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Abstract 
 

This work shows a process of teaching-and-learning of English as a third language (L3) for 

Brazilian native teachers, which occurs in a multilingual context, at a higher education course 

for indigenous teachers in Brazil, mostly composed of bilingual speakers - as the Akwe-
Xerente–Portuguese teachers. For this process, of within which several languages coexist in 

the same space, it was necessary the development of a trilingual knowledge base. It includes 

the study of sounds (Phonology) and processes of word formation (Morphology) of Akwe -
Xerente (Jê), Portuguese and English that might help reflecting upon the sociolinguistic 

situation and on the exchanging of linguistic knowledge of the subjects involved. In the 

theoretical framework, it is drawn attention to studies on intercultural bilingual education, 

with regard to indigenous education, and on teaching-learning of second/third languages. 

Then, it is presented the Inglês Intercultural, its pedagogical principles, its axis, and its 

methodology - which stresses the importance of contextualizing the context to the text, to the 

words, and to the sounds (as proposed in Paulo Freire’s works). By the end, it is shown the 

teaching material and the “contextual themes” used in classroom from Inglês Intercultural I to 

Inglês Intercultural VII as well as samples of the trilingual pedagogical material produced by 

the indigenous teachers. 

KEYWORDS: AKWẽ-XERENTE (MACRO-JÊ); PORTUGUESE; ENGLISH; MULTILINGUALISM; 

INTERCULTURAL BILINGUAL EDUCATION. 

. 

Resumo  
 

Neste trabalho apresento o processo de ensino-aprendizagem do Inglês como terceira língua 

(L3) para professores indígenas brasileiros, o qual ocorre num contexto multilíngue, em um 

curso de formação superior de professores indígenas, composto majoritariamente por falantes 

bilíngues - como é o caso dos Akwẽ-Xerente, falantes bilíngues Xerente-Português, cuja 

língua materna (L1) pertence ao tronco linguístico Macro-Jê, família Jê central (Rodrigues, 

1986). Para este processo, dentro do qual várias línguas coexistem no mesmo espaço, foi 

necessário o desenvolvimento de uma base de conhecimento trilíngue. Ela inclui o estudo dos 

sons (Fonologia) e de processos de formação de palavras (Morfologia) do Akwẽ-Xerente, do 

Português e do Inglês. Através desta base de conhecimento pretende-se refletir sobre a 

situação sociolinguística e sobre a troca de conhecimentos linguísticos dos sujeitos 

envolvidos. No âmbito teórico, é chamada a atenção aos estudos sobre educação bilíngue 

intercultural, concernente à educação indígena, e sobre o ensino-aprendizagem de 

segundas/terceiras línguas. Em seguida, apresento o Intercultural Inglês, seus princípios 

pedagógicos, eixos e metodologia, a qual sublinha a importância de contextualizar o contexto 

ao texto, às palavras aos sons (como proposto nas obras de Paulo Freire). Ao final, apresento 

o material didático e os "temas contextuais" utilizados do Inglês Intercultural I ao Inglês 

Intercultural VII, bem como apresento o material trilíngue produzido pelos professores 

indígenas. 

PALAVRAS-CHAVE: LÍNGUA AKWẽ-XERENTE (JÊ); LÍNGUA INGLESA; LÍNGUA PORTUGUESA; 

MULTILINGUISMO; EDUCAÇÃO BILÍNGUE INTERCULTURAL.   
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Introdução 
 

 

Neste trabalho apresento uma base de conhecimento trilíngue (Capítulo 3), a qual 

inclui o estudo dos sons (Fonologia) e de processos de formação de palavras (Morfologia) de 

três línguas: do Akwẽ-Xerente, língua indígena brasileira pertencente ao tronco linguístico 

Macro-Jê, família Jê Central (Rodrigues, 1986), do Português e do Inglês, línguas ensinadas 

em um curso de formação superior para professores indígenas.  

O objetivo da elaboração de uma base de conhecimento trilíngue é, além de contribuir 

para a descrição de uma língua indígena brasileira ameaçada de extinção, divulgando o 

conhecimento linguístico-cultural de seus falantes, contextualizar e fazer uso da língua 

materna (L1) dos Akwẽ, bem como da sua segunda língua (L2), o Português Brasileiro, em 

um processo de ensino-aprendizagem de ‘leitura’ no Inglês (L3).  

Este processo vem sendo desenvolvido baseando-se em uma perspectiva pedagógica bi 

/ tri / multilíngue intercultural e transdisciplinar, junto a professores-universitários indígenas, 

através do Inglês Intercultural, estudo complementar de um curso de Licenciatura 

Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da Universidade Federal de 

Goiás. O ensino da língua inglesa, neste contexto, ocorre em salas de aula multilíngues, 

majoritariamente compostas por falantes bilíngues e / ou trilíngues, como é o caso dos 

professores e professoras Akwẽ-Xerente, – uma das treze etnias indígenas brasileiras da 

região etnoeducacional Araguaia-Tocantins participantes.  

Além de estudos linguísticos referentes a essas línguas, apresento também, neste 

trabalho, alguns estudos que advogam por uma política linguística de uso das línguas-culturas 

indígenas na educação escolar indígena (Capítulo 1), visando, assim, a uma educação bilíngue 

intercultural prevista, no Brasil, por força de lei, a partir da Constituição de 1988. Neste tipo 

de educação, é importante se atentar à realidade sociolinguística e às trocas de saberes 

linguístico-culturais, intraculturais e interculturais, dos sujeitos envolvidos. Chamo a atenção, 

dessa forma, para a importância do advento de uma educação bilíngue intercultural, pensando 

na possibilidade de construção de uma pedagogia dialógica, intercultural e translinguística no 

ensino-aprendizagem em contexto escolar indígena bi / tri/ multilíngue. Contextualizo, pois, o 

Inglês Intercultural (Capítulo 2), através do qual exponho as concepções de ‘texto’ e de 

‘leitura’ empregadas nas aulas de língua inglesa ministradas de 2007 a 2011, demonstrando a 
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relevância de se contextualizar a ‘leitura’ partindo-se do contexto ao texto às palavras aos 

sons, conforme a metodologia proposta por Paulo Freire (1981; 1986; 1996; 2000). Isso 

implica, ainda, o uso de conhecimentos linguísticos e culturais dos professores indígenas, 

além do uso de pistas de leitura que envolve, necessariamente, a importância do contexto, da 

escrita e da oralidade no ensino da leitura do Inglês como L3. Apresento, por final, os “temas 

contextuais” presentes no material didático do Inglês Intercultural I ao Inglês Intercultural 

VII (Capítulo 4), elaborados e utilizados durante as aulas de língua inglesa, demonstrando a 

abordagem empregada nas práticas de ensino-aprendizagem da língua inglesa, bem como 

expondo parte do material trilíngue escrito pelos professores e professoras indígenas 

participantes.  

 ‘Romwaihku’ na língua Akwẽ-Xerente, quer dizer conhecimento, saber, 

aprendizagem. Ela é formada a partir do verbo waihku, que significa “aprender, conhecer, 

saber”, mais o prefixo nominal rom- (‘coisa’), literalmente significando “coisa com que se 

aprende ou se conhece”. 

O verbo waihku também compõe o sintagma ĩkrãi waihku sromdi (minha cabeça + 

conhecimento + para sempre, continuadamente), que quer dizer, “conhecimento próprio, 

anterior, de mundo”, o background cultural de nós, sujeitos socioculturais. 

Nomeado, primeiramente, de Romwaihku Akwẽ-Xerente, Português, English, este 

trabalho visa apresentar o que resultou de minha experiência de troca de conhecimentos com 

professores e professoras indígenas Akwẽ-Xerente, durante o ensino-aprendizagem do Inglês 

Intercultural, em um contexto educativo bilíngue intercultural, em salas de aula plurilíngues, 

no Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da 

Universidade Federal de Goiás. 

O diálogo com esses conhecimentos implica uma postura em sala de aula que parta do 

(re)conhecimento de saberes interculturais e intraculturais dos sujeitos envolvidos, bem como 

da situação sociolinguística dos professores-universitários com os quais dialogamos. É a partir 

desta troca de conhecimentos, que procuramos findar, aqui, as bases de um ensino bi / tri/ 

plurilíngue intercultural de línguas, no presente caso, no ensino-aprendizagem do Inglês como 

L3. 

Através do ensino intercultural de línguas, buscamos uma relação de contato e de 

diálogo (conflituoso ou não) entre povos de línguas-culturas diferentes, e / ou ainda, o diálogo 



 12 

crítico de conhecimentos, particulares e universais, indígenas e não-indígenas, intraculturais e 

interculturais, bem como a sua trans-relação. 

Para tanto, apresento o que resultou na formação de uma base de conhecimento 

trilíngue, contendo alguns aspectos dos sistemas linguísticos do Akwẽ-Xerente, do Português 

e do Inglês. Esta base de conhecimento inclui a compreensão dos sons das línguas 

(Fonologia) e o conhecimento de alguns processos de formação de palavras (Morfologia) nas 

línguas que aqui dialogam. Esta base de conhecimento foi sendo retomada, reconstruída e 

recontextualizada em sala de aula a partir de estudos teóricos e da experiência no Inglês 

Intercultural. Ressalto, portanto, ser imprescindível o uso das línguas / linguagens de 

conhecimento dos professores indígenas na educação bilíngue intercultural. 

Como estamos trabalhando com o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, 

apresento, ainda, o material didático trabalhado nas aulas de Inglês Intercultural, 

demonstrando como foram abordados os ‘temas contextuais’ apresentados, os quais foram 

emergindo durante as trocas de conhecimento no Inglês Intercultural, no Estágio Pedagógico, 

em palestras e em seminários realizados durante o Curso de Licenciatura Intercultural. 

Incluem-se, também, as produções trilíngues dos professores indígenas, alunos do Inglês 

Intercultural.  

Por nossa sala de aula ser marcadamente plurilíngue-pluricultural, isso implica, 

metodologicamente, um “diálogo das línguas”, de forma contextualizada. As línguas-culturas 

envolvidas são línguas indígenas do tronco Macro-Jê, da família Jê (Akwẽ-Xerente, Apinajé, 

Canela, Gavião, Krahô, Krikati, Tapuia) e da família Karajá (Karajá, Karajá-Xambioá e 

Javaé), bem como línguas-culturas do tronco Tupi, da família Tupi-Guarani (Guajajara e 

Tapirapé, do subgrupo 4, e o Guarani-Mbyá, do subgrupo 1), além, evidentemente, das 

línguas portuguesa e inglesa. Para o presente trabalho, no entanto, enfoco a língua dos 

professores Akwẽ-Xerente, com os quais venho trabalhando com mais afinco também no 

Estágio Pedagógico. Isso não implicou, no entanto, a exclusão de exemplos dados pelos 

alunos falantes de outras línguas que dialogaram com os Akwẽ-Xerente em determinadas 

etapas do Inglês Intercultural. Daí que, ao longo deste trabalho, além de dados das línguas 

portuguesa, inglesa e Akwẽ-Xerente, exemplos das línguas Apinajé, Gavião, Javaé, Karajá, 

Krahô e Tapirapé foram apresentados, quando pertinentes.   
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Os Akwẽ, Akwén, Xerente, Cherente, Sherente ou Akwẽ-

Xerente: um Povo Brasileiro 
 

Os Akwẽ-Xerente são um povo Jê. Sua língua pertence ao ramo central da família Jê 

(tronco Macro-Jê) e possui grande proximidade linguística com as línguas faladas pelos 

Xavante e pelos Xacriabá (RODRIGUES, 1986). 

O povo Akwẽ-Xerente, falante da língua ‘Akwẽ’, ‘Xerente’, ‘Akwẽ-Xerente’ ou akwẽ 

mrmẽze (“fala ou discurso do povo”) – conforme denominação dos próprios Akwẽ – se 

organiza em seis ‘clãs’ (dasiwawi mnõ), divididos em dois ‘partidos’ ou “metades” (dasĩmpko 

mnõ). Essas duas metades são nomeadas Doí e Wahirê, associadas ao ‘sol’ (bdâ: também 

‘deus’) e à ‘lua’ (wa), respectivamente. Entre elas, os seis clãs se distribuem em duas partes 

iguais: Krito Tdêkwa, Kbazi Tdêkwa, Kuzâp Tdêkwa, de um lado, e Krozake Tdêkwa, Wahirê 

Tdêkwa e Krẽprehi Tdêkwa, de outro. 

As pinturas corporais são diferentes em cada um dos partidos, prevalecendo o círculo, 

na metade Doí, e o traçado, que identifica os clãs da metade Wahirê. O material utilizado para 

a pintura durante as festas e comemorações Akwẽ-Xerente são o ‘jenipapo’ (wdêkrã), o ‘pau-

de-leite’ (arẽmsku), o ‘urucum’ (bâ) e o ‘carvão’ (wdêpro). 

Em relação à nomeação, cada um dos partidos Akwẽ-Xerente possui determinados 

‘nomes próprios’ (danĩsize mnõ) – passados a cada nova geração, os quais são responsáveis 

pela organização sociocultural Akwẽ-Xerente. A composição dos nomes próprios Akwẽ 

geralmente se refere a elementos da natureza, como nomes de plantas e de animais (ou de suas 

partes) e / ou, ainda, a determinadas habilidades e características destes seres naturais. Alguns 

exemplos são, Sdupudi (sdupu ‘pica-pau’ + -di: Nominalizador = “nome próprio feminino 

Xerente”) e Hêspomẽkwa (hêspo ‘banana’ + -mẽkwa: Nominalizador = “nome próprio 

masculino”).  

Cada nome próprio possui um ‘cântico de nomeação’ (danõkrê danisize wam hã), uma 

espécie de “registro de identidade” do nome recebido. A escolha dos nomes e a permissão ou 

não de sua utilização são determinados pelos clãs. Os nomes estão, ainda, relacionados às 

“formas de respeito” e às formas de tratamento em Akwẽ. Essas formas são utilizadas antes 

dos nomes próprios ou, ainda, os substituem em alguns contextos de uso como, por exemplo, 

‘ĩnorê’ (forma de respeito ao irmão mais novo de homem), e ‘ĩkumre’ (forma de respeito ao 

irmão mais velho de homem).  
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Os principais ‘rituais comunitários’ (akwẽ sipsêze) Akwẽ-Xerente são a festa de 

nomeação masculina (kwatbremĩ nĩsize mnõ) e feminina (baktõ nĩsize mnõ), a ‘corrida de 

tora’ (kuiwdê nã dawra) e o ‘batizo do milho’ (nãnmãzu). Elementos naturais importantes são 

o ‘coco’ (nrõ), a ‘mandioca’ (kupa), o ‘milho’ (nãnmã), o ‘buriti’ (pizu wdê).  

O pizu wdê (‘buriti’), por exemplo, além de ser alimento dos Akwẽ, é utilizado na 

construção de suas ‘casas’ (kri), usado como ‘remédio tradicional’ (akwẽ sikunmõze), nos 

‘artesanatos’ (akwẽ nĩm romkmãkwamãrĩ) e é, também, elemento essencial na ‘corrida de 

tora’ (kuiwdê nã dawra). Todas as toras utilizadas na “corrida” são ornamentadas a partir de 

dois desenhos: do ‘jabuti’ (“Steromkwa”) e da ‘sucuri’ (“Htâmhã”)
1
. Esta corrida é realizada, 

por exemplo, na ‘festa de nomeação’ (danõkrê dasĩpsê wam hã)
2
 dos meninos, evento no qual 

o Padi (“Tamanduá”), um ser da mitologia Akwẽ (c.f. NIMUENDAJÚ, 1942), se apresenta para 

a comunidade.  

Comidas típicas dos Akwẽ-Xerente são a ‘mandioca’ (kupa), a ‘abóbora’ (kuzapo), a 

‘banana’ (hespokrã), o pão-da-terra ou “pão dos akwẽ” (kupakbuzbrê), feito a partir de farinha 

de beiju assada, o ‘grolado’ (kupakrozbrê), espécie de mingau feito com beiju e fruto de 

buriti, e a ‘carne moqueada’ (ĩnĩ zaza), assado defumado envolto em folha de bananeira, feito 

sobre a brasa, em buracos na terra. 

A economia da comunidade Akwẽ-Xerente provém, principalmente, da plantação de 

‘roça de toco’ (akwẽ bru), bem como da venda de ‘artesanatos’ (romkmãkwamãrĩ) feitos, 

sobretudo, de ‘buriti’ (pizu), ‘pau-brasil’ (brutu), ‘tiririca’ (ake ~ apto, antiga moeda do povo 

Akwẽ-Xerente), ‘embira’ (kwmnrõ ~ wdênrõ) e ‘capim-dourado’ (duipre ~ dui kbuzi). Alguns 

indígenas Akwẽ-Xerente são, ainda, contratados como técnicos da FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio) e pelo Estado, principalmente como professores.  

O ensino escolar formal nas aldeias restringe-se ao ciclo de 1ª a 4ª série. Há apenas 

uma ‘escola’ (rowahtuze: ensino, escola, lugar e modo de ensinar) de ensino médio (CEMIX 

– Centro de Ensino Médio Indígena Xerente), o qual apresenta um contingente elevado de 

alunos (cerca de 250), falta de professores bilíngues Akwẽ-Xerente (apenas um), e ainda, 

divide espaço com cursos técnicos, como os de enfermagem. 

                                                           
1
 Na realidade, as formas ‘Steromkwa’ e ‘Htâmhã’ são os nomes de cada uma das metades cerimoniais e de cada 

uma das duas equipes na corrida de tora, não significando ‘jabuti’ e ‘sucuri’, respectivamente. Os traçados desses 

animais que são utilizados para designar cada uma das metades / equipes. Na língua Akwẽ, o termo para ‘jabuti’ 

é kukã, enquanto que, para ‘sucuri’, é wanẽku.  
2
 Nome de uma das cerimônias de nomeação masculina. 
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Há, atualmente, 59 ‘aldeias’ (dazakru) Akwẽ-Xerente, mais um ponto considerado 

“neutro”, localizado na intersecção das principais aldeias, e onde se situa a escola de ensino 

médio CEMIX, denominado, também, por Warã (antiga casa dos rapazes solteiros Akwẽ-

Xerente). As maiores aldeias são: aldeias Salto (Kripre), Funil (Sakrêpra), Porteira (Nrõzawi) 

e Rio Sono (Ktẽ kakâ), as quais também possuem as maiores escolas, dentre as 44 escolas 

implantadas. Essas aldeias estão distribuídas ao redor de cinco Postos Indígenas (PIN): PIN 

Xerente (Nrõ wdê hu kâ), PIN Funil (Sakrêpra), PIN Rio Sono (Ktẽkakâ), PIN Brejo 

Comprido (Kâ wrakurerê krãinĩsdu) e PIN Brupre (Brupre), conforme demonstrado no Mapa 

3, mais adiante. 

O território Akwẽ-Xerente se localiza no Estado do Tocantins, entre o ‘Rio Tocantins’ 

(Kâ wawẽ) e o ‘Rio Sono’ (Ktẽ ka kâ). Ele é composto pelas Terras Indígenas (TI) Xerente 

(com extensão de 167.542,105 hectares) e Funil (com extensão de 15.703,797 hectares). 

Juntas, totalizam 183.245,902 hectares da chamada Amazônia Legal
3
. As terras Akwẽ-

Xerente estão localizadas entre a margem leste do Rio Tocantins, e a oeste do Rio Sono, a 

cerca de 80 km de Palmas (Akwẽ krikahâzawre wam hã). A cidade de ‘Tocantínia’ (Krikahâ) 

está localizada dentro dessas terras, “entre” a TI Xerente e a cidade de ‘Miracema do 

Tocantins’ (Krikahâ dawanã hã), primeira capital do Estado, separada daquela cidade e das 

TI por um estreito trecho do Rio Tocantins. 

Tocantínia, anteriormente denominada povoação de Thereza Christina (ex Província 

de Goiás), é local do primeiro aldeamento de índios Akwẽ-Xerente, Krahô e Xavante 

(TUGGIA, 1851) e, até hoje, se configura como palco de tensões entre a população local não-

indígena e os Akwẽ-Xerente. Assim sendo, os Akwẽ mantêm, todavia, relações históricas, 

além de laços familiares, educacionais, empregatícios, religiosos e econômicos com essa 

cidade e com outros povos indígenas e não-indígenas. Por essas e outras razões, a cidade é 

referida, pelos próprios Akwẽ-Xerente, por “Xerentínia”. 

Apesar de informações não confirmadas, há, hoje, cerca de 3.000 pessoas compondo a 

população Akwẽ-Xerente, sem especificação daqueles que casaram com membros de outras 

etnias e se mudaram para outras aldeias, bem como daqueles que vivem em cidades como 

Tocantínia, Miracema, Palmas e Goiânia (Krikahâzawre). 

                                                           
3
 Informações obtidas através de material publicado pelo PROCAMBIX (Programa de Compensação Ambiental 

Xerente), localizado em Tocantínia (TO), em 2009. Este programa foi criado para “atenuar” os impactos 

ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, em Lajeado (TO), cerca de 

5 km das terras indígenas Xerente e Funil garantindo, assim, o licenciamento ambiental da área. O programa, 

resultado de um termo de compromisso assinado em 28 de setembro de 2001, entre a empresa INVESTICO e a 

FUNAI, e tendo o Ministério Público Federal como interveniente, previu a execução de 14 projetos (não 

cumpridos), orçados em mais de R$ 10 milhões a serem aplicados no período de janeiro de 2002 a dezembro de 

2009 (período em que cessou o repasse financeiro da INVESTCO, empresa responsável pela UHE Lajeado).    



