve	 também	

internamente	uma	reaproximação	entre	os	grupos	—	no	Boletim	Informativo	sobre	a	
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competição	 de	 2018,	 há	 a	 observação	 de	 que	 “os	 evangélicos	 terão	 espaço	 para	

apresentar	seus	cânticos	na	língua	[Paumari].”	(MAXIMIANO,	2018,	p.	09). 

	

4.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS 

	

Por	 questões	 de	 espaço	 e	 escopo	 do	 presente	 trabalho,	 ficarão	 de	 fora	 desta	

exposição	 várias	 questões	 que	 poderiam	 ser	 discutidas	 em	 relação	 às	 dinâmicas	

presentes	na	articulação	dos	Paumari	em	torno	de	sua	língua.	O	objetivo	deste	texto	foi	

apontar	 como	 essas	 ações	 são	 reflexo	 de	 uma	 tomada	 de	 consciência	 de	 um	 povo	

historicamente	 marginalizado	 e	 explorado	 economicamente,	 e	 como	 tais	 ações	 se	

apresentam	como	forças	de	renovação	cultural. 

Esperamos	 que	 a	 apresentação	 dos	 projetos	 sirva	 como	 um	 exemplo	 de	 ação	

glotopolítica,	 ou	 seja,	 de	 uma	 intervenção	 sobre	 a	 língua	 que	 é	 efeito	 direto	 do	

processo	 de	 organização	 política	 da	 nossa	 sociedade,	 que	 começa	 já	 na	 época	 da	

colonização.	Pela	via	da	reafirmação	de	suas	identidades,	os	Paumari	se	organizaram	

em	reação	ao	tratamento	que	recebem	dos	não	indígenas,	daqueles	que	os	julgam	por	

falar	“na	gíria”.	Ora,	o	termo	“gíria”	é	usado	para	se	referir	pejorativamente	às	línguas	

indígenas	que,	nessa	caracterização,	 são	destituídas	até	mesmo	do	caráter	de	 língua;	

por	não	ser	Língua,	objeto	político,	que	conta	com	todo	aparato	normativo	das	línguas	

hegemônicas	(LAGARES,	2018). 

Em	um	cenário	político	 em	que	é	patente	 a	posição	paternalista	do	Estado	em	

relação	aos	 indígenas	(“Nós	queremos	é	 integrar	o	 índio	à	 sociedade,	o	 índio	é	um	ser	

igual	a	eu	e	você.	Quando	ele	se	apresenta	a	nós,	ele	quer	televisão,	quer	internet,	quer	

futebol,	 quer	 ir	 ao	 cinema.	 Ele	 quer	 fazer	 o	 que	 nós	 fazemos.”	 8	—	 Jair	 Bolsonaro),	 é	

fundamental	que	ações	como	essas	tenham	visibilidade	tanto	da	comunidade	em	geral,	

como	também	dos	linguistas.	Nós,	profissionais	da	linguagem,	podemos	nos	engajar	no	
                                                             
8Disponível	 em:	 <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/06/19/bolsonaro-devolve-
demarcacao-de-terras-indigenas-para-agricultura1.ghtml>.	Acesso	em	18	out.	2019. 
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debate	glotopolítico	e	devemos	combater,	junto	às	comunidades	minorizadas,	qualquer	

tipo	de	visão	autoritária	que	se	disfarce	de	assistência	social	ou	que	impõe	um	padrão	

de	comportamento	dominante. 

	
Hokiki	hida	Athi! 

(A	língua	é	viva!) 
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