 16 

O território Akwẽ- Xerente se localiza no Estado do Tocantins, entre o Rio Tocantins 

e o Rio Sono. Ele é composto pelas Terras Indígenas Xerente e Funil, localizadas entre a 

margem leste do Rio Tocantins, e a oeste do Rio Sono, a cerca de 80 km de Palmas, conforme 

demonstrado nos mapas 1 e 2, a seguir: 
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Mapa 1: Terras Indígenas Xerente e Funil 
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A cidade de Tocantínia (palco de tensões entre a população local não-indígena e os 

Akwẽ-Xerente) está localizada dentro dessas terras, “entre” a Terra Indígena Xerente e a 

cidade de Miracema do Tocantins, primeira capital do Estado, separadas por um estreito 

trecho do Rio Tocantins:  

 

 

Mapa 2 : Localização de Tocantínia e Miracema do Tocantins 

 

Há, atualmente, 60 aldeias Akwẽ-Xerente, sendo as maiores, as Aldeias Salto, Funil, 

Porteira e Rio Sono, as quais também possuem as maiores escolas. Essas aldeias estão 

representadas no mapa, a seguir, juntamente aos PINs (Postos Indígenas) a que pertencem, 

além de listados os nomes das aldeias em Akwẽ-Xerente e em Português, de autoria de 

Nelson Praze Xerente, retirado de Borges e Cotrim (2011): 
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Mapa 3: Aldeias Akwẽ-Xerente/Dazakru 

TERRA INDÍGENA XERENTE 

 

 PIN (Postos Indígenas) 

 ALDEIAS 

 ESTRADAS DAS ÁREAS INDÍGENAS 

 RIO TOCANTINS – RIO SONO 
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ALDEIAS AKWẽ-XERENTE / DAZAKRU 

PIN XERENTE – Nrõ wdê hu kâ                                             

1. Kri wahâ - Bela Vista 

2. Kakto wdê hu - Santa Cruz 

3. Sdarãpa - Varjão 

4. Nrõzawi - Porteira  

5. Brurê hu - Angelim 

6. Kripre - Salto 

7. Kâ zase - Piabainha 

8. Nrõ wdê hu - Mato do Coco 

9. Nrõtom wdê hu - Vão Grande 

10.  Ssuirêhu - Boa Esperança 

11.  Mrãi nĩkrdi - Serra Verde 

12.  Kâwakmõrê - Cercadinho 

13.  Karêhu - Karêhu 

14.  Mrãi wahâ - Aldeia Nova 

15.  Krite – Recanto 

16. Mrãi zase - Piabanha 

           PIN FUNIL - Sakrêpra 

17. Bru krãipa - Boa Fé 

18.  Supra wahâ - Cachoeira 

19.  Kbarê wdê hu - São Bento 

20.  Nrõ wdê hu - Aparecida 

21. Sakrêpra - Funil 

  Kũiwdê hurê zase – Brejo Novo 

(recentemente fundada) – próxima 

Sangradoura 

  

PIN RIO SONO – Ktẽkakâ 

22. Supra zapdo – Sangradoura 

23. Kakumhu – Riozinho 

24. Mrãirê - Brejo Verde 

25. Ktẽ kakâ - Rio Sono 

26. Mrãi wahi - Cabeceira Verde 

27. Ktẽpre - Santa Fé 

    PIN BREJO COMPRIDO – Kâ 

wrakurerê krãinĩsdu  

28. Nrõ wdê zakrdi - Coqueiro 

29. Kâ wahâ – Aldeinha 

30. Wãipainẽrê – Serrinha 

31. Kakrãi wdê hu - Paraíso 

32. Mrãizawi - Boa Vista 

33. Mrãi nĩsdu – Fortaleza 

34. Kâ wahâ nĩsdu - Cabeceira da Água Fria 

35. Kâ wahâ zase - Recanto da Água Fria 

36. Srã zase – Sucupira 

37. Pakre - Sítio Novo 
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38. Mrãi zakrdi – Morrinho 

39. Kữi wdê pisi - Bom Jardim 

40. Pat waptkãze - Baixa Funda 

41. Mrãi krẽtõ - Rio Preto 

42. Kâ pre - Brejão 

43. Tkihurê - Brejinho 

44. Ktẽpo - Ktẽpo  

45. Wdê krãikwasa wdê hu –Morrão  

46. Kâ kakarê - Cachoeirinha 

47. Kâ wrakurerê - Brejo Comprido 

        

PIN BRUPRE - BRUPRE 

48. Ware wdê hu - Novo Horizonte 

49. Mrã zawrerê - Jenipapo 

50. Bru bkarê - Traíra 

51. Kữi wdê hu - Buriti 

52. Hêspo hurê - Zé Brito 

53. Mrãite - Santo Antônio 

54. Kâ topkuze - Lajeado 

56. Waktõ hu - São José 

57. Ake hu - Olho D’Água 

58. Brupre - Brupre 

59. Nrõ wdê pisi - Mirassol  

60. CEMIX – Warã (Centro de 

Ensino Médio do Povo Xerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Nelson Praze Xerente 
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Este trabalho está dividido da seguinte forma: no capítulo primeiro apresento um 

panorama das concepções da educação bilíngue intercultural, bem como sobre a 

interculturalidade no ensino de línguas no âmbito do Curso de Licenciatura 

Intercultural da UFG. Discorro, ainda, sobre os princípios pedagógicos da 

interculturalidade e da transdisciplinaridade, bem como os eixos, diversidade e 

sustentabilidade, do referido Curso. Dessa forma, pretende-se apresentar os princípios 

fundamentais da educação bilíngue intercultural, e do ensino intercultural de línguas, 

que podem contribuir com o ensino-aprendizagem do Inglês no Curso de Licenciatura, 

bem como justificar o porquê da interculturalidade ser uma opção mais adequada, neste 

contexto, para o ensino dessa língua.  

 No Capítulo 2 apresento um breve histórico do Inglês Intercultural, suas 

motivações e seus propósitos. Exponho, também, as concepções de ‘texto’ e de ‘leitura’ 

trabalhadas no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, bem como a 

importância de se abordar temas interculturais e intraculturais neste processo. 

No Capítulo 3 apresento a base de conhecimento trilíngue dos sistemas 

linguísticos do Akwẽ-Xerente, do Português e do Inglês, construída a partir de bases 

teóricas e das trocas de conhecimento realizadas com os professores indígenas em sala 

de aula. Esta base de conhecimento vem sendo fundamental para a elaboração de uma 

proposta metodológica bi / tri / plurilíngue intercultural no ensino da língua inglesa no 

contexto da Licenciatura Intercultural.  

O quarto e último capítulo é dedicado à apresentação do material didático 

utilizado, do Inglês Intercultural I ao Inglês Intercultural VIII, demonstrando um 

panorama da trajetória realizada desde 2007, até o momento, nas aulas de Inglês 

Intercultural. Pretende-se demonstrar, assim, o diálogo intercultural e as trocas de 

conhecimentos linguístico-culturais e de mundo, sobretudo, estabelecidos com os 

professores indígenas.  

Na Conclusão, apresento a síntese do que foi abordado, enfatizando os aspectos 

principais para uma educação bilíngue intercultural, refletindo sobre o porquê o ensino 

da língua inglesa, neste contexto, deve ser situado em uma perspectiva bi / tri / 

plurilíngue intercultural, contribuindo para um diálogo mais respeitoso e menos 
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diglóssico com os conhecimentos dos sujeitos com os quais dialogamos na formação 

superior de professores indígenas. 

Por fim, uma nota sobre os exemplos expostos ao longo deste trabalho deve ser 

feita: ora os exemplos linguísticos dados são apresentados em sua transcrição fonética, 

ou em sua transcrição fonológica, de acordo com os autores consultados, ora são 

apresentados em sua forma grafêmica / ortográfica, de acordo com a relação som-

grafema atualmente empregada por seus falantes. Essa ortografia é apresentada no 

Capítulo 3, na seção 3.2, para os sons das consoantes e das vogais do Akwẽ-Xerente; na 

seção 3.3, para os sons do Português Brasileiro; e na seção 3.4, para os sons do Inglês 

norteamericano.       
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Capítulo 1 – Educação Bilíngue Intercultural  
 

 

1.1.  Educação Bilíngue Intercultural 
 

 

A educação bilíngue intercultural é uma abordagem humanista, democrática, que 

percebe o sujeito (aluno, professor, homem, mulher, criança), suas singularidades e 

diversidades, tendo como referência o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção 

social de forma democrática e respeitosa.  

Por razões históricas, desde a colonização do Brasil, a partir do século XVI, 

acumularam-se conjuntos de desigualdade no tocante à distribuição de renda, território, 

acesso ao saber e aos bens culturais. Daí a emergência do advento de uma educação 

intercultural pautada no diálogo entre diversos saberes e áreas do conhecimento. 

Pimentel da Silva e Rocha (2006), em Educação bilíngue entre povos indígenas 

brasileiros, argumentam que, no campo da educação, a interculturalidade é um processo 

de diálogo (entre teoria e prática, de significações, de “cultura”, de hábitos e modos de 

vida, de técnicas), estando o educando no centro desse diálogo de trocas de saberes: 

 
No campo da educação, a interculturalidade é um processo contínuo nas relações entre 

teoria e prática, entre conceitos e suas múltiplas significações, oriundas do diálogo entre 

diferentes padrões culturais de que são portadores os sujeitos que vivenciam o processo 

educativo. Isso significa, sempre que possível, criar circunstâncias e mecanismos que 

favoreçam a compreensão dos próprios fenômenos, promovendo o desenvolvimento de 

atitudes, hábitos e formas de trabalho de diálogo entre os diferentes (...) (PIMENTEL DA 

SILVA E ROCHA 2006, p. 103). 

   

A educação intercultural é concebida aqui em uma visão crítica que procura 

colocar em prática o diálogo e a troca de conhecimentos interculturais e intraculturais 

com os povos indígenas brasileiros. Neste diálogo, atenta-se aos meios de acesso e de 

troca de conhecimentos, de políticas linguísticas que visam ao fortalecimento das 

línguas-culturas indígenas através de uma educação intercultural para a sustentabilidade 
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linguística, cultural, identitária, econômica, e outras, praticada de forma transdisciplinar 

(PIMENTEL DA SILVA E ROCHA, 2006). 

Dessa forma, numa educação intercultural a revelação de estruturas de 

dominação étnica, econômica, social, política, cultural, linguística, caminha lado a lado 

com as propostas de sustentabilidade étnica, econômica, linguística, educacional, 

através de uma atitude pedagógica dialógica intercultural. Discutir interculturalidade 

significa, portanto, discutir sustentabilidade, territorialidade, diversidade, 

democratização dos espaços públicos (PIMENTEL DA SILVA, 2009).  

Frente à necessidade de uma consciência crítica no diálogo intercultural, Tubino 

(2005) distingue o que chama por “interculturalismo funcional” e “interculturalismo 

crítico”.  

O primeiro pretende a necessidade do diálogo intercultural pautando-se no 

discurso de ‘cultura’, ignorando um ponto primordial para compreender as relações 

interculturais: o das desigualdades econômicas e as relações de poder entre as culturas, 

não tocando nas causas de assimetria cultural.  

Ao contrário, o interculturalismo crítico propõe começar o diálogo pelas 

condições que fazem com que este seja possível, exigindo que o diálogo das culturas 

seja, de início, um diálogo sobre fatores socioeconômicos, políticos, linguísticos, etc. 

Nas palavras de Tubino, 

 
Al respecto, es importante diferenciar, al interior del interculturalismo, entre el 

interculturalismo funcional y el interculturalismo crítico. El interculturalismo funcional 

postula la necesidad del diálogo intercultural sin darle el debido peso al estado de 

pobreza crónica y en muchos casos extrema en que se encuentran los ciudadanos que 

pertenecen a las culturas subalternas de la sociedad. En el interculturalismo funcional se 

sustituye el discurso sobre la pobreza por el discurso sobre la cultura ignorando la 

importancia que tienen - para comprender las relaciones interculturales - las 

desigualdades económicas y las relaciones de poder entre las culturas. Se trata de un 

discurso y una praxis de la interculturalidad que es funcional al Estado nacional y al 

sistema socio-económico vigente. Mientras que el interculturalismo funcional busca 

promover el diálogo sin tocar las causas de la asimetría cultural, el interculturalismo 

crítico busca suprimirlas (TUBINO, 2005, p. 1-2, grifos meus). 

 

O autor observa que os espaços públicos são espaços excludentes da diversidade, 

posto que são monoculturais e monolinguísticos: “son espacios  colonizados por la 
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cultura hegemónica y por la lógica del mercado” (TUBINO, 2005, p. 4). Para Tubino, 

para que o diálogo intercultural seja crítico de verdade: 

… No hay por ello que empezar por el diálogo, sino con la pregunta por las 

condiciones del diálogo. O, dicho todavía con mayor exactitud, hay que exigir que el 

diálogo de las culturas sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, 

militares, etc. que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas de la 

humanidad. Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en la ideología de un 

diálogo descontextualizado que favorecería sólo los intereses creados de la civilización 

dominante, al no tener en cuenta la asimetría de poder que reina hoy en el mundo. Para 

hacer real el diálogo hay que empezar  por visibilizar las causas del no-diálogo 

(TUBINO, 2005, p. 1). 

 

  Pensando assim, para que haja um real diálogo intercultural há que começar por 

criar condições que o façam possível, pensando a igualdade de oportunidades como, 

dentre outras, o direito ao uso das línguas-culturas dos educandos e educadores 

indígenas no sistema escolar indígena, inclusive nas universidades, fazendo juz a um 

direito e desejo dos professores e comunidades indígenas a uma educação de fato 

bilíngue intercultural, realizada através da troca de conhecimentos intraculturais e 

interculturais e pensando o acesso a bens imateriais e materiais da sociedade nacional.  

Conforme salienta Tubino (2005), no ensino “la asimetría entre las lenguas y las 

culturas es una adversidad que dificulta el diálogo y la comunicación intercultural” 

(TUBINO, 2005, p. 5). Portanto, estamos de acordo que para se praticar uma educação 

bilíngue intercultural devemos pensar a necessidade de diversificar os conteúdos de 

ensino com base na diversidade cultural dos sujeitos envolvidos, atentando-se às suas 

realidades sociolinguísticas, aos seus conhecimentos e às suas relações intra e 

interpessoais.  

Conforme observa Pimentel da Silva (2011, p. 8), todavia, na educação escolar 

indígena os conhecimentos indígenas, sua língua e sua cultura “são tratados de forma 

periférica, fazendo parte de projetos pedagógicos pensados em uma visão monolíngue e 

monocultural.”  

Assim, apagam-se as identidades indígenas à medida que se “ensinava e ensina 

aos alunos indígenas a história, a língua, a cultura e a arte do colonizador, em nada 

refletindo a vida dos indígenas, seus saberes, línguas, etc” (PIMENTEL DA SILVA, 2011, 

p. 8)”. 
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O eixo da educação intercultural é, portanto, a pluralidade (de vidas, de saberes, 

de técnicas) e a disposição em dialogar com ela. O oposto da educação intercultural é o 

processo de zerar as diferenças, impondo-lhes uma “neutralização” a partir de um 

discurso pré-dominante, triunfando o monoculturalismo e o monolinguismo.  

Com a perspectiva da educação intercultural, Fleuri (1999) argumenta sobre a 

necessidade de encontrar instrumentos indispensáveis para promover a formação de 

autoconsciência em sujeitos que vivem em ambientes marginalizados. Isso porque a 

educação intercultural configura-se como um caminho aberto e complexo, já que 

“envolve uma pessoa e o grupo social, as culturas e as línguas envolvidas no processo, 

identidades diferentes e, por vezes, conflitantes” (FLEURI, 1999, p. 4).  

Para Nanni (1998) o futuro da educação intercultural consiste na “passagem das 

instituições de uma coexistência do multicultural para uma construção intercultural que 

vê o homem crescer e desenvolver-se no relacionamento com os outros e se exprimir no 

diálogo, na negociação, na gestão da pluralidade” (NANNI, 1998, p.11).  

A educação bilíngue intercultural consistiria, assim, primeiramente, em reportar 

a questão da “multiculturalidade” à vida das pessoas e às suas relações que são 

sociocultural e historicamente construídas, mas procurando ir além da constatação das 

diferenças.  

Ela é encarada, aqui, ainda, como um princípio pedagógico-metodológico 

dialógico, que procura ir além de um diálogo “multicultural”, através do qual se 

reconhece a co-ocorrência, em um mesmo local, de etnias, de línguas, de culturas 

diferentes, delineando pontos positivos e negativos dessa “convivência”. 

Antes, a educação intercultural é pensada como uma “educação para a 

liberdade”, para o respeito, para a auto-estima, para a autonomia de todos os envolvidos 

no processo educativo, estimulando os educandos a “descobrir o que há por trás de suas 

atitudes em face da realidade cultural para assim enfrentá-la de forma diferente (FREIRE, 

1981, p. 65)”.  

Consoante a esta contextualização, a educação intercultural é entendida por 

Nanni (1998) como,  
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um processo multidimensional, de interação entre sujeitos de identidades culturais 

diferentes, que através do encontro intercultural vivem uma experiência profunda e 

complexa, de conflito/acolhimento, como preciosa oportunidade de crescimento da 

cultura pessoal de cada um, na perspectiva de mudar tudo aquilo que impede a 

construção de uma nova convivência civil, promovendo inclusive a mudança do sistema 

escolar (mediante a instituição da igualdade de oportunidades, a reelaboração de livros 

didáticos, a adoção de técnicas e de instrumentos multimediais) e a formação dos 

educadores” (NANNI, 1998, p.50 apud FLEURI, 1999, p. 4, meus grifos). 

 

 Carneiro (2001) explica que a educação intercultural consolida-se quando o 

educador propicia a igualdade de oportunidades aos sujeitos presentes no espaço 

educacional e o respeito pela pluralidade, em que se constrói uma política democrática 

de tomada de decisões e de concretização de espaços de diálogo e de comunicação 

intercultural entre todos.  

Isto implica, na visão de Sousa e Lopes (2003), “a inclusão no currículo de todas 

aquelas vozes ausentes dos conteúdos escolares: mundo feminino, mundo rural, cultura 

infantil, homossexuais, classe trabalhadora, pessoas portadoras de necessidades 

especiais, terceira idade, minorias étnicas e culturais (…)” (SOUSA E LOPES, 2003, p.10). 

Neste tipo de educação, o respeito e o interesse pelo conhecimento do outro são 

primordiais. O almejado aqui é, conforme reforça a fala do professor e universitário, 

Fernando Kbasdimẽkwa Brito de Sousa Xerente, uma “educação bilíngue intercultural 

para ser usada no nosso conhecimento, nossa língua, nossa escrita, nossa escola e nossa 

cultura”, reconhecendo e fazendo uso de saberes próprios e saberes compartilhados 

(COTRIM, 2009, p. 19). 

A educação intercultural passa a ser vista pelos professores e professoras 

indígenas como um instrumento político-identitário ou, conforme afirmou o professor 

Ercivaldo Damsokekwa Calixto Xerente, “queremos a escola para mostrar para a 

sociedade não-índia que queremos ser reconhecidos como cidadãos indígenas e 

cidadãos brasileiros”; bem como a possibilidade de acesso a novos conhecimentos e 

formas de melhoria de vida, pois, “só de roça, machado e foice não vivem mais os 

índios”, complementou o professor Renato Sikrbowe da Mata de Brito Xerente 

(COTRIM, 2009, p. 17). 

Busca-se, dessa forma, em uma concepção dialógica de educação bilíngue 

intercultural, levar em conta propostas de cidadania, de troca de conhecimentos, de 
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interculturalidade, de sustentabilidade, de reconhecimento e de respeito à diferença e à 

diversidade (de línguas, culturas, identidades, técnicas, etc.) considerando, também, as 

propostas de desenvolvimento da comunicação intercultural e da diversidade 

linguístico-cultural no Brasil
4
 e no mundo

5
.  

 

1.2. Ensino de Língua em uma Perspectiva Intercultural 
  

A educação bilíngue intercultural geralmente pressupõe o ensino-aprendizagem 

de línguas (segundas, terceiras, quartas). Neste contexto, o mais importante no ensino de 

língua é visarmos uma abordagem que se situe na valorização da diferença e do diálogo 

entre diversos grupos socioculturais e linguísticos envolvidos, atentando-se às relações 

interculturais e à situação sociolinguística de todos os participantes. Concordante a isso 

Pimentel da Silva (2011) afirma: 

 
No contexto de ensino de segunda língua e em segunda língua, a não valorização da 

língua materna / originária, coloca-a numa concepção de bilinguismo subtrativo. Isso 

contraria a ideia da educação bilíngue intercultural. É importante lembrar também da 

variedade linguística das comunidades. Considerar a realidade sociolinguística delas: se 

bilíngues, monolíngues, trilíngues, e pensar numa política de ensino das línguas, mas 

também nas línguas (PIMENTEL DA SILVA, 2011, p. 58). 

Cantoni (2005), ao abordar a interculturalidade no ensino de línguas 

“estrangeiras”, revela que o seu significado mais profundo é o de ser uma “escolha 

política”, mais do que uma inovação escolar. Este tipo de educação, reforça, é uma 

“escola de humanismo”, em que os sujeitos estão abertos para o que o outro tem a dizer 

e onde “a diferença torna-se a possibilidade de renovação da identidade de cada um” 

(CANTONI, 2005, p. 71-72).  

Pensando assim, Cantoni (2005) explica que o foco intercultural no ensino de 

línguas, 

                                                           
4
 Vide, por exemplo, a Declaração de Recife de 1987 da Associação Internacional para o 

Desenvolvimento da Comunicação Intercultural na Declaração Universal dos Direitos Linguísticos 

(1996). 

 
5
 Vide, por exemplo, a Carta das línguas regionais ou minoritárias, assinada em 1992 (disponível no 

http://conventions.coe.int); a Recomendação 1383, publicada em 1998, que trata da “Diversidade 

linguística” e a Recomendação 1539, criada em 2001 em referência ao “Ano Europeu das Línguas 2001”, 

ambas promulgadas pelo Parlamento do Conselho da Europa (disponíveis no http://assembly.coe.int/). 

 

http://conventions.coe.int/
http://assembly.coe.int/
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é a vida pessoal no circuito da comunicação e da relação educativa, historicamente 

situada, que se torna o local formativo de tal intercultura, o que permite evitar que a 

pessoa, sujeito da formação intercultural, seja pensada de forma abstrata, 

individualmente (e não em situação concreta e plural), fora do jogo histórico efetivo das 

relações interpessoais e das referências culturais variadas. A interculturalidade é, então, 

relacionamento e síntese. Relação entre pessoas portadoras de culturas diferentes e entre 

sistemas sociais e econômicos, e síntese como divisão do patrimônio do conhecimento 

da técnica do saber e como aliança entre pessoas, entes, associações que trabalham para 

o projeto político de uma sociedade na qual cada um se sente membro, ao mesmo tempo 

da comunidade local e nacional que, por sua vez, está interligada à comunidade global 

(CANTONI, 2005, p. 77). 

 

Acrescenta-se, ainda, que um enfoque intercultural no ensino de línguas 

necessita “tornar-se um impulso favorável no desenvolvimento da personalidade do 

aluno e de seu sentimento de identidade, como resposta à enriquecedora experiência ao 

enfrentar as diversidades nos âmbitos da língua e cultura” (CANTONI, 2005, p. 77-78). 

Neste sentido, não seria mais suficiente “contemplar como simples resultado o 

domínio de uma ou duas ou mesmo três línguas – cada uma considerada de forma 

isolada, com o falante nativo ideal como modelo fundamental” (CANTONI, 2005, p. 78), 

ou seja, pautando-se em uma visão objetivista e homogênea de ‘língua’ e de ‘visão de 

mundo’, quase caricaturescas, em que sujeitos multiculturais são obrigados a representar 

a / na língua como se ela fosse um produto monocultural a ser adquirido, e não como 

um processo de ensino-aprendizagem-ensino.  

Não se restringindo apenas às “quatro habilidades” do ensino comunicativo de 

línguas, quais sejam, leitura, escrita, fala e audição, Bizarro e Braga (2007) trabalham 

com os conceitos de competência plurilíngue e competência pluricultural. As autoras 

consideram que 

 

um dado indivíduo não possui uma gama de competências distintas e separadas para 

comunicar consoante as línguas que conhece mas, sim, uma competência plurilíngue e 

pluricultural, que engloba o conjunto do repertório linguístico de que dispõe” (BIZARRO 

E BRAGA, 2007, p.60). 

 

Por nossa sala de aula ser marcadamente plurilíngue-pluricultural, isso implica, 

metodologicamente, um diálogo das línguas, de forma contextualizada, através do qual 

se vai desvelando o repertório linguístico do grupo, isto é, “a totalidade de formas 
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linguísticas regularmente empregadas em situações de interação socialmente 

significantes” (GUMPERZ, 1964, p. 137).  

Esse repertório, por sua vez, se caracteriza pela heteroglossia do grupo, isto é, 

pelas diversas linguagens socioculturais presentes na fala de qualquer pessoa (incluindo 

seus dialetos, a linguagem de grupos sociais, etc.), se caracterizando pela diversidade de 

linguagens / línguas produzidas por instituições e forças sociais tais quais profissão, 

gêneros discursivos, personalidades subjetivas, etc (Bakhtin, 2003). 

Neste ponto, a educação intercultural, aliada ao ensino de línguas, relaciona-se 

diretamente com os professores que procuram instrumentos concretos “com o objetivo 

de colocar no centro dos processos educativos o tema da diversidade e das 

competências interculturais” (GODOY, 2001, p. 237), dentre elas, a diversidade de 

língua / linguagem, de performances sociais e culturais, de modos de agir e de pensar o 

mundo.  

Além do mais, em um ensino intercultural de línguas busca-se, 

transdisciplinarmente, “enfoques, instrumentos, materiais didáticos e modos de agir em 

sala de aula que possibilitem um ensino/aprendizagem de línguas sensível à pessoa 

humana, ao seu momento histórico de vivência, às relações que estabelece com os 

indivíduos do seu grupo e de outros grupos” (SANTOS, 2004, p.13), visando a um 

verdadeiro diálogo com os sujeitos que se encontram no centro do processo de ensino-

aprendizagem. 

Ressaltamos, ainda, que o ensino-aprendizagem intercultural de língua só será 

efetivo se se levar em consideração o contexto sociocultural dos sujeitos envolvidos. 

Isso significa dar atenção a um conjunto de funções desempenhadas pelas línguas, às 

políticas de uso dessas línguas, aos sentimentos e visões de mundo expressas por meio 

delas. Em outras palavras, conforme Pimentel da Silva (2011), 

 
É preciso construir uma metodologia que, sem desvalorizar o dialeto da comunidade ou 

o dialeto adquirido pela comunidade nas relações de contato com os vizinhos não-

indígenas, contribua para ajudar os alunos a adquirirem o dialeto exigido em certas 

situações de comunicação em contextos interculturais (PIMENTEL DA SILVA, 2011, p. 

62). 
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A língua é expressão dos sujeitos: de suas percepções, emoções, pensamentos, 

identidades, conflitos. Ela é, também, representação do ambiente, onde há cores, luzes, 

arquitetura, através da qual os falantes exercem noções de espaço, direção e tamanho. 

Neste sentido, ela é um sistema de significação de sinais, símbolos, desenhos, adornos 

pessoais, pinturas corporais, formas de falar e agir características de dada cultura. A 

língua, neste contexto, se aproxima da concepção bakhtiniana em que o sujeito vive a 

linguagem, e não apenas a fala.   

A língua se caracteriza, também, por seu viés ideológico e político, como um 

instrumento para se exercer políticas de cidadania e de exercício da diversidade e da 

igualdade. Portanto, não pode ser vista como instrumento de comunicação apenas ou 

sistema abstrato de signos estruturados, mas antes, repleta de funções simbólicas, 

culturais, políticas, que desempenham papéis muito importantes em dada sociedade. 

Uma língua, portanto, é aqui entendida como fenômeno histórico, cultural, 

social, que possui determinados usos para os diferentes grupos de falantes, dentro dos 

contextos em que trabalham, estudam, vivem, interagem uns com os outros; como 

instrumento de construção da linguagem, da ‘cultura’, da identidade dos sujeitos. 

‘Língua’ como instrumento social de comunicação de ideias, ideologias, fatos, histórias, 

como sistema ideológico, de poder, de dominação e, portanto, um fenômeno 

fundamental de comunicação e vivências humanas, que se renova a cada momento, se 

multiplica através do contato com outras línguas-culturas e através dos usos e funções 

que os falantes atribuem à(s) sua(s) língua(s) em determinado espaço-tempo.  

O ensino intercultural de línguas nos enseja, portanto, a (re)pensar práticas 

educativas, a elaborar material didático que preencha lacunas interculturais e 

linguísticas, questiona práticas de poder, discutem-se políticas linguísticas, dialoga com 

gente. Pensa, dessa forma, noções de igualdade, diferença, identidade e pauta-se no 

intercâmbio de conhecimentos entre grupos socioculturais distintos.  

Em outras palavras, neste tipo de ensino, procura-se lidar com ideias que 

transgridem discursos, na tentativa de revelar novos significados, novos saberes e novas 

formas de conhecimento e entendimento da realidade, proponto práticas sustentáveis e 

agindo de forma transdisciplinar (PIMENTEL DA SILVA, 2009).  
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A sala de aula é vista, portanto, como espaço privilegiado para o diálogo mais ou 

menos conflituoso das relações interétnicas, entre sujeitos com diferentes visões de 

mundo, podendo promover o intercâmbio de perspectivas de significados, de 

conhecimentos linguístico-pedagógicos, interculturais e intraculturais dos sujeitos 

participantes. 

Apresento, assim, o contexto de ensino-aprendizagem em um curso de formação 

superior bilíngue intercultural: o Curso de Licenciatura Intercultural de Formação 

Superior de Professores Indígenas da Universidade Federal de Goiás. Abordo, a seguir, 

a contextualização do referido curso, seus princípios pedagógicos e seus eixos 

norteadores.  

 

 

1.3. Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de 

Professores Indígenas da UFG. 
 

Em 2005, um grupo de professores e lideranças indígenas dos Estados de Goiás 

e Tocantins, juntamente com uma equipe de professores da Universidade Federal de 

Goiás, sob a coordenação da professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, além de 

representantes do MEC, da FUNAI e do CTI (Centro de Trabalhos Indigenistas), 

tornaram realidade o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural 

(PPP - CLIFSPI / UFG)
6
.  

Este projeto veio à tona depois de vários diálogos estabelecidos em seminários e 

em viagens às terras indígenas para discutir o curso com as comunidades. Contou, 

também, com a participação de indígenas de Roraima, Rondônia e Maranhão em 

seminários realizados durante a fase de elaboração do PPP do Curso. 

O objetivo foi pensar a formação de professores e professoras indígenas em 

nível superior, levando-se em conta uma educação bilíngue intercultural crítica, 

realizada de forma transdisciplinar e pautada na diversidade e na sustentabilidade.  

                                                           
6
Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores 

Indígenas (PPP-CLIFSPI/UFG, 2006). Disponível no www.letras.ufg.br (link ‘Licenciatura 

Intercultural’). Acesso em 18 de agosto de 2010.  

 

http://www.letras.ufg.br/
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No momento, essa ação político-pedagógica vem sendo desenvolvida através do 

diálogo com professores indígenas da região etnoeducacional Araguaia-Tocantins, 

desde 2007, pautando-se no intercâmbio de conhecimentos linguístico-culturais, sociais, 

pedagógicos e técnico-científicos, auxiliando-nos na compreensão do que significam os 

princípios interculturais e transdisciplinares na educação. 

Busca-se, neste contexto, a construção de um espaço de diálogo e de debate 

intercultural de saberes, ao mesmo tempo em que visa contribuir para a consolidação de 

uma pedagogia bilíngue intercultural que dê conta de abarcar a diversidade de línguas, 

culturas, modos de vida e visões de mundo dos professores indígenas graduandos do 

Curso de Licenciatura Intercultural.  

Para a implementação do Curso de Licenciatura levaram-se em conta contextos 

sociais, culturais, históricos, linguísticos, políticos e econômicos das populações 

indígenas envolvidas, bem como os relacionamentos desses povos com a sociedade não 

indígena. 

Ademais, os envolvidos nesta pedagogia bilíngue intercultural vem dialogando 

com os projetos político-pedagógicos das instituições de ensino indígenas, com as 

políticas linguísticas adotadas nas aldeias e aos programas de desenvolvimento 

econômico em andamento nas comunidades (cf. PPP / UFG, 2006). 

O Curso de Licenciatura Intercultural conta, atualmente, com mais de 200 

professores e professoras indígenas em seu quadro acadêmico. Destes, 59 ingressaram 

em 2007, e mais 36 em 2008. Em 2009, mais 36. No ano de 2010, foram 41 professores 

ingressantes, mais 40 em 2011. Ao todo, até o momento, são 212 professores-

universitários indígenas de treze etnias diferentes. São elas: Karajá, Karajá-Xambioá, 

Apinajé, Akwẽ-Xerente, Gavião, Guarani, Tapirapé, Tapuia, Krahô, Javaé, Krikati, 

Guajajara e Canela, oriundas de diversas aldeias ao longo da região Araguaia-Tocantins, 

localizadas em quatro estados brasileiros, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. 

O Curso de Licenciatura Intercultural possui carga horária total de 3600 horas, 

trabalhadas durante etapas realizadas na UFG, entre os meses de janeiro e fevereiro, 

julho e agosto, e etapas realizadas em terras indígenas, as chamadas ‘Etapas nos Pólos’ 

e ‘Etapas em Terras Indígenas’, realizadas no primeiro e no segundo semestres de cada 
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ano. Há, ainda, a realização de pesquisas, seminários, estágio supervisionado e prática 

pedagógica dos professores-universitários indígenas. 

Composto por três grandes áreas, a saber, Ciências da Cultura, Ciências da 

Natureza e Ciências da Linguagem, a Licenciatura Intercultural possui, em sua matriz 

curricular, temas contextuais e estudos complementares, estágio pedagógico e projeto 

extraescolar, além de envolver pesquisa na universidade e nas comunidades, bem como 

o desenvolvimento de seminários e a elaboração de material didático bilíngue pelos 

professores indígenas. 

Os estudos complementares foram incluídos no PPP já no segundo semestre do 

Curso por reivindicação dos indígenas. Estes estudos envolvem o ensino-aprendizagem 

de línguas e fazem parte do Núcleo Comum da matriz pegagógica da Licenciatura 

Intercultural e, portanto, estão presentes em todas as etapas e nas três grandes áreas do 

Curso. Envolvem-se, aqui, o ensino-aprendizagem das línguas indígenas faladas pelos 

professores, através do estudo complementar ‘Línguas Indígenas’, do Português, através 

do estudo complementar ‘Português Intercultural’, do Inglês, através do estudo ‘Inglês 

Intercultural’ e de tecnologia da informação, através do estudo complementar 

‘Informática’.   

Os estudos complementares, conforme destacado no projeto político-pedagógico 

do Curso de Licenciatura, “deverão propor o ensino de línguas numa perspectiva 

sociológica (...) e todas as línguas servirão para veicular conhecimentos 

tradicionais, científicos, universais, sem uma diglossia escolar” (PPP, 2006, p. 58-59, 

grifo meu). 

Dessa forma, busca-se o diálogo com os professores indígenas para gerar “mais 

condições para ampliar seus conhecimentos e acesso a outras realidades, mas também 

para valorizar os conhecimentos próprios”, visando, portanto, “oportunidades de 

ampliação de seus conhecimentos e de acesso ao mundo globalizado, de forma crítica, 

ou seja, sem perder de vista os processos de assimilação cultural” (PPP-CLIFSPI, 2006, 

p.58). Reflito, assim, sobre as situações de usos das línguas indígenas, do Português e 

do Inglês nos debates interculturais, bem como sobre as suas várias funções nessas 

relações.  
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Trato, neste trabalho, do estudo complementar Inglês Intercultural, abordando 

alguns aspectos metodológicos e didáticos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem da língua inglesa no contexto da Licenciatura Intercultural. O Inglês 

Intercultural possui um total de 30 horas em cada uma de suas etapas realizadas na 

UFG, Inglês Intercultural I a Inglês Intercultural VIII totalizando 240 horas. 

Destaco, ainda, que as ações pedagógicas realizadas em sala de aula estão 

pautadas nos princípios pedagógicos orientadores do Curso, quais sejam, 

interculturalidade e transdisciplinaridade, bem como nos seus eixos norteadores, 

diversidade e sustentabilidade.  

Nesta perspectiva pedagógica bi / trilíngue intercultural, busca-se atentar, 

portanto, aos projetos de sustentabilidade linguístico-cultural (como a maior 

participação das línguas-culturas indígenas nas salas de aula), aos projetos de autonomia 

(auto-estima, afirmação de identidades) e aos projetos socioeconômicos pensados por 

esses povos.  

 

 

1.3.1. Os Princípios Pedagógicos da Interculturalidade e da 

Transdisciplinaridade  
 

 

 Os princípios pedagógicos do Curso de Licenciatura Intercultural são 

interculturalidade e transdisciplinaridade. Esses conceitos referem-se, sobretudo, ao 

diálogo entre saberes (MORIN, 2008; PIMENTEL DA SILVA, 2008).  

 Ou seja, ‘interculturalidade’ e ‘transdisciplinaridade’ são entendidas de forma 

dialógica, seja com base na relação entre as diferentes culturas e a interação entre as 

várias áreas do saber, seja no diálogo entre os conhecimentos produzidos pelos 

indígenas e aqueles produzidos pela sociedade não indígena.  

 Neste tipo de formação, os sujeitos envolvidos vão construindo uma proposta 

educacional de base humanística intercultural, bi / tri / plurilíngue, de respeito à 
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diferença, pautando-se na troca de conhecimentos intraculturais e interculturais, dentro e 

fora de sala de aula. 

 Uma educação pautada no princípio pedagógico da interculturalidade, além de 

propor uma ruptura com a política integracionista e os modelos homogeneizantes de 

educação, conforme observa Pimentel da Silva e Rocha (2006), propõe uma relação de 

diálogo entre diferentes culturas e pontos de vista, estabelecendo um modelo com base 

na pluralidade de saberes e no diálogo entre diferentes conhecimentos. 

 Em outras palavras, o paradigma da interculturalidade “inclui a ideia de 

intercâmbio, da interdependência, da interaprendizagem, da negociação entre pessoas de 

culturas diferentes” (PIMENTEL DA SILVA, 2009, p. 97), ao mesmo tempo em que dialoga 

conhecimentos “locais” e “globais”, numa verdadeira troca de saberes e tecnologias 

(MORIN, 2008).  

 Frente à necessidade de uma educação superior bilíngue intercultural, 

transdisciplinar, crítica e reflexiva, os autores do projeto político-pedagógico da 

Licenciatura Intercultural (PPP-LI, 2006) alertam: 

 
Conceber o currículo de modo crítico, produtivo e útil, permite ressaltar seu caráter 

político e histórico e entender a instituição escolar não apenas como um lugar onde se 

realiza a (re)construção do conhecimento, mas, além disso, como um lugar onde se 

reflete criticamente acerca das implicações sociais, políticas e econômicas (PPP-

CLIFSPI-UFG, 2006, p. 30). 

 

Em uma abordagem intercultural de educação, “o conhecimento deve ser 

trabalhado de modo transdisciplinar, o qual considera que há muitos níveis de realidades 

de saberes” (PIMENTEL DA SILVA, 2009, p. 100). A transdisciplinaridade, aqui, remete, 

principalmente, a uma “reflexão respeitosa e aberta sobre as culturas do presente e do 

passado, sobre as culturas indígenas e não indígenas, buscando contribuir para a 

sustentabilidade do ser humano” (IDEM, 2009, p. 100).  

Em uma pedagogia transdisciplinar, Pimentel da Silva e Rocha (2006) afirmam 

que 

 
[só] há transdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno domínio do 

saber, se temos a coragem necessária para abandonar o conforto da nossa linguagem 
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técnica para nos aventurarmos num domínio que é de todos e de que ninguém é 

proprietário exclusivo. Não se trata de defender que, com a transdisciplinaridade, se 

alcançaria uma forma de anular o poder que todo saber implica, mas de acreditar na 

possibilidade de partilhar o poder que se tem, ou melhor, de desejar partilhá-lo, 

deixando de ocultar o saber que lhe corresponde, explicitando-o, tornando-o discursivo, 

dialógico (PIMENTEL DA SILVA E ROCHA, 2006, p. 104).”  

 

Em outras palavras, o estudo transdisciplinar “privilegia a integração de áreas do 

conhecimento, de metodologias, de significados do saber, que procura superar a 

hierarquização entre saberes acadêmicos e os contextos sociais concretos em que se 

exprimem e se veiculam (...) (PIMENTEL DA SILVA, 2009, p. 100-101)”.  

Esse tipo de estudo visa, assim, a ações que promovam “relações educativas 

emancipatórias e democráticas”, tratando-se de “uma busca de integração entre saberes 

e relações em níveis lógicos diferentes” (PIMENTEL DA SILVA, 2009, p. 101). 

O processo de ensino-aprendizagem intercultural e transdisciplinar parte do 

princípio-ação de “ouvir o outro”, bem como o de “partilhar o conhecimento”, pois, 

“sem interesse real por aquilo que o outro tem para dizer não se faz 

transdisciplinaridade, não se realiza uma educação intercultural, que se pauta no 

respeito à diferença” (PIMENTEL DA SILVA E ROCHA, 2006, p. 103). 

O diferencial de uma postura metodológica transdisciplinar é, portanto, a busca 

por “compreender o mundo atual, as relações dos povos, das pessoas nesse mundo, o 

que significa enfrentar uma experiência intercultural” (IDEM, 2006).  

A transdisciplinaridade, aqui, é vista, portanto, como práxis pedagógica, 

identitária, intercultural e, portanto, dialógica, que visa à diversidade e à diferença, em 

um constante exercício de ouvir a fala do outro, buscando o entrelaçado de 

conhecimentos no que se refere às línguas, às culturas, aos artefatos, aos pertences 

materiais e imateriais, às vidas cotidianas dos sujeitos indígenas e não-indígenas 

envolvidos no diálogo intercultural. 

Dessa forma, a educação bilíngue intercultural vê interculturalidade e 

transdisciplinaridade como “postura educacional e atitude metodológica” (ROCHA E 

PIMENTEL DA SILVA, 2006, p. 103) e, poderia-se acrescentar, uma postura política.  
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1.3.2. Os Eixos Diversidade e Sustentabilidade  
 

Os eixos norteadores da proposta de ensino bilíngue intercultural do Curso de 

Licenciatura Intercultural da UFG são Diversidade e Sustentabilidade, definidos com 

base na realidade e necessidades das sociedades indígenas envolvidas, no 

reconhecimento das diferenças étnica, cultural e linguística, bem como no 

relacionamento dessas comunidades com outros povos, indígenas e não-indígenas. 

Sustentabilidade é um termo geral que engloba ações: linguística (valorização 

das línguas maternas, acesso a outras línguas / discursos), econômica (melhoria das 

condições de vida da comunidade), cultural (valorização das culturas, tendo em vista 

suas tradições e modernizações), territorial (obtenção de conhecimentos para 

gerenciamento dos territórios indígenas), identitária (identidades étnica, de gênero, 

profissional, dentre outras).  

Entendo “sustentabilidade linguística”, por exemplo, como a criação de 

oportunidade de uso e de reflexão sobre e nas línguas / linguagens dos professores 

indígenas Akwẽ-Xerente, Karajá, Karajá-Xambioá, Krahô, Apinajé, Javaé, Gavião, 

Krikati, Guajajara, Guarani, Tapirapé, Tapuia e Canela, incluindo-se aí, as línguas 

portuguesa e inglesa. Estimula-se, portanto, a reflexão sobre o papel das línguas, bem 

como de suas variedades, em seus diversos contextos de uso.  

 Ressalta-se que esta dicussão vem sendo feita nos estudos complementares 

Inglês Intercultural, Português Intercultural e Línguas Indígenas, bem como nas práticas 

pedagógicas do Estágio do Curso de Licenciatura Intercultural.   

Observa-se, cada vez mais, uma tendência, nesta década, por uma nova proposta 

de “educação para a sustentabilidade” (COSTA LIMA, 2003). Esse discurso pode ser 

observado no debate nacional e internacional, como em conferências e documentos da 

UNESCO
7
, no debate da “Agenda 21”, proposta no Rio-92, em políticas educacionais 

em Estados da União Européia, em propostas pedagógicas em países da América Latina, 

sobretudo aquelas relacionadas à educação escolar indígena.  

                                                           
7
 Vide, por exemplo, Educação para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para uma ação 

compartilhada. Brasília: Ed. IBAMA/UNESCO, 1999. 
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Todas elas têm em comum propostas que visam buscar meios de superar a 

marginalização e a assimetria política, cultural, escolar, tecnológica, econômica, das 

populações envolvidas nos processos de mudança social. 

Portanto, não se podem desprezar as dimensões políticas, éticas, culturais, 

linguísticas, socioeconômicas, em torno dos conceitos de ensino, diversidade e 

sustentabilidade. Trata-se, dessa forma, de ver a educação como ponte para atingir 

objetivos sustentáveis da seguinte forma: 

 

1. Reconhecendo a multiplicidade de práticas linguístico-culturais desenvolvidas 

na interação dos diferentes sujeitos nas relações interculturais e intraculturais; 

 

2. Desenvolvendo processos de ensino-aprendizagem que promovam o 

desenvolvimento e a articulação entre diferentes contextos subjetivos, sociais, 

culturais e pedagógicos que possam ser vinculados às práticas docentes dos 

professores indígenas; 

 

3. Realizando pesquisas e o desenvolvimento de projetos alternativos de melhoria 

de vida.  

 

Faz-se necessário, portanto, que se abra espaço para o processo de ensino-

aprendizagem desde uma perspectiva intercultural e transdisciplinar, que leve em conta 

tanto os conhecimentos e saberes indígenas produzidos dentro e fora das escolas, quanto 

os conhecimentos técnicos e científicos da comunidade nacional, pensando os projetos 

de sustentabilidade visualizados por esses povos, bem como valorizando a diversidade e 

a diferença de povos com línguas, culturas e modos de olhar e atuar no mundo 

diferentes. 

Após esta contextualização do Curso de Licenciatura Intercultural, de seus 

princípios pedagógicos (interculturalidade e transdisciplinaridade) e de seus eixos 

norteadores (diversidade e sustentabilidade), passamos ao estudo complementar que 

abordamos neste trabalho, o Inglês Intercultural do Curso de Licenciatura Intercultural 

apresentado no Capítulo dois, a seguir. 



41 
 

Capítulo 2 – O Inglês Intercultural do Curso de 

Licenciatura Intercultural 

 
 

Ensinar e aprender uma língua significa ativar 

a imensa gama de significados que já estão 

embutidos nos sistemas culturais (PIMENTEL DA 

SILVA, 2009, p.111). 

 

 

 2.1. Breve histórico do Inglês Intercultural  
 

 

No segundo semestre de 2007, no período de 30/07/07 a 16/08/07, iniciou-se, 

efetivamente, a primeira experiência no processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa para professores indígenas no Curso de Licenciatura Intercultural da UFG. Este 

processo, todavia se encontra em andamento, sendo que os primeiros formandos 

concluem a sua graduação no segundo semestre de 2011. 

Apesar de no primeiro semestre daquele ano (janeiro / fevereiro de 2007) eu 

haver experimentado a complexidade de um ambiente pedagógico intercultural 

plurilíngue- pluricultural, ficou-me claro que apenas esta constatação não era suficiente 

para pensar a elaboração de uma metodologia de ensino que levasse em consideração a 

situação sociolinguística e sociocultural dos sujeitos envolvidos. Esse cenário 

possibilitou entender o desafio do ensino de uma terceira língua (Inglês como L3) 

considerando as relações interculturais, a situação sociolinguística dos sujeitos e a 

expressão de cada língua envolvida.  

Ao refletir sobre a questão do bi / tri / plurilinguismo em sala de aula (havendo 

casos, por exemplo, em que esse processo foi realizado em turmas compostas por até 

nove etnias, falantes de nove línguas diferentes) passamos a indagar como ensinar uma 

língua dita “global”, e / ou língua dominante pensando que as línguas indígenas 

padecem / ram historicamente e se encontram em sério risco de desaparecerem. Esta 

discussão ganha uma profundidade nas aulas de Línguas Indígenas (veja, por exemplo, 
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BORGES, 2010), mas também no Inglês Intercultural, bem como no Português 

Intercultural (NASCIMENTO, 2010). 

Passamos, portanto, a pensar a elaboração de uma metodologia pautada na 

pedagogia intercultural que contemplasse as relações bi / tri / plurilíngues, rumo a uma 

educação linguística humana e crítica, em que se cria espaço para o diálogo com as 

diversas línguas-culturas presentes em sala de aula, em um ensino de línguas não-

excludente, democrático e intercultural.    

É importante que o material e a abordagem no ensino do Inglês Intercultural 

sejam trabalhados de forma transdisciplinar, isto é, que se considerem diversos saberes e 

níveis de conhecimento e que, portanto, valorizem as línguas-culturas dos professores 

indígenas. Estes, ao interagirem no processo de aprender a língua inglesa, põem-se em 

situação de diálogo, confronto, troca e negociação de mundos socioculturais e 

simbólicos múltiplos, cada um tentando aprender a partir das experiências e das 

vivências uns dos outros.  

Pensando assim, a elaboração do material didático do Inglês Intercultural 

pautou-se, sobretudo, na situação sociolinguística dos sujeitos envolvidos e nas 

continuadas discussões e trocas de conhecimentos com os professores indígenas.  

Assim, os temas que foram emergindo do diálogo intercultural com os 

professores durante o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, foram 

trabalhados através de temas contextuais tais quais, a arte indígena, o comércio 

intercultural, o tráfico de artesanatos indígenas, a educação bilíngue intercultural, as 

línguas indígenas na América Latina, os sons das línguas, as formações de suas 

palavras, dentre outros.  

A decisão de o processo de ensino-aprendizagem do Inglês ser elaborado 

levando-se em consideração a situação sociolinguística dos sujeitos nele engajados vai 

ao encontro do pensamento de Pimentel da Silva (2010) segundo o qual: 

 
estudar as línguas considerando a situação sociolinguística dos povos (...) contribui para 

repensar o papel das línguas na escola como fonte de firmação de identidades e de visão de 

mundo. Ajuda também na construção de metodologias de ensino de línguas e de pensar o papel 

das línguas na educação bilíngue (PIMENTEL DA SILVA, 2010, p. 85). 
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Pela impossibilidade de considerar, no presente trabalho, todas as línguas dos 

povos indígenas com as quais mantivemos diálogo durante os últimos quatro anos, isto 

é, as línguas faladas pelos Xerente, pelos Gavião, pelos Tapuia, pelos Tapirapé, pelos 

Javaé, pelos Apinajé, pelos Karajá, pelos Karajá-Xambioá, pelos Guarani, pelos Krahô, 

pelos Guajajara, pelos Krikati e pelos Canela, apresentamos, neste trabalho, a base de 

conhecimento dos sistemas linguísticos do Akwẽ-Xerente, do Português e do Inglês, 

apresentada no terceiro capítulo. 

Esta base de conhecimento foi sendo construída a partir de estudos teóricos e do 

diálogo realizado com os professores Akwẽ-Xerente, com os quais venho trabalhando 

também no Estágio Pedagógico, desde 2008, junto ao Comitê de orientação Akwẽ-

Xerente. 

Dessa forma, tanto a construção da base de conhecimento, quanto o trabalho 

pedagógico desempenhado nas aulas de língua inglesa procuraram tecer reflexões em 

torno dos saberes linguístico-culturais dos professores e professoras Akwẽ-Xerente, 

falantes bilíngues Xerente-Português, aprendendo a língua inglesa. 

Em vários momentos de nossas aulas o que observamos por parte dos 

universitários indígenas foi um diálogo tri / plurilíngue em que outras línguas indígenas 

se intercomunicavam e se intercompreendiam com o Akwẽ-Xerente, com o Português e 

com o Inglês. 

O objetivo de se abordar a língua Akwẽ-Xerente nas aulas de Inglês é o 

pensamento segundo o qual os professores podem ensinar-aprender a partir das suas 

experiências em língua inglesa usufruindo, para tanto, de alguns aspectos fonológicos, 

morfológicos, gramaticais de sua língua materna, bem como de sua segunda língua, ou 

seja, do Português, sem que, com isso, a língua minorizada sirva somente de suporte 

para a aprendizagem da(s) línguas (s) majoritária(s), como na educação jesuítica.  

Além disso, abordar a língua indígena, e também a língua portuguesa, é não 

apenas um direito reconhecido aos povos indígenas, mas principalmente um propulsor 

de auto-estima aos professores indígenas, além de que favorece a troca de 

conhecimentos interculturais entre professores e alunos, indígenas e não indígenas.  

Em relação ao Inglês, trata-se de uma língua que, além de refletir conhecimentos 

do povo Akwẽ-Xerente, bem como de outros povos indígenas, através da internet e de 
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material acadêmico, se faz presente na grade de várias escolas indígenas da região 

etnoeducacional Araguaia-Tocantins (COTRIM E OLIVEIRA, 2010).  

Atualmente, este contato com a língua inglesa vem se dando mais massivamente 

via internet, radioteledifusão e bens de consumo. Esta relação intercultural pode ser 

observada, por exemplo, na quantidade de arte indígena, dentre elas, a arte Akwẽ-

Xerente, sendo comercializada internacionalmente e encontrando destinos como os 

Estados Unidos, Austrália, Japão, Reino Unido e França (COTRIM, 2010). Além disso, 

obras de referência sobre povos indígenas são, todavia, encontradas apenas em Inglês, 

como a obra The Sherente de Curt Nimuendaju (1942 / 2010). A consequência disso é a 

exclusão do sujeito indígena às formas e aos meios de difusão de seus próprios 

conhecimentos, materiais e imateriais, pela sociedade não-indígena, gerando, assim, o 

apagamento de suas identidades e o aumento da desigualdade de distribuição de bens. 

 Pretende-se, portanto, dialogar com os sujeitos envolvidos, buscando meios de 

os professores-universitários indígenas usarem as línguas envolvidas ativamente, de 

vencer barreiras linguísticas e metodológicas, além de ponderar sobre a relação entre o 

que é trabalhado nas aulas de Inglês com as suas vidas diárias e suas atividades de 

ensino o que, certamente, inclui o ensino de línguas, indígenas e não indígenas, 

nacionais e internacionais. 

O diálogo estabelecido nas aulas de Inglês Intercultural visa problematizar e 

refletir sobre a situação indígena da sociedade brasileira, sobre suas culturas, línguas e 

interesses comunitários a partir do que é dito sobre suas histórias, artes, línguas e povos 

em escala global. É o local (conhecimentos e técnicas indígenas) inserido e divulgado 

no global (jornais internacionais, ONGs, sites indigenistas, sites de comércio, sites de 

relacionamento), o qual é reinserido no local de sala de aula, para ser reinscrito nas 

percepções dos professores indígenas.  

Traçou-se, portanto, relações entre a língua inglesa e seu referencial político, 

tecnológico, ideológico, comunicativo, intercultural e comercial, tecendo o diálogo 

entre os vários saberes intercambiados em sala de aula. Abre-se, portanto, à discussão 

de temas referenciais como a língua inglesa e sua relação com povos indígenas, com o 

mercado, com os meios de produção e de comunicação, sem perder de vista o vínculo 

entre os saberes intraculturais e interculturais. 
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Em relação aos elementos linguísticos trabalhados nas aulas de Inglês 

Intercultural, juntamente com os alunos atentei aos sons similares e diferentes das 

línguas presentes em sala de aula, bem como a relação fonema-grafema do Akwẽ-

Xerente, do Português e do Inglês.  

Além disso, abordamos alguns processos de formação de palavras nas línguas 

Akwẽ-Xerente, portuguesa e inglesa. Trabalhamos, também, os empréstimos 

linguísticos, discutindo, por exemplo, as influências e os empréstimos da língua inglesa 

no Português Brasileiro (PB) (igualmente presentes em algumas línguas indígenas) e 

vice-versa; empréstimos do Tupi para o Português, empréstimos de línguas indígenas 

das Américas do Norte, Central e do Sul para o Inglês, bem como empréstimos do 

Português para as línguas indígenas.  

Esses elementos linguísticos foram trabalhados de forma contextualizada, 

através de atividades de leitura, atividades orais, escritas e musicadas. 

O ensino-aprendizagem da leitura foi, por sua vez, priorizado e abordado por 

meio de textos autênticos, de circulação nacional e internacional, e da utilização de 

pistas e propostas de leitura que foram sendo apresentadas e sugeridas durante este 

processo.  

Passo, portanto, ao próximo item, o qual se centra na concepção de ‘leitura’ e de 

‘texto’ utilizada no Inglês Intercultural.  

 

2.2. Leitura e Texto no Inglês Intercultural 
 

2.2.1. Leitura  
 

As várias concepções de ‘leitura’ (TOMITCH, 2009; MARTINS, 1994; FREIRE, 

2000; FREIRE E SHOR, 1986; KATO, 2007) abordadas em diversas pesquisas sobre o tema 

podem ser situadas em dois paradigmas: 

 

a. Como produto social, cuja finalidade é a decodificação de sinais linguísticos que 

se organizam em sentenças e que remetem a determinados significados 
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(linguísticos, culturais, biológicos, etc.), verdadeiros ou falsos, por meio de uma 

abordagem de ensino em que o aluno é condicionado pelo “input textual”, 

engajando-se na decodificação dos signos linguísticos e juntando-os em 

sentenças maiores. O output esperado é o “fazer sentido” por meio da análise 

estrutural das palavras e sentenças que compõem os parágrafos que, por sua vez, 

formam o todo do ‘texto’. Essa abordagem geralmente utiliza-se da “tradução 

direta” e da repetição, na sequência estímulo-resposta-reforço, conforme uma 

perspectiva behaviorista skinneriana; 

b. Como processo de compreensão de fatos sociais, culturais, econômicos, 

políticos, bem como linguísticos e metalinguísticos, cognitivos, emocionais, 

fisiológicos. Estudo dos aspectos dinâmicos da sociedade, ou seja, estudo da 

sociedade em seus movimentos de funções sociais retratados na e através da 

língua. 

 

Na primeira perspectiva, a leitura do texto tem como objetivo o seu produto 

final: a decodificação do texto, não se preocupando com aspectos “alheios a ele”, 

estando a leitura e a língua-cultura impressa no texto, estagnada à sua própria página, 

não dando muita atenção ao diálogo texto-leitor e leitor-mundo. O que se procura é a 

decodificação do texto em si e por si. A leitura é uma experiência apenas individual.  

A segunda proposta procura compreender o “texto” histórica e 

socioculturalmente situado, e que se atualiza a cada época, a cada outro leitor, e a cada 

nova leitura que se faz dele e de outros textos. “Texto” que reflete a sociedade e que por 

meio dele constrói discursos que articulam e transmitem histórias, ideologias, visões de 

mundo. Aqui, não se busca o produto final, mas o processo de compreensão do texto 

que é, por natureza, polifônico e dialógico, tal qual o definiu Bakhtin (2003). 

Nesta perspectiva, distingue-se decodificação de sinais no texto de leitura do 

signo no discurso. Ou seja, não apenas se “decodifica” o texto, mas se procura dar 

sentido aos enunciados que estão atrelados à sociedade que o produziu, bem como situa 

esses enunciados ao momento histórico, cultural e social em que tal texto foi produzido 

e que é “consumido” por seus leitores. Tanto o texto quando o leitor - e as relações 
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socioculturais que ele estabelece em sua vida – são levados em conta para se construir e 

atribuir sentido ao texto.   

A ideia de ‘texto’ é ampliada, portanto, para englobar diferentes linguagens e 

leituras de mundo (FREIRE, 2000), bem como para designar não apenas o que está 

escrito, mas também considerá-lo de natureza ora escrita, ora oral, ora semiótica, bem 

como de natureza mista.  

O fato é que ambas as concepções apresentadas são necessárias à leitura, já que 

decodificar sem compreender não faz sentido e compreender sem decodificar é 

impossível (MARTINS, 1994). Da mesma forma, o ato de ler é uma experiência 

individual que só existe e se atualiza no social. A leitura, portanto, vai além do texto e o 

leitor assume um papel “ativo responsivo” ao invés de mero “receptor-decodificador”.  

Dessa forma, os principais aspectos que se relacionam ao processo de ensino-

aprendizagem de leitura são aqueles que se pautam no mundo-visão do leitor e numa 

reflexão acerca da realidade na qual está inserido.  

Esse diálogo texto-leitor-sociedade é base para que se desvelem relações sociais 

e culturais, portanto históricas e ideológicas, através de um olhar e análise crítica da 

sociedade, dos meios que produzem os discursos sociais, a partir de onde, com quais 

propósitos e para que leitores, quais as intenções de sua criação, a que fim se destina, 

como se relacionam e se atualizam no momento histórico, social e cultural.  

Dessa forma, pretende-se observar como o texto “significa” para o outro, dentro 

do mundo no qual nos inserimos. É a função social da leitura que está em questão, bem 

como o leitor engajado no processo de ler. 

Martins (1994) resume o processo de ensino-aprendizagem de leitura como “a 

construção da capacidade de produzir e compreender as mais diversas linguagens” 

(MARTINS, 1994, p. 64). Segundo a autora, essa construção leitora  

 
está diretamente ligada a condições propícias para ler, para dar sentido ou atribuir 

significado a expressões formais e simbólicas, representacionais ou não, quer sejam 

configuradas pela palavra, quer pelo gosto, pelo som, pela imagem. E essa capacidade 

relaciona-se em princípio com a aptidão para ler a própria realidade individual e social 

(MARTINS, 1994, p. 65). 
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Dessa forma, ler não é somente decodificar um texto, mas interagir com ele e 

posicionar-se criticamente diante dele. Enquanto unidade de sentido, o texto pode ser 

oral, escrito, verbal e não-verbal. Pode-se considerar que uma frase, um gesto, uma 

figura, uma escultura, um slogan, um enunciado, oral ou escrito, inseridos em 

determinado contexto socio-histórico-cultural, sejam um texto. 

Pensando assim, a aula de leitura no Inglês Intercultural é vista como um 

momento em que se buscam novos conhecimentos, intra e interculturais, indígenas e 

não indígenas, ou seja, atenta-se a novas perspectivas sociais e culturais, conforme 

observa Tomitch (2009). A leitura é vista, portanto, como uma ferramenta para o 

exercício de cidadania, de acesso a novas fontes do saber e a diferentes conhecimentos 

de mundo. 

A importância central desse processo é o sujeito e o seu universo sociocultural. 

Assim, Freire e Shor (1986) afirmam que, “ler é reescrever o que estamos lendo. É 

descobrir a conexão entre o texto e o contexto do texto e também como vincular o 

texto/contexto com o meu contexto, o texto do leitor” (FREIRE E SHOR, 1986, p. 21). 

O processo de ensino-aprendizagem de leitura é trabalhado, portanto, nas aulas 

de Inglês Intercultural, levando-se em consideração fatores linguísticos e 

extralinguísticos, do conhecimento intercultural e intracultural do educando: do gênero 

textual (e tudo que está aliado a ele como o destinatário, o receptor e o meio de 

transmissão), às questões mais sistêmico-estruturais das línguas envolvidas. Neste 

processo de ensino-aprendizagem intercultural é indispensável que o professor de língua 

vá conhecendo, paulatinamente, a língua-cultura de seus alunos e a sua própria. 

O processo de leitura é muito complexo, envolvendo questões linguísticas e 

extralinguísticas, culturais e sociais, psicológicas e cognitivas (KATO, 2007). Assim, o 

conhecimento de mundo do aluno, tanto em relação a outras leituras, quanto em relação 

às suas vivências e visão de mundo, é muito importante que seja levado em 

consideração.  

Dependendo da intenção (consciente ou não) do professor de língua, ele pode 

ajudar a criar espaço de diálogo com a cultura de seus alunos, isto é, suas visões de 

significado cultural e suas vivências, propiciando espaço para um verdadeiro diálogo 

intercultural no ensino-aprendizagem de línguas. Os aspectos que devem se relacionar à 
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‘leitura’ são aqueles referentes, portanto, à realidade do leitor e à reflexão acerca dessa 

realidade. É a função social da leitura que está em questão, bem como o leitor engajado 

no processo de ler. 

Para concluir, reafirmamos que a compreensão leitora é, por si só, um meio, e 

não um fim. Além disso, trabalhar a habilidade de leitura não exclui, de nenhuma forma, 

o ensino-aprendizagem de outras habilidades como a compreensão auditiva e as 

habilidades de produção oral e escrita.  

 
 

2.2.2. Do contexto ao texto, do texto à palavra, da palavra ao som: a 

importância da escrita e da oralidade no ensino da leitura 
 

 

Bakhtin (2003) define o texto como um “tecido de muitas vozes”, de outros 

textos ou discursos. ‘Texto’, dessa forma, define-se pelo diálogo com seus sujeitos 

socioculturais, destes com outros sujeitos e com outras leituras.  

Para Bakhtin o texto significa, não é apenas um sistema de signos, mas antes 

uma “enunciação inacabada”, posto que a construção de sentido do texto dependente da 

“compreensão responsiva ativa” do sujeito envolvido em sua compreensão. 

O texto é, portanto, espaço de visões concorrentes e simultâneas, construído no 

processo histórico de criação ideológica, social, cultural, semiótica, estética. Ou seja, o 

texto não existe fora da sociedade (BAKHTIN, 2003, p. 24-62). 

Freire (2000) discute que “a compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto” (FREIRE, 

2000, p.11). Isso quer dizer, em outras palavras, que “a leitura do mundo precede a da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquela (IDEM, p. 20)”.  

Ou seja, a seleção de palavras / textos para se organizar um processo educativo 

deve partir do universo linguístico-cultural dos sujeitos, “expressando a sua real 

linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos 

(FREIRE, 2000, p. 20-21)”. 
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Optou-se, dessa forma, pelo trabalho com textos “reais”, interculturalmente 

contextualizados, que envolvem a temática indígena brasileira, a fim de investigar 

discursos culturais, políticos e econômicos “que tenham relação com o input e a 

interação de sala de aula” (KUMARAVADIVELU, 2006, p. 142).  

Assim, o exame dos textos se dá por uma perspectiva de texto como uma 

construção dialógica, ou seja, o autor é coautor na construção de sentido do texto. O 

texto é constitutivamente dialógico, pois se define pelo diálogo entre os interlocutores e 

pelo diálogo com outros textos. ‘Texto’ é um espaço de “visões simultâneas” (BAKHTIN, 

2003). 

Em relação aos textos trabalhados no Inglês Intercultural, eles se configuram 

como sendo de gêneros discursivos orais e escritos. São retirados de várias fontes, como 

de livros especializados, anúncios comerciais, denúncias e resenhas da internet, cujas 

temáticas selecionadas, conforme mencionado anteriormente, foram motivadas pelas 

constantes discussões com os professores indígenas. Para a seleção dos textos levamos 

em consideração também aspectos como o objetivo do curso, interesse, idade, nível 

linguístico, gêneros discursivos, tamanho, etc. 

Na abordagem freiriana de ‘leitura’, parte-se do contexto ao texto, do contexto às 

palavras (do mundo da criança, do homem, da mulher), e destas para unidades menores, 

como os grafemas.  

Ou seja, o aluno aprende palavras “grávidas de significado” (Freire, 2000), lendo 

criticamente o seu contexto, à medida que vai despertando a criatividade e a curiosidade 

em ler e escrever, através do conhecimento das diversas manifestações da língua / 

linguagem, bem como conhecendo seus usos e funções sociais. 

Só depois de desvelados esses significados, parte-se para a “palavra” e a 

associação de suas partes (PALAVRA        MORFEMA de composição, de derivação, de 

flexão) e destas aos sons (MORFEMAS       FONEMAS        GRAFEMAS), familiarizando e 

despertando a curiosidade dos alunos pela língua escrita e a sua relação com os sons da 

fala. 

No Inglês Intercultural partimos, portanto, de gêneros discursivos orais e 

escritos, em Inglês e em Português, reconhecendo alguns gêneros textuais em uso na 
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sociedade, bem como a possibilidade de se fazer usos sociais do texto, da leitura e da 

escrita.  

Os conhecimentos linguísticos utilizados nas aulas de Inglês Intercultural servem 

como instrumento para se pensar nas variedades das línguas, possíveis em diferentes 

contextos sociolinguísticos, nos gêneros discursivos orais e escritos, bem como na 

variedade padrão da leitura, instituída histórica e socialmente, como forma de 

“ascender-se socioculturalmente”, tida como instrumento de poder, de inclusão / 

exclusão social e escolar.  

Através da interpretação crítica de textos inseridos em diferentes domínios 

discursivos interculturais e intraculturais que se intercomunicam, proponho, portanto, 

uma discussão aberta para com os professores indígenas que, mesmo sem dominar 

perfeitamente o código linguístico da língua inglesa, já podem “fazer usos sociais deles, 

através do entendimento de textos completos e da própria produção oral” (LIRA, 2010, 

p. 113), bem como pautando-se em seu próprio conhecimento linguístico-cultural e em 

seu conhecimento de mundo. 

Assim, o conhecimeno advindo da oralidade foi uma das pistas de leitura 

trabalhadas com os professores indígenas, através do debate oral e da apresentação de 

textos que se aproximam mais dessa modalidade da língua, como vinhetas publicitárias, 

notícias audiovisuais, charges, piadas, chats, dentre outros. 

Como propostas de ensino-aprendizagem do Inglês Intercultural utilizamo-nos, 

em sala de aula, de uma reflexão nas línguas acerca de alguns processos de formação de 

palavras, sobretudo no Akwẽ-Xerente, no Português e no Inglês. Estes processos foram 

trabalhados ao longo do Inglês Intercultural I – VII, de forma contextualizada, através 

de textos interculturais. 

Nesta troca de conhecimentos, pudemos observar, além de situações 

interculturais em que indígenas e não-índígenas se confrontam, alguns processos de 

formação de palavras nas línguas (composição, derivação, flexão
8
, empréstimos 

                                                           
8
 Apesar de quase todas as gramáticas e manuais linguísticos não considerarem a flexão gramatical como 

fazendo parte de processos de formação de palavras, aqui considero o continuum que se observa entre os 

processos de flexão e de derivação, tal qual salienta Gonçalves (2011). Exemplos não faltam, no 

Português, por exemplo, de palavras-base que, ao se ligarem a morfemas considerados flexionais (como o 

morfema de diminutivo) formam, na verdade, uma nova palavra derivada como, por exemplo, “calça”, 

“calcinha” e “calção”. Esses dois últimos lexicais não necessariamemte representam o diminutivo e o 
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linguísticos) que, em determinado momento, dialogavam em sala de aula de Inglês 

Intercultural. Isso certamente vem corroborando para o ensino-aprendizagem da língua 

inglesa.  

A partir das palavras contextualizadas fomos das palavras aos sons das línguas. 

Para tanto, fomos percebendo, ao longo desse processo, similaridades e diferenças entre 

sons que ocorrem nas línguas Akwẽ-Xerente, no Português e no Inglês, atentando-se à 

relação som-grafema das vogais e das consoantes presentes nos sistemas linguísticos 

dessas línguas. Esta proposta vem se mostrando como um facilitador e motivador no 

ensino-aprendizagem dos sons e das palavras na língua inglesa. 

A habilidade de escrita foi reforçada no Inglês Intercultural VI e VII, momentos 

em que enfocamos mais esta habilidade e que os alunos efetivamente produziram textos 

em Inglês, em Português e em Akwẽ-Xerente, através da produção de etiquetas e 

anúncios publicitários para os artesanatos que eles produzem e que são destinados à 

exposição e à venda.  

Não obstante, a escrita não ficou restrita apenas a essas duas penúltimas etapas, 

já que a leitura em Inglês e em Português e a escrita em Inglês, em Português e nas 

línguas indígenas foram motivadas desde o início do Inglês Intercultural, quando os 

alunos produziram, em língua inglesa, por exemplo, cartas com informações pessoais 

(Inglês Intercultural I / 2007), bem como anúncios publicitários trilíngues (Inglês 

Intercultural VII). A prática da leitura é, portanto, indissociável da prática da escrita e 

vice-versa. Ela tampouco se desvencilha da relação que se estabelece entre produção 

oral e produção escrita. 

A proposta de ensino de leitura contextualizada do Inglês Intercultural, portanto, 

mesmo optando pelo ensino-aprendizagem de leitura (reading) do Inglês não exclui, por 

exemplo, a habilidade de reconhecer e interpretar os sons da fala (listening), como 

quando na interpretação de um texto mais oral, bem como quando na relação entre os 

sons e os signos escritos de uma língua.  

                                                                                                                                                                          
aumentativo de ‘calça’, mas representam palavras com significados diferentes. Fato semelhante pode ser 

observado nos pares: caipira (habitante do campo ou roça) e caipirinha (bebida brasileira feita de limão e 

cachaça); coroa (objeto real) e coroinha (criança que auxilia o sacerdote durante a missa); fralda 

(acessório que se adapta às partes baixas do bebê) e fraldinha (corte de carne de vaca).    
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Não exclui, tampouco, a intrínseca relação com a habilidade de escrita (writing). 

A percepção que geralmente se faz de ‘leitura’ é justamente a sua relação com esta 

habilidade (“leitura de texto escrito”) e, em menor grau, com a habilidade oral (a 

“leitura em voz alta”, por exemplo, um caso de speaking). Não podemos, portanto, 

simplificar cada uma dessas habilidades, pensando-as como sendo completamente 

distintas e autônomas umas das outras.  

Buscando, portanto, uma possibilidade de diálogo da língua inglesa, durante o 

processo de ensino-aprendizagem desta, com as outras línguas que compõem o 

ambiente bi / tri / plurilíngue da sala de aula de Inglês Intercultural, apresento a 

elaboração de uma base de conhecimento acerca da língua Akwẽ-Xerente, do Português 

e do Inglês, que se mostrou necessária no ensino da língua inglesa em um contexto de 

educação superior indígena bilíngue intercultural. 
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Capítulo 3 – Base de Conhecimento Trilíngue  
 

 

A construção da presente base de conhecimento se justifica pelo caráter 

transdisciplinar e intercultural do Curso de Licenciatura Intercultural. Esta base de 

conhecimento busca a realização de um trabalho desenvolvido por temas contextuais, 

por meio do qual exploramos a fonologia e a morfologia das línguas envolvidas. Um 

tema contextual, segundo Pimentel da Silva (2011, p. 1): 

 
“É a contextualização do conhecimento sem hierarquia das disciplinas, mas 

principalmente sem a hierarquia da colonialidade do saber. Ou seja, é o entendimento de 

que o conhecimento está em todos os lugares onde os diferentes povos e suas culturas se 

desenvolvem e, assim, são múltiplas as epistemes com seus muitos mundos de vida.” 

 

Pensando assim, com a presente base trilíngue Akwẽ-Xerente, Português e 

Inglês busco dialogar as línguas presentes em sala de aula, sem uma hierarquia das 

línguas, estimulando o uso de conhecimentos linguístico-culturais dos professores 

indígenas no processo de ensinar-aprender a língua inglesa.  

 

 

3.1. Base de Conhecimento trilíngue Akwẽ-Xerente, Português e Inglês  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mediante o desafio de planejar as aulas do Inglês Intercultural levando-se em 

consideração a situação sociolinguística dos alunos indígenas, bem como tomando 

como base as informações dadas pelos professores indígenas durante as aulas de língua 

inglesa, fez-se necessária a construção de uma base de conhecimento específica acerca 

das línguas presentes em sala de aula, em especial das línguas Akwẽ-Xerente, 

portuguesa e inglesa.  

Essa base de conhecimento parte das relações estabelecidas em sala de aula e de 

continuada pesquisa apoiada pela CAPES / Observatório da Educação Escolar Indígena 

durante os anos de 2009 e 2010, sob a coordenação da professora Dra. Maria do Socorro 

Pimentel da Silva, o que resultou em trabalhos sobre as línguas, os povos e a educação 

escolar indígena da região Araguaia-Tocantins.  
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Este estudo me auxiliou a perceber como meus interlocutores – professores e 

professoras indígenas Akwẽ-Xerente, alunos da Licenciatura Intercultural – se utilizam 

de seu amplo repertório linguístico-cultural bilíngue como pistas para refletir e agir 

sobre o processo de “ler” em Inglês. Os professores vão tomando consciência de 

aspectos de suas línguas que antes não percebiam e que podem ser utilizados para 

resolverem algumas de suas dúvidas, tanto na L1, quanto na L2, ao mesmo tempo em 

que se dedicam ao estudo da língua inglesa como L3, fazendo uso de uma série de 

conhecimentos que emergem nesta relação de ensino bi / tri / plurilíngue intercultural. 

O desenvolvimento de uma base de conhecimento trilíngue tem por objetivo, 

portanto, o diálogo entre as línguas de conhecimento dos professores e professoras 

indígenas com a língua inglesa, com o objetivo de motivar e contextualizar o 

desenvolvimento deste processo de ensino. 

Dessa forma, apresento a nossa base de conhecimento, utilizando de 

conhecimentos fonológicos e morfológicos para abordar e dialogar as línguas em 

questão. Pretende-se, assim, refletir sobre o uso desses conhecimentos no ensino-

aprendizagem no Inglês Intercultural. Essa base inclui, assim, o conhecimento do Akwẽ-

Xerente, língua Jê (do tronco Macro-Jê, c.f. Rodrigues, 1986), do Português, língua de 

comunicação intercultural dos professores indígenas e do Inglês, língua intercultural de 

comunicação global.  

Para esta parte de nosso estudo fez-se necessária a revisão de trabalhos teóricos 

sobre pelos menos três línguas que compõem o ambiente de sala de aula do Inglês 

Intercultural: o Akwẽ-Xerente (TUGGIA, 1851; MATTOS, 1973; KRIEGER E KRIEGER, 

1994; BRAGGIO, 2005, 2010; SOUZA, 2008; ANDRADE, 2008; SIQUEIRA, 2003; 

MESQUITA, 2009; SOUSA FILHO, 2007, 2010), o Inglês (ODLIN, 1996; QUIRK ET. ALL, 

1997; LONGMAN, 1997; STEINBERG, 2003, 2006; CRYSTAL, 2001, 2005, 2006; 

LAMPRECHT et al., 2009; COTRIM, 2007, 2010; COTRIM E OLIVEIRA, 2010) e o 

Português (CRISTÓFARO SILVA, 2002; KEHDI, 2003, 2007). 

Apresento, assim, uma série de conhecimentos que emergiram no processo de 

ensino-aprendizagem da língua inglesa como, por exemplo, os referentes aos sons das 

línguas, bem como a sua relação som-grafema; o conhecimento da formação de suas 

palavras, além do conhecimento dos tipos de empréstimos linguísticos presentes nessas 

línguas.  
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Os dados linguísticos que compõem este estudo foram, assim, em grande parte, 

recolhidos durante as aulas de Inglês Intercultural a partir de 2007. O levantamento dos 

sons das línguas, por exemplo, resultou na Tabela Plurilíngue de Sons Consonantais 

das Línguas da Região Araguaia-Tocantins. Já o levantamento de neologismos e 

empréstimos linguísticos resultou na Tabela Plurilíngue de Formação de Palavras e na 

Tabela Plurilíngue de Empréstimos Linguísticos. Todas elas compõem um projeto 

maior sobre a situação plurilíngue dos indígenas da Região Araguaia-Tocantins, de 

autoria dos professores indígenas do Inglês Intercultural (turmas de 2007, 2008, 2009 e 

2010), com os quais venho mantendo contato nas aulas de língua inglesa. 

O processo de ensino-aprendizagem de uma língua em contexto tri / plurilíngue 

pressupõe, assim, a aquisição de conhecimentos linguístico e extralinguístico, por parte 

do professor, nas línguas que estão em contato, com o propósito de lidar com uma 

realidade sociolinguística nova, como é o caso do contexto de ensino do Inglês 

Intercultural no Curso de Licenciatura Intercultural. A elaboração desta base de 

conhecimento é necessária, também, para que o professor possa conhecer parte do 

universo linguístico-cultural do aluno e do seu próprio. 

Ademais, acreditando que os professores indígenas podem aprender a língua 

inglesa a partir de seu conhecimento bi / trilíngue, ou seja, através do exercício de sua 

consciência linguística, procurei estimular o uso de pistas presentes no seu próprio 

modo de usar a sua língua materna e a sua segunda língua. 

Trato, então, a seguir, da base de conhecimento contruída. Inicio pelos sons das 

línguas. Em seguida, abordo alguns processos de formação de palavras no Akwẽ-

Xerente, no Português e no Inglês.  

 
 

3.2. Sons do Akwẽ-Xerente 
 

Apoiando-se nos trabalhos de Andrade (2008), Souza (2008), Braggio (2005), 

Mattos (1973) e em dados próprios de sala de aula, notamos que a língua Akwẽ-Xerente 

apresenta doze fonemas consonantais: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /s/, /z/, /h/, /m/, /n/, /ɾ/, mais a 
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aproximante /w/; e catorze fonemas vocálicos, sendo nove orais: /i/, /e/, /ԑ/, //, /ǝ/, /a/, 

/u/, /o/, /ͻ/, mais cinco nasais: /ĩ/, /ẽ/, /ã/, /ũ/, /õ/, conforme demonstrados, a seguir. 

 

3.2.1. As Consoantes  
 

 

Conforme mencionado, a língua Akwẽ-Xerente apresenta doze fonemas 

consonantais distribuídos da seguinte forma: 

 

Fonemas consonantais do Akwẽ-Xerente  

Quadro 1: Fonemas consonantais do Akwẽ-Xerente 

 

Pela intensa relação de contato linguístico com não-índios falantes de Português, 

os Akwẽ-Xerente apresentam um amplo repertório fonético. Pode-se observar, dessa 

forma, uma reconfiguração dos sons consonantais produzidos na fala dos Akwẽ-Xerente 

quando da prática do que se convencionou chamar ‘Português-Xerente’ (ANDRADE, 

2008). Isso certamente influencia a fonêmica da língua Akwẽ-Xerente.  

A seguir, apresento os 27 fones consonantais que mais ocorrem no falar bilíngue 

Xerente-Português, conforme proposto por Andrade (2008), em trabalho sobre o 

Português falado pelos Akwẽ-Xerente: 

 

 

Consoantes Bilabial Labial Alveolar Velar Glotal 

Oclusiva          desv  

          voz 

 

p  

b 

  

t  

d 

 

k 
 

Fricativa          desv  

          voz 

   

s 

z 

  

h 

Nasal               voz m  n   

Tepe                voz   ɾ    

Aproximante   voz  w    
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Fones Consonantais do Português-Xerente 

Quadro 2: Fones consonantais do Português -Xerente 

 

Ao observar o quando acima notamos que os fones consonantais [f], [v], [g], [l], 

[], [], [t], [d], sons que constituem o sistema fonológico Português, apesar de não se 

apresentarem, a princípio, como sons da língua Akwẽ-Xerente, aparecem no Português-

Xerente e, também, na língua Xerente quando se tratam de empréstimos linguísticos 

(BRAGGIO, 2005, 2010), conforme podemos notar em palavras de empréstimo como 

[rarã] ‘laranja’.
13

 Assim, como aparecem em palavras emprestadas, esses sons já fazem 

parte do repertório bilíngue dos Akwẽ-Xerente. Ademais, alguns desses fones parecem 

influenciar a produção de novos sons na fala Akwẽ-Xerente: os sons retroflexos [] e [] 

são bastante produtivos nesta língua como alofones de // e //, respectivamente, 

principalmente, quando se tratam de empréstimos linguísticos como [ʃatʃi'ad] ~ 

[atʃi'ad] ‘chateado’ e [a'ʒda] ~ [a'da] ‘ajuda’ (ANDRADE, 2008). 

Souza (2008) aponta 42 fones na fala Akwẽ-Xerente. Desses, 22 são idênticos 

aos 27 demonstrados anteriormente. Os outros cincos não apresentados por este autor 

                                                           
9
  representa  labialização. 

10
 Fricativa retroflexa. 

11
 Fricativa retroflexa. 

12
  representa palatalização (l: lateral palatalizada vozeada). 

13
 Fato similar ocorre na língua Gavião (língua Jê noroeste, do tronco Macro-Jê, SOV, falada no Pará e no 

Maranhão), em palavras emprestadas do Português, como em [bohrax] ‘borracha’ e [bor] ‘bola’, com a 

realização do fone [b], e também em palavras como [terefõn] ‘telefone’, com a realização do fone [f], 

ambos inexistentes na língua Gavião. Souza (2008) também observa fato semelhante no Akwẽ-Xerente 

com os fones [f] e [v] em empréstimos do Português, variando em [] e [], respectivamente.    

 

Consoantes Bilabial Labiodental Alveolar Alveopalatal Palatal Velar Glotal 

Oclusiva         desv 

                        voz 

   p       p 

b       b 

 t 
 

d 

  k   k9
 

  g   g 

 

Fricativa         desv 

                        voz 

 f 

v 

10
       s 

11
       z 

 

 

 x h 

Africada         desv 

                        voz 

   t 
 

d 

   

Nasal               voz m  n     

Tepe                voz        

Lateral             voz   l       l12
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são apresentados por Andrade (2008): os fones [k], [g], [], [] e [l], presentes no 

Quadro 2, anterior.  

Não obstante, Souza (2008) apresenta mais 20 sons, vários dos quais 

fonologicamente condicionados. São eles: [p’], [], [], [m], [ d], [t], [t], [t’], [d], 

[s:], [z:], [n], [], [], [k], [k], [k’], [], [] e [], alguns ocorrendo em ambientes 

específicos, como a glotal [], geralmente presente em palavras com queda vocálica 

como kka (kaka ~ kka: tosse, tossir) e outros bem recorrentes como os fones [t], [k], 

[t], [d], presentes, também, na língua inglesa. 

 Neste caso, se considerarmos todos esses sons, apresentados por Souza (2008) e 

Andrade (2008), teremos um repertório de 47 fones consonantais presentes na fala 

Akwẽ-Xerente.  

Já dentre os fones consonantais apresentados por Sousa Filho (2010), em um 

total de 26, seis deles, quais sejam, [], [], [], [t], [d] e [l], não são considerados por 

este autor. Não obstante, Sousa Filho (2010) apresenta mais três fones consonantais 

distintos dos de Andrade (2008) e de Souza (2008): os fones pré-nazalidados [ᵐb], [ⁿz] e 

[ⁿt]. 

Neste caso, se fizéssemos a soma dos fones encontrados em nossos dados e nos 

dados de Mattos (1973), Braggio (2005), Andrade (2008), Souza (2008) e Sousa Filho 

(2010), totalizaríamos um repertório bilíngue Xerente-Português composto por 50 fones 

consonantais: as oclusivas [p], [p], [p’], [b], [b], [t], [t], [t], [t’], [d], [d], [ d], [k], 

[k], [k], [k], [k’], [g], [g] e []; as fricativas [f], [], [v], [], [s], [s:], [], [z], [z:], 

[], [], [], [x], [], [h], []; as africadas [t] e [d]; as nasais [m], [m], [n], [n], [], 

[ᵐb], [ⁿz] e [ⁿt]; o tepe []; o retroflexo []; e as laterais [l] e [l]. Isso reflete a variação 

linguística evidente nas línguas indígenas brasileiras, em contato, principalmente, com a 

língua portuguesa. 

Para uma melhor visualização dos sons consonantais do Akwẽ-Xerente e a sua 

representação na escrita atual, apresento, a seguir, a relação fonema-grafema nesta 

língua, seguida de seus respectivos exemplos: 
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Relação fonema-grafema das consoantes do Akwẽ-Xerente 

Som Grafema Exemplo 

[p] p -pkẽ (n. coração, v. apiedar)
14

 

[b] b/bb bdâ (n. sol, Deus)/ sabba (adv. Sul, rio 

acima: tendo por referência a nascente do 

Rio Tocantins) 

[t] t/tt tõ (adv.neg: não, sem)
15

/ ttê (v. endurecer, 

fixar, firmar)
16

 

[d] d da.pkẽ (n. coração)
17

 

[k]~[] k/kk/c
18

 kâ (n. água, rio)
19

/ akka (n. mutum) / 

carrorê (n. carrinho) 

[s] s/ss si (n. aves)
20

/ ssu (n. folha de buriti) 

[z] z zûzû (n. gafanhoto)  

[h]~[x] h sahu (v. praticar bigamia, repetir)  

[m] m/mm -mrmẽ (n. palavra)
21

/ mmĩ (n. lenha) 

[n] n/nn nrõ (n. coco)
22

/ ĩnnã sku rã (n. lêndea) 

[ɾ] r si.rê (n. passarinho)
23

 

[w] w wapsã (n. cachorro) 

Quadro 3: Relação fonema-grafema das consoantes do Akw ẽ-Xerente 

 Passamos, portanto, às vogais do Akwẽ-Xerente.  

 

 

                                                           
14

 Sobre dispositivos de classificação nominal no Akwẽ-Xerente vide a formação de sintagmas nominais e 

verbais com o classificador nominal –pkẽ (“coração”), por exemplo, no item 3.6.1.8. 
 

15
 Ver a formação de palavras com a partícula ‘tõ’ como, mrmẽ tõ (sem fala), mrõtõ (“sem cônjuge”, 

viúva, prostituta), semelhante ao ‘sem’ de sem-terra do Português e à partícula ‘-less’ em homeless (sem-

teto) do Inglês.  
 

16
 Ver a formação de sintagmas utilizando-se este verbo como, por exemplo, mrmẽ ttê ‘gago’ (lit.: fixar, 

firmar a fala) ou, ainda, hi ttê ‘ficar paralítico’ (lit.: osso endurecido, fixo). 
 

17
 Ver a formação de nomes inalienavelmente possuídos, isto é, nomes que obrigatoriamente devem ter 

um possuidor como, partes do corpo, parentesco, etc. (SANTOS, 2001). 
 

18
 Somente quando se trata de empréstimos linguísticos, como ‘carrorê’ (carrinho), uma vez que a língua 

Akwẽ-Xerente não apresenta este grafema. 
 

19
 Ver a formação de palavras compostas com a palavra kâ. 

 

20
 Ver a formação de palavras para ‘aves’ de várias espécies com o dispositivo de classificação nominal 

si. 
 

21
 Ver a formação de sintagmas nominais e verbais com o classificador nominal -mrmẽ que forma 

palavras como mrmẽ ~ mrẽmẽ (v. dizer, falar), mrmẽze (n. fala, língua), mrmẽtõ (mudo, sem fala), mrmẽ 

ttê (gago, lit.: fixar, firmar a fala, assim como ‘hi ttê’: v. ficar paralítico; lit.: “osso endurecido, fixo”). 
 
22

 Ver a formação de diversas palavras com ‘nrõ’, dentre elas, palavras referentes a diversas palmeiras, 

suas partes, animais que se alimentam delas, etc. 
 

23
 O morfema de diminutivo do Akwẽ-Xerente -rê, semelhante ao –inho/a do Português, é bastante 

recorrente em diversas palavras, flexionando-as, ou derivando novas.  
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3.2.2. As Vogais 
 

 

De acordo com Mattos (1973), Souza (2008) e nossos dados de sala de aula, a 

língua Xerente apresenta 14 vogais, sendo nove orais e cinco nasais:  

 
 
   

 Anterior Central Posterior 

Alta i  u 

Média e ǝ o 

Baixa ԑ a ͻ 

 

Nasais ĩ  ũ 

ẽ  õ 

 ã  

Quadro 4: Fonemas vocálicos do Akwẽ-Xerente 

 

Para uma melhor visualização da ortografia e dos sons da fala Akwẽ-Xerente 

apresento, a seguir, a relação fonema-grafema das vogais desta língua, seguida de seus 

exemplos: 
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Vogais Orais do Akwẽ-Xerente 
 

 

Som Grafema 

 

Exemplo 

[i] i dasikru (inimigo) 

[e] ê tbê (peixe)
24 

[ԑ] e Smĩsuite (Nome próprio masculino) 

[] û Krûkrû (chorar, lamentar)
25 

[ǝ]  â ambâ (homem) 

[a] a sika (galinha) 

[u] u/w huku (onça)/ wdê (árvore, madeira)
26 

[o] ô dizô (idiom.: supor erroneamente) 

[ͻ] o karo (arroz) 

Quadro 5: Relação som-grafema das vogais orais do Akwẽ-Xerente 

 

 

Vogais Nasais do Akwẽ-Xerente 
 

Som Grafema 

 

Exemplo 

[ĩ] 

 
ĩ ĩnorê (n. de trat. irmão mais novo) 

ĩkumrẽ (n. de trat. irmão mais velho) 

[ẽ] 

 
ẽ Akwẽ (povo Xerente) 

[ã]  

 
ã wapsã (cachorro) 

[ũ] 

 

ũ  
Vogal seguida de nasal bilabial  

kũhã (aquele/a) 

makumrê (marreco) 

[õ] 

 
õ pikõ (mulher, fêmea) 

Quadro 6: Relação som-grafema das vogais nasais do Akw ẽ-Xerente 

 

Em sala de aula, devemos nos ater ao conhecimento dos sujeitos indígenas. 

Neste caso, o conhecimento sociolinguístico dos professores-universitários Akwẽ-

Xerente é um conhecimento bilíngue (Xerente-Português), pluridialetal (há diferenças 

entre a fala dos + jovens e dos + velhos
27

, dos falares mais próximos das cidades e mais 

distantes delas) e intercultural (relações com outras realidades socioculturais, indígenas 

e não-indígenas).      

                                                           
24

 Ver a formação de palavras referentes a várias espécies de peixes e a ações (pescador), objetos (tarrafa) 

e fisiologia (espinha, ferrão) referentes a ‘peixes’.  
 

25
 O Xerente, tal qual o Português e o Inglês, apresenta alguns tipos de reduplicação.  

 

26
 Ver as várias palavras referentes a árvores e seus elementos (fruta, raiz, bicho-de-fruta, café, etc.) 

formadas a partir do classificador nominal ‘wdê’. 

 
27

 Em relação a isso vide, por exemplo, Braggio (2005). 
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O conhecimento dos sons de uma língua, bem como a sua representação 

grafêmica pode auxiliar, por exemplo, no ler-escrever em determinada língua. Portanto, 

um levantamento dos sons consonantais e vocálicos do Akwẽ-Xerente e do Português-

Xerente fundou a presente base de conhecimento rumo ao ensino-aprendizagem de uma 

terceira língua, a língua inglesa. 

Conforme pude perceber, o repertório bilíngue da fala dos Akwẽ-Xerente é 

amplo e apresenta suas idiocrasias. Em relação aos sons existentes no Akwẽ-Xerente, 

muitos são diferentes dos do Português, outros sofrem alteração quando entram como 

empréstimo na língua Akwẽ-Xerente, outros tantos são muito parecidos aos do Inglês. O 

falar bilíngue Xerente-Português apresenta, portanto, sons comuns e diferentes dos da 

língua portuguesa e dos da língua inglesa, conforme demonstrado, mais adiante. 

Apresento, a seguir, os sons que compõem o Português Brasileiro. 

 

 

3.3. Sons do Português Brasileiro 
 

Cristófaro Silva (2002) apresenta dezenove fonemas consonantais para o 

Português. São eles: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /f/, /v/, /s/, /z/, //, //, /H/, /m/, /n/, //, /ɾ/,  

/l/ e //. Ademais, o Português apresenta dois alofones bastante produtivos, [t] e [d], e 

duas aproximantes, [j] e [w], conforme demonstrado, a seguir: 

 

Fones consonantais do Português Brasileiro 

Consoantes Voz. Bilabial Labiodental Alve. Alveop Palatal Velar 

Oclusiva Desv. 

Voz. 

p 

b 

 t 
 

d 

  k 

g 

Fricativa Desv. 

Voz. 

 f 

v 

s 

z 

                    

 

 H 

 

Africada Desv.    t 
 

d 
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Voz. 

Nasal Voz. m  n     

Tepe Voz.       

Lateral Voz.   l     

Aproximante      j w 

Quadro 7: Fones consonantais do Português Brasileiro 

 

Em relação aos sons vocálicos, o Português apresenta sete vogais tônicas orais e 

cinco vogais nasais (CRISTÓFARO SILVA, 2002). São elas: /i/, /e/, /ԑ/, /a/, /u/, /o/, /ͻ/ e /ĩ/, 

/ẽ/, /ã/, /ũ/, /õ/, conforme demonstrado no quadro de fonemas vocálicos, a seguir: 

 

Fonemas Vocálicos do Português 

 
 Anterior Central Posterior 

Alta i  u 

Média e  o 

Baixa ԑ a ͻ 

 
Nasais ĩ  ũ 

ẽ  õ 

 ã  

 
 

  

Quadro 8: Fonemas Vocálicos do Português 

 
 

3.3.1. As Consoantes  

 

Ao observarmos os sons consonantais mais recorrentes no Português Brasileiro, 

percebemos que esses somam um total de 23. Apresentamos esses sons seguidos de sua 

representação na escrita e com os respectivos exemplos. O quadro, a seguir, partiu do 

Estágio I com os professores Akwẽ-Xerente na Etapa de Estudos em Terras Indígenas 

2009, cujo tema de estudo era a relação dos sons da fala com a escrita: 
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Relação som-grafema das consoantes do Português  

 

        Sons    Grafemas Exemplos 

[p]  p pato 

[b] b bola 

[t] t tatu 

[d] d Dedo 

[k] c/k/qu/ Carajá/ Karajá/ queijo 

[g] g(a)/g(o)/g(u) Gago/ gueto, gutural 

[f] f faca 

[v] v vela 

[s] s/ss/sc/x/xc/ç/c/z Saci/ cassette/ piscina/ máximo/ 

excelente/ caça/ cioso/ paz    

[z] z/s/x zero/ casa/ exemplo 

[] ch/x chuva/ xarope 

[] j/g(e) janela/ gelo 

[m] m mamãe 

[n] n nada 

[] nh ninho 

[l] l lápis 

[] lh palha 

[ɾ]      r intervocálico e em final de sílaba barata 

[x]~[h]~[H] rr/r início e final de sílaba  carro / rápido 

[t] t(i)/t(e) tia / dente 

[d] d(i)/ d(e) dia / idade 

[j] i feijão  

[w] u aula 

Quadro 9: Relação som-grafema das consoantes do Português  

 

Passamos, portanto, às vogais do Português  

 
 

3.3.2. As Vogais  
 

Os sons vocálicos do Português Brasileiro se dividem em orais e nasais 

(CRISTÓFARO SILVA, 2002). Para uma melhor visualização apresentamos, a seguir, a 

relação som-grafema das vogais orais do Português, seguida de seus respectivos 

exemplos. O presente quadro foi elaborado juntamente com os professores Akwẽ-

Xerente: 
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Vogais Orais do Português  

Som Grafema 

 

Exemplo 

[a] 

 
a/á/à/ha/há para / pára / à / haver / hábil 

[ԑ] 

 
e/é/he/hé serra / pé / herpes / hélice 

[e] 

 
e/ê/he ele / ipê / hebreu 

[i] 

 
i/e/hi/hí apito / ele / hibernar / híbrido 

[ͻ] 

 
o/ó/oó/ho/hó avó / colo / alcoólico / hora / hóstia 

[o] 

 
ô/o/oo/ho avô / podre / álcool / hoje 

[u] 

 
u/w/o/hu/ hú turma / windsurfe / urso / humano / 

húngaro  

Quadro 10: Relação som-grafema das vogais orais do Português  

 

Além das orais anteriormente apresentadas, o Português apresenta mais cinco 

vogais nasais, as quais são geralmente marcadas com um diacrítico acima da vogal (~). 

Podem ser também fonologicamente condicionadas, quando, por exemplo, uma vogal 

oral é seguida por uma das consoantes nasais ([m, n, ]), conforme demonstrado, a 

seguir, na relação som-grafema, seguida de seus respectivos exemplos, elaborada 

juntamente com os professores Akwẽ-Xerente: 

 

Vogais Nasais do Português  

Som Grafema 

 

Exemplo 

[ã] 
 

ã/ Vogal seguida de nasal 

bilabial, palatal ou alveolar  

lã/lampião/banhar/anta  

[ẽ] 
 

Vogal seguida de nasal 

bilabial, palatal ou alveolar 
entidade 

[ĩ] 
 

Vogal seguida de nasal 

bilabial, palatal ou alveolar 
interior 

[õ] 
 

Vogal seguida de nasal 

bilabial, palatal ou alveolar 
ontem 

[ũ] 
 

Vogal seguida de nasal 

bilabial, palatal ou alveolar 
jejum 

Quadro 11: Relação som-grafema das vogais nasais do Português  
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Essas tabelas dos sons do Português, bem como as anteriormente apresentadas 

referentes aos sons do Akwẽ-Xerente foram sendo elaboradas com exemplos dados 

pelos próprios professores Akwẽ, em alguns momentos das aulas de Estágio pedagógico 

e das aulas de Inglês Intercultural, quando os professores indígenas (Akwẽ-Xerente e de  

outras etnias) refletiam sobre a pronúncia e a escrita da língua portuguesa, da língua 

inglesa e da língua Akwẽ-Xerente, levando em consideração o repertório 

bi/tri/plurilíngue do grupo.  

Passamos, a seguir, para a apresentação dos sons consonantais e vocálicos do 

Inglês, bem como a sua relação som-grafema. A variedade da língua inglesa apresentada 

é a do Inglês norteamericano, por estarmos mais familiarizados com esta. 

 

 

3.4. Sons do Inglês norteamericano 
 

O Inglês apresenta em seu sistema linguístico 24 fonemas consonantais 

(LONGMAN, 1997; LAMPRECHT et al., 2009). São eles: /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /t/, /d/, 

/f/, /v/, //, //, /s/, /z/, //, //, /h/, /m/, /n/, //, /w/, /l/, /ɽ/, /y/, além dos alofones [ɫ], [], 

[p], [t] e [k]. Já as vogais do Inglês são dez: /i/, //, /ԑ/, //, //, /ͻ/, //, /u/, //, /ə/, 

além dos ditongos /e/, /o/, /a/, /a/, /ͻ/. Ambos, fones consonantais e vocálicos, são 

representados nos quadros, a seguir: 
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Fones consonantais do Inglês norteamericano 

Quadro 12: Fones consonantais do Inglês norteamericano 

 

Fonemas Vocálicos do Inglês  

 

Fonemas Vocálicos do Inglês  

 
 Anterior Central Posterior 

Alta i   

I 

 u  

 

Média e  

ԑ 

ǝ // o  

ͻ 

Baixa  a  

 

Quadro 13: Fonemas vocálicos do Inglês 

 

 

Consoantes Voz. Bilab. Labiodent. Interdent. Alve. Retrof. Alveopal. Palatal Velar Glotal 

Oclusiva Desv. 

Voz. 

p  p 

b  b 

  t  t 
 

d d 

   k k 

g g 

 

Fricativa Desv. 

Voz. 

 f 

v 

 

 

s 

z 

                     

 

  h 

Africada Desv. 

Voz. 

     t 
 

d 

   

Nasal Voz. m   n      

Tepe Voz.     ɽ      

Lateral Voz.    l    ɫ  

Aproximante        j w  
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3.4.1. As Consoantes 
 

 

Para uma melhor análise das diferenças e similaridades entre os sons 

consonantais das línguas com que nos deparamos em sala de aula, apresentamos, a 

seguir, uma lista dos sons consonantais da variedade do Inglês norteamericano. 

Acrescentamos, todavia, a relação som-grafema proposta por Steinberg (2006), com 

exemplos retirados da autora e do banco de dados nossos de sala de aula. Ao total são 

29 fones consonantais que compõem a língua inglesa:  

 

Relação som-grafema das consoantes do Inglês norteamericano  

Som Grafema Exemplo 

[p]~[p] p / gh / ph / pe / pp pan / hiccough / shepherd / 

cape / appear 

[b] b / bb / be / bh bear / gibbon / adobe / bhang 

[t]~[t] t / tt / te / th / ght / bt / ed tip / utter / ate / Thames / 

light / debt / hoped 

[d] d / dd / ddh / de / Ed day / add / Buddha / fade / 

robed 

[k]~[k] c / ck/ q / ch / che / cc / kh / 

cq / qu / ke / k 

car / back / Qur’an / chorus / 

ache / occasion / khaki / 

acquire / conquer / spike / 

speak 

[g] g / gg / gh / gue / gu  game / digger / ghost / rogue 

/ guilt 

[f] f / ff / ph / gh / fe / ft / pph far / coffee / sphere / rough / 

wife / soften / sapphire 

[v] v / ve / f / ph van / cave / of/ Stephen 

[] th / tth path / Matthew 

[] th / the the / breathe  

[s] s / ss / sc / ce / c / se / st / ps sun / mass / scene / niece / 

center / goose / castle / psalm 

[z] z / ss / x / s / ze / zz / tz / cz zoo / dessert / xerox/ desert / 

amaze / buzz / tzar / czar 

[] sh / ti / ce / s / chs / ch / ss   shoe / notion / ocean / sure / 

fuchsia / chef / pressure 

[] s / ge / z / j / g pleasure / rouge / azure / 

Jacques / regime 

[h] h / j hat / marijuana 

[t] ch / tch / c / ti / cz chain / fetch / cello / question 

/ Czech 

[d] j / ge / g / d / dj / gg / dg joy / rage / gin / education / 

adjourn / suggest / edge 
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[m] m / mm / me / mn / mb / 

gm / lm 

moon / common / same / 

solemn / comb / phlegm / 

calm  

[n] n / ne / nn / kn / gn / pn / 

mn / dn  

no / sane / manner / knight / 

gnaw / pneumonia / 

mnemonic / wednesday 

[] ng / n sing / sink 

[w] w / u / o wind / quite / one 

[ɽ] r / rh / wr /  rrh ripe / rhythm / write / 

diarrhea 

[] t intervocálico  tomato 

[l] ~[ɫ] l / ll / le / sl / lh lap / alley / vale / island / 

silhouette 

[j] y / eu / u / j / ea yes / Europe / unique / 

hallelujah / beauty  

 Explosão de ar não audível ([p, b, t, d, g] em posição final de palavra. 

 Consoante seguida de uma aspiração [p, t, k]. 
Quadro 14: Relação som-grafema das consoantes do Inglês 

norteamericano 

 

Se tomássemos como base um falante bilíngue Português -Inglês, 

provavelmente encontraríamos em seu repertório linguístico sons de 

ambos os sistemas l inguísticos. Propomos , assim, um quadro composto 

por 29 sons consonantais Português -Inglês que utilizamos como 

referência na construção de nossa base de conhecime nto dos sons 

consonantais, bem como instrumento de ensino no Inglês Intercultural:  
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Quadro de Sons Consonantais do Inglês e do Português 

 
Consoantes Voz. Bilab. Labiodent. Interdent. Alve. Retrof. Alveopal. Palatal Velar Glotal 

Oclus. Desv. 

Voz. 

p 

b 

  t 
 

d 

   k 

g 

 

Fricat. Desv. 

Voz. 

 f 

v 

 

 

s 

z 

                     

 

 x 

 

h 

Afric. Desv. 

Voz. 

     t 
 

d 

   

Nas. Voz. m   n       

Tepe Voz.     ɽ      

Lateral Voz.    l     ɫ  

Aprox.        j w  

Quadro 15: Sons Consonantais Português-Inglês  

 

Já as vogais do Inglês são várias, tais quais as do Akwẽ-Xerente. Por isso, é 

possível encontrarmos muitas correspondências consonantais e vocálicas entre as 

línguas Akwẽ-Xerente e inglesa. Passamos, então, à relação dos sons vocálicos e seus 

grafemas, seguidos de seus respectivos exemplos.  

 
 

3.4.2. As Vogais 
 

O que a princípio chama a atenção nos sons vocálicos da língua inglesa é que 

eles possuem múltiplas formas de grafia, ou seja, há vários grafemas para representar 

um mesmo e único som, conforme demonstrado no quadro que segue.  

As vogais da língua inglesa, por questões que se explica pela história de 

formação do Inglês Moderno, possuem uma relação som / grafema muito “instável” 

(Crystal, 2006), o que faz com que um único som seja representado por vários grafemas 

e / ou por conjunto de grafemas (até quatro) incluindo-se, aí, grafemas consonantais: 
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Som Grafema Exemplo 

[] a 

ea 

e 

o 

car 

heart 

sergeant 

fog  

[a] 
 

i 

uy 

y 

ie 

eye 

I 

buy 

shy 

die 

eye 

[a] ou 

ow 

about 

how 

[] u 

i 

y 

e 

o 

a 

oo 

ou 

ah 

must 

first 

myrtle 

the 

to 

a 

flood 

enough 

cheetah 

[ԑ] e 

a 

ai 

ie 

ay 

ea 

ei 

met [mԑt] 

many [mԑnI] 

again  

friend 

says 

ready 

their 

[e] a 

ay 

é 

ée 

ai 

ey 

ei 

ea 

ae 

au 

fate 

may 

fiancé 

fiancée 

raid 

they 

eight 

steak 

Mae 

gauge 

[]  

 

a 

au 

ai 

cat 

laugh 

plaid 

[] i 

y 

e 

a 

ui 

u 

o 

ia 

ie 

ee 

ei 

city 

city 

efect 

beverage 

built 

busy 

women 

carriage 

sieve 

been 

weird 
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[i] ea 

ee 

e 

ei 

eo 

i 

ey 

ie 

sea 

see 

scene 

receive 

people 

machine 

key 

niece 

[ͻ] ou 

ough 

oo 

awe 

oa 

aw 

a 

au 

o 

eo 

au 

ought 

bought 

floor 

awe 

broad 

saw 

hall 

taught 

lord 

George 

Maud 

[o] o 

oa 

oe 

ow 

ough 

eau 

au 

ou 

owe 

ow 

ew 

go 

boat 

foe 

throw 

though 

beau 

chaufer 

mould 

owe 

bow 

sew 

[ͻ] oi 

oy 

voice 

boy 

[] u 

oo 

o 

oul 

pull 

book 

wolf 

would 

[u] oe 

oo 

ui 

u 

ue 

o 

wo 

ew 

ou 

shoe 

boo 

suit 

rude 

due 

do 

two 

shrewd 

soup 

[] u 

o 

but 

mother 

Quadro 16: Relação som-grafema das vogais do Inglês  
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Após esta apresentação dos sons consonantais e vocálicos dos sistemas 

linguísticos do Akwẽ-Xerente, do Português (Português-Xerente e Português Brasileiro) 

e do Inglês, relacionando-os aos seus símbolos escritos, ou “grafemas”, tecemos uma 

reflexão, a seguir, de como esta base de conhecimento foi debatida em uma sala de aula 

bi / tri / plurilíngue.  

 
 

3.5. Reflexão sobre o estudo dos sons em contexto bi/tri/plurilíngue 

 

 

Em relação aos sons das línguas com as quais trabalhamos notamos, por 

exemplo, que há, no Inglês, consoantes que não existem no Akwẽ-Xerente, nem no 

Português. Dentre elas estão as fricativas interdentais desvozeada // e vozeada //, 

como ocorre, respectivamente, no nome [bæ] ‘bath’ (“banho”) e no verbo [be] 

‘bathe’ (“tomar banho”).  

No entanto, a fricativa interdental desvozeada // não é exclusividade da língua 

inglesa, aparecendo em algumas línguas indígenas da região Araguaia-Tocantins com as 

quais nos deparamos durante nossas aulas. Alguns exemplos são as palavras [dჳa] 

‘Ijàsò’ (“Aruanã”), no Karajá, e [ba] ‘bisa’ (“arara-azul”) no Javaé, em que [] ocorre 

como fonema nestas línguas, bem como pode ocorrer como alofone da fricativa alveolar 

desvozeada /s/ no Javaé (PIMENTEL DA SILVA, 2010). 

Há, ainda, dois sons do Inglês que não ocorrem como fonemas nem no 

Português (STEINBERG, 2006), nem no Akwẽ-Xerente: as africadas palatais (desvozeada 

e vozeada) // e /d/, como em /ip/ ‘cheap’ (barato) e /dæm/ ‘jam’ (geléia). No 

entanto, em diversas variedades do Português Brasileiro [] e [d] aparecem como 

alofones das consoantes /t/ e /d/, respectivamente, como em [a] ‘tia’ e [da] ‘dia’ 

(CRISTÓFARO SILVA, 2002). No Akwẽ-Xerente, apesar da inexistência de fonemas 

alveolopalatais como //, //, /ʒ/ e /d/ (cf. MATTOS, 1973), eles ocorrem no Português 

falado pelos Xerente (cf. ANDRADE, 2008). 
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De forma análoga, o fonema nasal velar // do Inglês não ocorre como fonema 

no Português e é inexistente no Xerente. Apesar disto, ocorre na língua portuguesa 

como alofone da nasal alveolar /n/, encontrado antes de /k/ e /g/, como em [siku] 

‘cinco’ e [suga] ‘sunga’ (STEINBERG, 2006). Além do mais, o fonema // é bastante 

produtivo em outras línguas indígenas brasileiras como, por exemplo, no Tapirapé, 

ocorrendo na palavra [rwotʃioo] ‘yrywoxigoo’ (“urubu branco”) (cf. BORGES, 2010) 

e na língua Gavião.  

Na língua Gavião, conforme demonstram os nossos dados de sala de aula, // 

ocorre como um de seus fonemas, tal qual no Inglês. Nas palavras do Gavião, [nr] 

‘nor’ (“deitar”) e [r] ‘ngor’ (“dormir”), por exemplo, os fonemas /n/ e // aparecem 

em um par mínimo, tais quais as palavras do Inglês [kn] ‘kin’ (“parente”) e [k] 

‘king’ (“rei”).  

Em relação à fricativa glotal /h/, ela é bastante produtiva no Inglês, no Akwẽ-

Xerente e no Português
28

. Ela aparece em palavras como [hesuka] ‘hesuka’ (“folha” e, 

por extensão, “papel” e “caderno”, em Akwẽ-Xerente), [htal] ‘hospital’ 

(“hospital”), em Inglês e [hata] ‘rata’, no Português. Esse fonema aparece também em 

todas as outras línguas indígenas da região Araguaia-Tocantins com as quais 

mantivemos contato no Curso de Licenciatura Intercultural. 

O retroflexo alveolar vozeado /ɽ/ é outro fonema do Inglês bastante produtivo 

em palavras grafadas em r, como em [ɽ] ‘rat’ (“ratazana”), por exemplo.  Apesar de 

não constituir um fonema do Português, há a ocorrência desse som chamado “r 

retroflexo” em variedades do Português Tapuia, Goianiense, Paulista, Mineiro, Gaúcho, 

Matogrossense
29

, em final de palavra, como em [maɽ] ‘mar’ e em posição final de 

                                                           
28

 A fricativa glotal /h/ ocorre como fonema no Akwẽ e no Inglês. Já no Português, segundo Cristófaro 

Silva (2002, p. 140-142) ocorre como alofone. Seria uma ocorrência próxima à fricativa velar /x/, também 

representada pelo arquifonema /X/ ou /H/, como em ['maXa] ‘marra’.  

 
29

 Informações cedidas pela professora Dra. Tânia Ferreira Rezende em comunicação pessoal. Para um 

maior aprofundamento, vide Rezende (2000). 
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sílaba, antes de consoante desvozeada, como em [pɽta] ‘porta’ e vozeada, como em 

[aɽmozu] ‘charmoso’. 

No Akwẽ-Xerente, o erre retroflexo não ocorre, mas há dois novos sons 

retroflexos que figuram nesta língua, segundo Braggio (2005) e Andrade (2008): o [] e 

o [].
30

 Em trabalho sobre o Português-Xerente, Andrade (2008) considera os fones [] 

e [] como alofones alveolares fricativos (e mesmo substitutos) de /ʃ/ e /ʒ/, 

respectivamente (ANDRADE, 2008)
31

.  

De forma análoga, a vibrante alveolar ou alvéolo-dental (‘tepe’) [ɾ], do 

Português, como ocorre em [baɾatǝ] ‘barata’, é também produtiva na língua Akwẽ-

Xerente, como observamos em [ĩwaɾa] ‘ĩwara’ (“correr”), bem como em outras línguas 

da região Araguaia-Tocantins e na variedade linguística do Tocantins. Já no sistema do 

Inglês norteamericano, o tepe ocorre em variação e reflete fatores sociais (LABOV, 

1972), aparecendo como alofone [ɾ] da oclusiva alveolar /t/, quando em posição 

intervocálica, conforme observamos em [bɾǝɹ] ‘butter’ (“manteiga”) e [tǝmeiɾo] 

‘tomato’ (“tomate”). 

Através dessa breve comparação, queremos expor que o contraste entre os sons 

de uma língua com os de outra(s) língua(s) ou, mesmo o contraste som-grafema das 

línguas presentes em um mesmo espaço, nos auxilia a tecer semelhanças e diferenças 

entre elas, o que pode servir como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem 

de outra língua. Os alunos já trazem consigo um amplo conhecimento fonológico para a 

                                                           
30

 Ao compararmos os fones consonantais propostos por Mattos (1973) e Braggio (2005), notamos que 

neste último trabalho a autora acrescenta quatro novos sons que aparentemente não configuravam na 

língua Akwẽ-Xerente: as nasais bilabial [m] e alveolar [n], a oclusiva velar [g] e a fricativa alveolar 

retroflexa desvozeada []. Andrade (2008) aponta, ainda, a ocorrência da retroflexa vozeada []. 

 
31

 Andrade (2008) aponta que, no Português falado pelos Akwẽ-Xerente, [] e [] ocorrem em variação 

livre, em ambientes idênticos e sem mudança de significado com as fricativas alveolopalatal desvozeada 

/ʃ/ e vozeada /ʒ/, respectivamente, alternando entre si sempre em início de sílaba, conforme observamos 

nos exemplos, a seguir: 

 

(1) [ʃ] ~ []] 

(a) [ʃatʃi'ad] ~ [atʃi'ad] ‘chateado’ 

(b) ['deʃǝ] ~ ['deǝ]  ‘deixa’    

 

(2) [ʒ] ~ [] 

(a) ['ʒeịt] ~ ['eịt]  ‘jeito’ 

(b) [a'ʒda] ~ [a'da]  ‘ajuda’    
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sala de aula, tanto de sua L1 quanto de sua L2 e, portanto, o seu conhecimento 

linguístico já se constitui como grande facilitador de sua aprendizagem e de sua 

autonomia para o aprendizado.  

Ao trabalharmos os sons consonantais do Inglês em uma perspectiva plurilíngue, 

percebemos que, na realidade, há apenas um único som desconhecido pelos falantes das 

línguas indígenas com as quais nos deparamos: a fricativa interdental vozeada //, como 

em [bei] ‘bathe’ (“duchar-se”), conforme demonstraremos no capítulo quarto. 

Para um falante do Português, o mesmo encontrará pelo menos seis sons (cinco 

fonemas e um alofone) diferentes entre esta e a língua inglesa: as fricativas interdentais, 

desvozeada // e vozeada //, como em [b] ‘bath’ (banhar-se) e [bei] ‘bathe’ 

(“duchar-se”), respectivamente; a fricativa glotal /h/, como em [has] ‘house’ 

(“casa”); a velar nasal //, como em [s] ‘song’ (“canção”), além  do retroflexo 

alveolar /ɽ/, como em [ɽein] ‘rain’ (“chuva”) e da lateral velar [ɫ], como em [fiɫ] 

‘feel’ (“sentir”). 

Porém, segundo Cristófaro Silva (2002), [h], [ɫ] e [ɽ] existem no Português como 

alofones. A diferença que se estabelece, então, é que, enquanto no Inglês /h/ é um 

fonema, no Português ocorre como alofone, como na variedade de Belo Horizonte: em 

posição intervocálica, como em [kahu] ‘carro’; em início e final de palavra, como em 

[hata] ‘rata’ e [mah] ‘mar’, respectivamente; seguindo consoante em outra sílaba, 

como ocorre em [shaεw] ‘Israel’ e em final de sílaba antes de consoante desvozeada, 

como em [thta] ‘torta’. A velar [ɫ] ocorre em algumas variedades do sul do Brasil e na 

variante de Portugal, no final de sílaba, como em [saɫ] e [saɫta]. O som [ɽ] é um 

alofone que ocorre somente em final de sílabas no Português, conforme demonstrado 

anteriormente. Já no Inglês, [ɽ] é um tepe retroflexo que ocorre também no início de 

palavra, como em [ɽæt] ‘rat’. 

   Esses sons, no entanto, tampouco são exclusividades do Inglês. Nas línguas 

indígenas com as quais mantivemos contato a fricativa interdental desvozeada // 
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aparece em Karajá e em Javaé; a fricativa glotal /h/ aparece em Akwẽ-Xerente e em 

Karajá; a nasal velar // aparece em Gavião, ao passo que o tepe retroflexo [ɽ] ocorre na 

variedade do Português Tapuia. O único som verdadeiramente “desconhecido” do 

Inglês seria, neste contexto, a já mencionada interdental vozeada //. 

O que percebemos, então, é que em situações de bilinguismo é comum prever 

determinadas influências que a L1 exerce sobre a L2 (GROSJEAN, 1982; MELLO, 2002), 

tanto na fala, quanto na escrita. É comum, por exemplo, que um aluno Akwẽ-Xerente 

escreva ‘nõse’ para representar o sintagma “não sei”, no Português, ou ‘nahu’ (“na 

rua”).
32

 Isso ocorre porque o aluno utiliza-se de seu repertório fonológico e do seu 

conhecimento do sistema de escrita (sistema de representação convencional) de sua 

língua materna, os quais são repassados para a L2 (BORGES, 2010). 

Dessa forma, em contextos bi / tri / plurilíngues de ensino não podemos 

desconsiderar as relações que geralmente se estabelecem entre som e letra, pronúncia e 

grafia, tanto nas línguas maternas dos alunos (L1), como em sua L2 e, logicamente, na 

L3 que se pretende ensinar-aprender. 

Consideramos, portanto, que a língua materna do sujeito é sempre de grande 

importância no processo de ensino-aprendizagem de línguas (tanto da L2 quanto da L3) 

e que o ensino-aprendizagem da L2 pode se constituir como um grande reforço da L1, 

bem como se constitui como grande apoio para a aprendizagem de uma L3. 

Apresentamos, assim, um quadro elaborado pelos alunos em sala de aula, com 

exemplos dados, por eles mesmos, em Akwẽ-Xerente, em Português e em Inglês. Esse 

foi, portanto, o primeiro passo na construção colaborativa de uma base de conhecimento 

tri / plurilíngue, a partir da qual iniciamos o processo de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa: 

 

 

 

                                                           
32

 Percebemos aqui que os sintagmas ‘nahu’ e ‘nõse’ são grafados de forma que se aproximam da 

oralidade e do conhecimento da relação som-grafema da língua materna do aluno. Ambos os exemplos 

foram retirados de atividades realizadas em sala de aula. 
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Quadro de Sons Consonantais Xerente,  Inglês e Português  

Som Xerente Inglês Português 

[b] bâ (urucum)  

bdâ (sol)  

baknõ (menina)  

Brupahi (bru: roça + pa:  

comprido + hi:  f ino = Nome 

Fem.)  

ĩbâ (rabo)  

beer (cerveja)  

before (antes)  

blind (cego)  

boa constrictor (j ibóia)  

burn (queimadura, 

queimada,  queimar)  

 

abacate 

batom 

bisteca 

bola 

bolacha 

bombom 

burit i  

[p] padi (tamanduá)  

pâkre (concha)  

pattêrê (gatinha)  

pãrze (aquilo que mata)  

pawi (cachimbo)  

pikõ (mulher)  

pizu (burit i)  

pku (lago, lagoa, furar)  

pra (pé;  trança)  

pra zadâze (chinelo)  

prakuza (calçado; sapato)  

wapsã (cachorro)  

wapsãprapro (wapsã:  

cachorro + pra:  pé + po:  

largo = guaxinim )  

f l ip-flops (chinela de 

dedo) 

paper (papel)  

passion fruit  (maracujá)  

past  (passado)  

pineapple (abacaxi)  

potato (batata)  

pronto (imediatamente, 

rapidamente, em breve: 

empréstimo linguístico 

do espanhol.  Coocorre 

com o advérbio soon ,  do 

Inglês)  

 

espaço 

espalhar  

espera 

pagar  

papel  

passado 

pato 

pé 

pegar  

peixe 

pica-pau 

pimenta  

plantar  

porta 

pra 

pro 

[m] mõrĩ (andar)                                            

mã (ema/  rhea)  

mãku (pato)  

mãra (noite)  

mãrĩ (O que é? O que foi?)  

mrmẽzus (conversar)  

macho man (vir i l ,  

corajoso, macho)  

milk (lei te)  

mountain (montanha)  

woman (mulher)  

macaco 

macaúba 

mala 

maracá 

maracujá 

mata 

mulher  

[n] Nãmnãdi (Nome Fem.)  

nmã hã (qual?)  

nõkwa (quem?)  

nõtõ (dormir)  

nrõ (coco)  

wanẽmnĩ (andamos)  

wanõrĩ  (nós)  

wantõnĩ (dormimos)  

fern (samambaia)  

name (nome)  

night (noite)  

no (não, negação)  

snake (cobra)  

fino 

não 

ninho 

noite 

nome 

[]        Não há  bath (banho)  

bathroom (banheiro) 

 

Não há  

[]        Não há  brother (irmão)  

father (pai)  

mother (mãe)  

 

Não há  

[t]  aistõkwa (dormiram)                                                          

ĩnõtõ (dormir)                                                                

tã (chuva)  

taha (algo, o que?)  

fruit  (fruta) 

 

telephone (telefone)  

 

antes 

estamos 

estar  

esteira 
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temdi (ser/  estar novo)  

tete (abraçar)  

tetô (estar)  

teza (vai)                           

t i  (foca;  carrapato)  

t i taka (chovendo)  

tka (chão, terra)  

toit i  (alegre)  

tõka (você)  

tomdi (colado; grudento)  

tbê (peixe)  

tpêpãrze (t ingui,  t imbó)  

tsinã wawẽ (cairam bastante;  

chegaram muito)  

Tĩkwa (Nome Masc.)  

wantõnĩ (dormir)  

 

to (para, à,  ao)  

 

turt le ( tartaruga)  

 

water (água, aguar)  

 

wet (molhado)  

fruta 

interior  

tamanduá 

tapir  

tatu 

telefone 

t ingui  

t ipo 

torrar  

traíra 

trança 

transparente 

túmulo 

[d] Bdâ (deus,  dia,  sol)  

dadi (barriga)  

dakrã (cabeça)  

dapra hâ (chinelo)  

dasa (almoço)  

di  (marcador de nome 

próprio)  

duikbuzi (capim dourado)  

duikwa (alho)  

duri  (carregar)  

duzê (açúcar)  

kdâ (tapir)  

krdi  (gafanhoto)                       

psêdi (bom, ser/estar bom)  

wakrdi (siriema)  

wakro wdê (wakro: quente + 

wdê, madeira, árvore = arco 

ou pé de pati)  

wdêkrãikuze (wdê:tronco + 

krã:  fruta + kuze: cheiro = 

laranja)  

wdêkrãipre (wdê: madeira + 

krãi:  fruto + pre:  vermelho 

ou maduro = cajá)  

wdêkrã (jenipapo)  

wdêkraikuze (l imão)  

blind (cego)  

candy (doces,  balas)  

down (duna, abaixar,  

desanimar)  

duck (pato)  

hold (segurar,  abraçar)  

land turt le (jabuti)  

 

andar 

de 

deitar  

dele 

dente 

dentro 

doce 

dormir  

dourado 

dúvida  

veado 

verde 

[s] aisimãssikwa (chegarão)                                                             

wasimãssini  (chegamos)  

amsi (abacaxi)  

sadu (cocar)  

saiku (subir)  

samã (enxotar)  

saptodi (redondo)  

sasi  (fazer ninho)  

sawidi (  ( ter)  extimação)  

sawre (crescer) 

sicarĩ  (cigarro)  

dance (dançar,  dança)  

 

grasshopper (gafanhoto)  

 

psychologist  (psicólogo )  

 

sandals (sandálias) 

 

sweet (doce, amável)  

cego  

cigarro  

dez 

excelente  

saliente 

samambaia 

sambaíba  

sandálias 

sapato 

sapo 

sei  
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sika (galinha)  

sikr (xícara)  

sikrã (cego)  

siku (falcão)  

simãsisi  (chegaram (dual))  

smĩsi  (um, uma)  

ssu (folha)  

wapsã (cachorro)  

wasã (pimenta)  

 

sol  

subir  

suco 

você 

[z] ai krzu   (acari :  espécie de 

peixe) 

aizo (anzol)  

amzâ (marimbondo  que  produz  

mel)  

waza (vou)  

wazumzâ (feijão)   

za(afirmação)  

zâ (cobra;  maracá; quebrar)  

zapto (redondo)  

zârê(cobra pequena; maracá 

pequeno)  

zat  ( torrar)   

zawre (Morfema de 

aumentativo)  

zâzawre (“cobra grande”: 

j ibóia)    

zda (coxa, perna, para)  

zêkrê (beber)  

zu (traíra)  

zum (sujo)  

zûzû (gafanhoto)  

 

loves (ama)  

 

please (por favor)  

 

zipper (zíper)  

 

zoom (zoom)  

casa 

 

exemplo 

 

zumbi  

[ʃ] shâ (cortar)     

shõnĩ (curiango, espécie de 

ave)  

shu wdê (ipê)    

cash (dinheiro, à vista)  

f ish (peixe)  

Shaman (pajé, mago,  

xamã, feit iceiro)  

shampoo (xampu)  

Sherente (Akwe-Xerente)  

abacaxi 

chapéu 

chuva 

chuveiro 

xampu 

Xerente 

[]      Não há  measure (medir ,  medida )  

vision (visão)  

cerveja 

gente  

j irau 

[ʧ]      Não há  chicken (galinha)  

chocolate (chocolate)  

teacher (professor/a)  

tchau! 

Tcheco 

t ia 

 

[ʤ]      Não há  DJ (disk jockey)  

joy (alegria)  

judge (juiz,  julgar)  

dia 

DJ 

[k] akâ (espera)  

askû (abelha)  

kâ (água; pegar)  

kadi (verde)  

kahrê (carrinho de 

breakfast  (café da 

manhã)  

cake (bolo)  

candy (doce)  

carry (carregar,  cuidar)  

aquele 

cachorro 

cadeira 

cajá 

calçado 
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brinquedo)  

kaka (tossir ,  pingar)  

kakdo (macaúba)  

kakõ (jatobá)  

kako (mingau)  

kakrã (bacaba)  

kâpore (rio largo)  

kâri  (pegar)  

karo (arroz)  

kâwa (na água)  

kdo (cigarro)  

kmãsizusi  (elo;  l igação,  

l ink)  

knẽ (pedra)  

kra (fi lhote)  

krã (fruta;  cabeça)  

krãhâi wamtro (chapéu)  

krê (plantar;  espaço no 

interior da canoa)  

krikahâ (na rua)  

krikpirê(gafanhoto)  

kripra (dentro de casa)  

kri to (borracha)  

kri tozapto (kr i to:  borracha +  

zapto :  redondo= bola)  

krmrmẽzus (estamos 

conversando)  

krtadi (Nome fem.;  f i lhote 

de arara vermelha)  

kru (rato)  

krukra (kru: rato + kra:  

f i lhote = fi lhote de rato)  

ktâprerê (anzol)  

ktẽrê  (pedrinha)  

ktẽzawre (pedrada)  

ku (lobo guará)  

kuihâ (jacaré)  

ku mdi (batata doce)  

kuba (canoa)  

kubakrê (kuba: canoa + 

krê:espaço dentro da canoa 

= dentro da canoa)  

kuikreze (lápis)  

kuiro  

kukrê (cabaça)  

Kukrêdi (Nome Fem.)  

kupakburê (bolacha)  

kuti  (sapo)  

kuze (cheiro)  

kwamẽ (não sei)  

Waka (wa: lua + ka:  branco 

= Nome Masc.)  

wakâ (pagar)  

wassakrê (correr)  

chicken (galinha)  

cloud (nuvem)  

coconut (coco)  

coke (coca-cola)  

cook (cozinhar,  chef)  

cup (xícara)  

kind (t ipo, genti l)  

sky (céu)  

walk (andar)  

 

coco 

criar  

Kaká 

quadril  

qual  

que 

queijo 

quem 

urucum 
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wdêkrê (wdê: tronco + krê:  

buraco = pilão)  

wdêkrukrã (wdê: árvore + 

kru: coisa rasteira + krã:  

fruta = melancia)  

[g] Não há  al l igator (crocodilo)  

gay (gay, homossexual)  

good (bom)  

grasshopper (gafanhoto)  

green (verde)  

irrigate (irrigar)  

 

água 

gafanhoto  

galinha 

guará  

guaxinim 

[l]  lei t  ( lei te) lady (dama,  moça)  

land (terra,  terreno)  

lemon (l imão)  

l ie (mentira)  

lunch (almoço)  

 

lanterna 

lápis 

laranja 

largo 

lata 

[] Não há king (rei)  

tongue (l íngua, fala)  

 

[] 

 sunga, cinco  

[] Não há Não há  alho 

fi lhote 

folha 

olhar 

[ɾ] airê (alho)                                                         

ĩwara (correr)                                       

mrãsi (melancia)  

rãbret/rãbrêta/rãbreta 

(chinelas)  

rasu (ra:samambaia + su:  

folha = folha de samambaia)  

rawdê (pé de sambaíba)  

-rê (morfema derivacional 

de diminutivo)  

romwa (azeite,  óleo, banha,  

gordura)  

rowi   (fora)  

wairê (papagaio pequeno)  

Alofone [ɾ]  do Inglês 

norteamericano, 

ocorrendo com t  

intervocálico:  

 

butterfly (borboleta)  

tomato (tomate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

periquito 

 

vara  

 

arara 

barata 

fora 

furado 
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Quadro 17: Sons Consonantais do Xerente, do Inglês e do Português 

 

O quadro de sons consonantais, anteriormente apresentado, foi sendo elaborado 

durante as aulas de língua inglesa. Dessa forma, fomos percebendo aproximações das 

línguas faladas pelos professores indígenas com a língua inglesa, ao mesmo tempo em 

que nos engajávamos no ensino-aprendizagem de vocabulário importante de língua 

inglesa como, por exemplo, objetos e ações do cotidiano dos professores indígenas, 

elementos da natureza, relações de parentesco, animais e plantas, cores, dentre outros.  

Acreditamos que o trabalho com os sons de uma língua, quando no ensino de 

outra(s), pode auxiliar a leitura e a escrita na língua que se pretende aprender (Odlin, 

1989/1996; Lamprecht, Blanco-Dutra, Scherer et. all., 2009
33

). O trabalho com a 

consciência fonológica do aluno é um ponto a favor no desenvolvimento da escrita e da 

fala no ensino-aprendizado de línguas, já que o aluno faz uso de seu próprio repertório 

linguístico para aprender uma outra língua. Odlin (1996) afirma, ainda, que “[q]ualquer 

                                                           
33

 Veja, por exemplo, a relação que as autoras fazem entre letramento e consciência fonológica 

(Lamprecht, Blanco-Dutra, Scherer et. all., 2009, p. 89-110). 

 

[h] 

 

                                 

hâiwaku (leite)  

hâre (amanhã)  

hêsu (folha)  

hêsuka (papel)  

hêwa (céu)  

hêwaka (nuvem)  

huku (onça)  

 

hat  (chapéu)  

hawk (gavião)  

head (cabeça)  

hold (segurar)  

hook (gancho, anzol,  

armadilha)  

hospital  (hospital)  

house (casa)  

 

Ocorre  na  

var iedade do  

Português  de  

Belo Horizonte.  

[x] Não há Não há  arroz 

irrigar  

rabo 

ramo 

rato 

rio  

roça 

rua 

[ɽ] 

 

 eraser (borracha,  apagar)  

orange (laranja)  

rain (chuva)  

rhea (ema)  

rice (arroz)  

right (correto, direita)  

teacher (professor)  

wrong (errado)  

 

Ocorre em 

variedade do 

Português 

caipira (r 

retroflexo)  
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reflexão sobre transferência translinguística envolvendo sistemas de escrita deve levar 

em consideração a relação que regularmente existe entre pronúncia e escrita (Odlin, 

1996, p. 124).”
34

 

O trabalho realizado com os sons, nas turmas de Inglês Intercultural sob minha 

responsabilidade, foi uma das maneiras de dialogar as línguas presentes em sala de aula. 

Fomos percebendo, juntamente com os professores indígenas, sons semelhantes e 

diferentes que ocorrem nas línguas indígenas, no Português e no Inglês, bem como a 

relação que se estabelece entre esses sons e a escrita das palavras. Isso certamente 

facilitou e motivou a aprendizagem da língua inglesa pelos alunos, ao perceberem que já 

“conheciam” sons e palavras dessa língua. Ademais, com este estudo foi possível a 

elaboração colaborativa do quadro de sons consonantais, anteriormente exposto, com 

exemplos de palavras do Akwẽ-Xerente (L1), do Português (L2), bem como exemplos 

do Inglês (L3) que eles já conheciam, aprenderam e / ou pesquisaram. 

Esse quadro é tido, portanto, como auxiliar na aquisição de vocabulário em 

Inglês a partir do próprio repertório (fonético-fonológico, morfológico, intercultural) 

dos sujeitos indígenas, além de um instrumento de apoio e motivação para o ensino-

aprendizagem da língua inglesa em um contexto de ensino bi / tri / plurilíngue 

intercultural.  

Relacionar L1, L2 e L3 configura-se, portanto, como um caminho aberto à 

interação dos falantes indígenas bi / trilíngues com o Inglês. Daí, a necessidade de 

conhecermos um mínimo do universo lexical dos nossos interlocutores para além do 

reconhecimento de sons semelhantes ou diferentes nas línguas presentes. É importante 

que se dê atenção, por exemplo, a como são formadas as suas palavras, quais os meios 

que os falantes possuem de cunhar novos termos, quais termos se referem a elementos 

físicos, naturais, ritualísticos, etc. Em outras palavras, é preciso tomar conhecimento de 

como os sujeitos com os quais lidamos percebem o mundo ao seu redor, o qual é 

expresso pela e na linguagem / língua.  

Observar sons da língua inglesa que não ocorrem nas línguas maternas dos 

professores indígenas, bem como sons da língua inglesa semelhantes no Akwẽ-Xerente 

                                                           
34

 Tradução livre de: Any consideration of cross-linguistic transfer involving writing systems must take 

into account the relation that frequently exists between pronunciation and writing.   
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e no Português, por exemplo, foi um passo para que o ensino-aprendizagem do Inglês 

Intercultural fosse abordado priorizando os conhecimentos que emergem das línguas 

faladas pelos professores indígenas. O trabalho com os sons das línguas é visto, assim, 

não apenas como motivação de ‘leitura’ em língua inglesa, uma vez que o que se 

pretende alcançar é a leitura de mundo do aluno. 

No próximo item, apresento alguns processos de formação de palavras nas 

línguas Akwẽ-Xerente, portuguesa e inglesa. Esses processos são importantes uma vez 

que os professores já trazem consigo todo um conhecimento de sua língua materna, bem 

como apresentam, em suas falas, uma metalinguagem a respeito da (s) sua (s) própria (s) 

língua (s). Mais uma vez, a constatação desses processos vem se configurando como 

fator de auto-estima e como meio facilitador do processo de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa em ambiente tri / plurilíngues. 

Passamos, portanto, à análise de alguns desses processos de formação de 

palavras os quais vem contribuindo muito para o diálogo intercultural tri / plurilíngue 

estabelecido no Inglês Intercultural e demonstrado no Capítulo 4.  

 

 

3.6. Processos de Formação de Palavras em Xerente, Português e Inglês 
 

Definir ‘palavra’ não é tarefa simples e repercute discussões variadas na 

Linguística, a depender dos diferentes paradigmas e das variadas perspectivas adotadas.  

A palavra pode ser uma unidade acentual (perspectiva fonológica), ou uma forma 

mínima livre, definida distribucionalmente, conforme a morfologia estruturalista de 

Bloomfield (1933). Ela pode ainda ser vista como uma unidade semântica ou como um 

elemento do discurso (c.f. Bakhtin, 2003). 

Aqui ‘palavra’ é entendida como a intersecção de diferentes níveis, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, como uma unidade significativa 
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formada por um ou mais morfemas
35

, os quais exercem função gramatical ou função 

semântica na língua, conforme definição de Aronoff (1976 apud MESQUITA, 2010).  

No nível pragmático, a palavra é necessariamente dependente do contexto, de 

relações enunciativas. Neste contexto, a palavra é vista como um enunciado, conforme a 

concepção bakhtiniana.  

A base de conhecimento que segue se refere a processos de formação de 

palavras nas línguas Akwẽ-Xerente, portuguesa e inglesa. Esse levantamento visa a 

contribuir, conforme já mencionado, para o uso desse conhecimento em sala de aula. 

Esses processos linguísticos ocorrem de formas particulares em cada uma das 

três línguas e observamos em todas elas processos de derivação, de flexão e de 

composição nominal e verbal que ora se assemelham, ora se contrastam.  

Em determinados momentos, percebemos que o Inglês (língua germânico-latina, 

de ordem predominante SVO) se aproxima do Akwẽ-Xerente (língua Jê, do tronco 

Macro-Jê, conforme Ribeiro, 2002, de ordem canônica SOV). Em outros, esta língua se 

aproxima do Português, língua românica (também de ordem SVO, tal qual o Inglês). 

Damos atenção aos casos de palavras derivadas por afixação (sufixos e prefixos), 

nas línguas em questão, por serem bastante recorrentes e por acreditarmos que eles são 

úteis na leitura do texto escrito. Fazemos, também, referência a alguns processos de 

flexão verbal, nominal (de substantivos e adjetivos) e pronominal. Observamos, ainda, 

exemplos de neologismos nessas três línguas, com ênfase nos empréstimos linguísticos.  

Os empréstimos linguísticos, por terem desempenhado um papel de grande 

importância durante o processo de leitura em língua inglesa, além de haver suscitado 

discussões interessantes por parte dos professores indígenas como, por exemplo, sobre 

os seus usos e funções em determinados contextos (cf. MELLO, 2002, em relação ao 

Inglês) e sobre seu uso cada vez maior na língua Akwẽ-Xerente (cf. MESQUITA, 2010 e 

BRAGGIO, 2010), dedicamos uma sessão para esse fenômeno linguístico. 

                                                           
35

 Morfema é o menor elemento significativo individualizado no enunciado, o qual não se pode dividir em 

unidades menores sem passar ao nível fonológico. É a unidade mínima da primeira articulação, a primeira 

unidade portadora de sentido. Opõe-se a fonema, unidade mínima da segunda articulação. Os morfemas 

serão determinados pela segmentação (-s, morfema de plural, -inho, morfema de diminutivo, preposições, 

etc.). O morfema pode ser (ou não) oposto a lexema (“raiz”, de conteúdo mais lexical). O termo que 

reagrupa morfema e lexema é chamado de monema: ‘meninos’ comporta três monemas: a distinção aqui 

recobre a distinção feita na gramática tradicional entre “afixos” e “radicais”. 
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3.6.1. Formação de Palavras no Akwẽ-Xerente 

 

 Sousa Filho (2010) identifica e analisa sete classes de palavras na língua Akwẽ-

Xerente, sendo duas abertas (nome e verbo) e cinco fechadas (advérbio, pronome, 

posposição, conjunção e partícula). O autor (op. cit., p. 58) propõe a seguinte descrição 

para os NOMES desta língua: 

 
1. “ocorrem como formas livres; 

2. recebem prefixos pessoais subjetivos e prefixos relacionais; 

3. podem ocorrer com o formativo –nõrĩ que efetua a marcação de número não-singular 

nos nomes; 

4. podem receber eventual marcação de gênero em casos específicos;   

5. Ocorrem com sufixo derivacional –re, de diminutivo; 

6. Recebem o marcador enfático –hə; 

7. podem ocorrer como formas derivadas de itens de outras classes de palavra, como 

verbo, mediante o acréscimo dos sufixos nominalizadores -zε e –kwa; 

8. podem ser marcados pela posposição ergativa –te ~ -t, isto é, são marcados pela 

categoria do caso ergativo; 

9. exercem funções sintáticas argumentais de núcleo do sujeito ou de um objeto direto ou 

indireto; 

10. apresentam valências 1 e 2 nos predicados genitivos em que ocorrem como núcleo; 

11. podem ocorrer como predicados de orações não-verbais; 

12. apresentam classificadores nominais, lexicalizados ou não; 

13. do ponto de vista semântico, representam a nomenclatura referencial da língua Akwẽ, 

sendo responsáveis pela referenciação da CF (Comunidade de fala) dos Xerente, operando 

a referenciação em grande parcela a partir de termos de classe; e  

14. ocorrem em uma subclasse de nomes que denominamos de nomes de conceitos de 

propriedades ou N-cp.” 

 

Em relação aos VERBOS do Akwẽ-Xerente, o autor utiliza critérios 

morfológicos (I-IV) e sintáticos (a-c) (cf. Sousa Filho, 2010, p. 98-99): 

 
I) uso de diferentes séries de marcadores pessoais (pronomes, clíticos e prefixos); 

II) presença de categorias de pessoa, tempo, aspecto, modo e evidência (TAMP); 

III) morfologia derivacional;  
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IV) negação. 

 

a) função assumida pela palavra dentro da sentença (argumento - predicado); 

b) posição dentro da sentença (1ª, 2ª ou 3ª posições, deslocamento à esquerda ou à direita) 

e dentro dos sintagmas (pré/pós núcleo); e 

c) co-ocorrência (ou restrições de seleção). 

 

Dessa forma, constata-se que uma estrutura verbal simples no Akwẽ-Xerente é 

um tema (sintagma verbal) formado por um radical (núcleo, raiz verbal), ao qual se 

ligam outros morfemas como, marcadores e prefixos pessoais e sufixos número-

pessoais. Sousa Filho (op. cit., p. 99) descreve a função dos prefixos e dos sufixos na 

língua Akwẽ-Xerente da seguinte forma: 

Os prefixos marcam, 

 a concordância (prefixos pessoais); 

 aspecto (prefixo aspectual: kr ~ k); e 

 a voz reflexiva (morfema de voz: si). 

Os sufixos marcam, 

 a concordância (sufixo número-pessoal: -ni ~ nĩ para 1ª. os DU/PL –kwa, 2ª. os DU/PL 

e –Ø para 3ª. os DU/PL, em declarativas); 

 a negação (feita a partir da forma: kõdi, a qual se realiza mediante a justaposição do 

advérbio de negação: kõ e o morfema predicativo -di); e  

 a intensidade (com a forma livre: wawẽ e com o clítico dependente -rε ). 

 

Por essa perspectiva, observamos a formação de palavras na língua Akwẽ-

Xerente, sobretudo nos sintagmas verbais e nominais, os quais apresentam uma série de 

afixos (prefixos e sufixos) na formação de seus nomes e verbos. 

 

3.6.1.1.  Os sufixos verbalizadores -di, -ti e -ki 
 

 

Os sufixos -di, -ti, -ki são muito comuns na língua Akwẽ-Xerente. Em nossa 

pesquisa, percebemos que os morfemas -di, -ti, -ki se ligam às classes abertas e 

fechadas da língua Xerente, agregando-se a verbos (a), a  adjetivos (b),  a substantivos 
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(c), a advérbios (d) e a partículas (e) para formar verbos estativos, conforme 

demonstrado nos exemplos, a seguir. 

Os verbos estativos são palavras cuja função é a de expressar estado, “estar ou 

ser” de alguma forma, o que envolve partes do corpo, sensações físicas e psicológicas 

(ter ciúme, sentir saudade, estar com medo), sentidos (olfato, visão, tato, como “estar 

mole, fedido, descoberto”), forma (redondo, plano, longo, comprido), posição, 

quantidade, percepção de cor (ser/estar vermelho = ser recém-nascido), elementos da 

natureza (estar fazendo sol):  

 
a. Nĩtikru (v): irar-se, zangar-se, enraivecer-se 

Nĩtikruiti (v.e.): ser/estar bravo, mal-humorado, zangado  
 

b. Kure (adj): escorregadio 

Kureki (v.e.): ser/estar liso, escorregadio 

 

c. -kũmse (s): cócegas, coceira, sarna 

Kũmseki (v.e.): estar com cócegas, aquilo que dá coceira 

 

d. -npokrê / spokrê (s): orelha, ouvido 

Npokrêp tõ / spokrêp tõ (adj): (sem audição): surdo, surda 

Npokrêp tõdi / spokrêp tõdi (v.e.): (ser/estar sem audição): ser / estar surdo, 

surda 

 

e. Sdakro (s): sol 

Sdakroki (v.e.): estar fazendo sol 

Sakrokri zeki
36

(v.e. enf.): está fazendo muito sol  

 

Note-se que a formação desses verbos no Akwẽ-Xerente se assemelha a certos 

verbos do Português que equivalem a um verbo de ligação seguido de um adjetivo 

predicativo como, 

 

f. Esbravejar = ficar bravo 

g. Ensurdecer = estar/ ficar surdo 

 

                                                           
36

 O morfema {-ze} é um nominalizador verbal e indica tempo, lugar, modo da ação (Krieger e Krieger, 

1994, p. 57), demonstrado a seguir.  
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Gramaticalmente, se considerássemos os sufixos -di, -ti, -ki como morfemas 

verbais que se ligam a adjetivos para formar verbos parassintéticos (esbravejar e 

ensurdecer), os quais equivalem aos sintagmas verbais ‘ficar bravo’ e ‘estar surdo’, 

respectivamente, a diferença estaria na ordem dos constituintes:  

 

h. Ve. = VL + Adj (no Português) e; 

i. Ve. = Adj + “VL” (no Akwẽ-Xerente). 

 

Os sufixos -di, -ti, -ki se relacionam também à formação dos nomes próprios 

femininos Xerente, a partir de nomes comuns designativos de animais, plantas  e 

insetos: 

j. Nãmnãdi: Pega (pássaro) + NMZ = Nome próprio feminino 

k. Ssuiti: Folha de buriti + NMZ = Nome próprio feminino 

l. Sipriki: abelha-tubi-mansa + NMZ = Nome próprio feminino 

 

Portanto, essas categorias não podem ser analisadas apenas por uma perspectiva 

gramatical, sendo importante uma análise semântica e pragmática mais consistente. Fica 

então, a seguinte pergunta: se os sufixos -di, -ti, -ki participam da formação dos nomes 

próprios femininos, pode haver alguma relação entre os verbos estativos e o gênero 

feminino? Resposta em pesquisa vindoura.  

 

3.6.1.2. Os sufixos -zε e –kwa 

 
Os morfemas -ze e -kwa formam nomes, o primeiro designando instrumento, 

meio, modo e, o segundo, agente. Esses nominalizadores formam substantivos a partir 

de verbos, adjetivos e outros substantivos, conforme os exemplos, a seguir: 

 

a. Rko/roko/rok (v): acender, fazer fogo 

Rkokwa(s): (v. acender, fazer fogo + -kwa): acendedor (aquele que 

acende) 

Rkoze (s): (v. acender, fazer fogo + -ze): acendedor (aquilo que acende) 

 

b. Kuĩkre (v): escrever, pintar 
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Kuĩkrekwa (s): escritor  

Kuĩkreze (s): caneta, escrita, lápis 

 

c. -mrmẽ  (s):  palavra 

Mrmẽze  (s):  fala, idioma, língua  

 

Encontramos, ainda, este nominalizador, compondo nomes próprios masculinos 

(d)
37

; nomes de clãs propriamente ditos (e); termos designativos de equipes, como na 

corrida de tora (f); termos de parentesco (g); em pronomes e advérbios que designam 

‘quem / alguém’ (h); em títulos honoríficos (i); referindo-se ao dono ou criador de algo / 

alguém (j); em profissões, ou seja, o feitor de determinada ação (k), bem como na 

toponímia Xerente (l), conforme exemplos, a seguir:  

 

d. Hêsukamẽkwa (s): Nome próprio masculino Xerente; 

e. Kuzâp tdêkwa (s): Nome de um dos clãs Xerente; 

f. Stêromkwa (s): uma das duas equipes na corrida de tora; 

g. Nõkrêmzukwa / sõkrêmzukwa (s): tio materno; zeparkwa / -separkwa 

(s): mãe; Siwassĩkwa (s): consogro, consogra; Sĩm nĩkwa (s): cunhada 

(homem se referindo à esposa do irmão); -ssanĩkwa (s): cunhada, nora;   

-tbêkwa (s): tia paterna; 

h. Nõkwa (pron.): quem?; alguém; Nõkwakrê (adv.): no lugar de (alguém); 

i. Sekwa (s): pajé; Sõkr wassikwa (s): designa o amarrador do cordão no 

pescoço da criança recém nascida; Peĩkwa (s): antigos oficiais da aldeia 

que atuavam como conselheiros e pacificadores; Romwaskukwa (s): 

aquele que proclama, que anuncia, pregoeiro, proclamador de notícias;  

j. -tdêkwa (s): dono, dona, proprietário; -ptokwa (s): criador, originador, 

progenitor, pai; Smĩkâ tdêkwa (s) dono do feitiço; feiticeiro; 

k. Romzâpkrêkwa (s): semeador. 

l. Ktẽ Krãikwa (s): Serra do Carmo  

 

Observa-se ainda, que todos os nomes dos exemplos anteriores formados com o 

sufixo -kwa possuem traços [+animados] e [+humanos], geralmente referindo-se a uma 

pessoa, a um grupo ou a uma organização.  

 

                                                           
37

 Sousa Filho (2010) já havia demonstrado que os sufixos -kwa e -mekwa participam na formação de 

nomes próprios masculinos Akwẽ-Xerente.  
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3.6.1.3. Diminutivo e aumentativo no Akwẽ-Xerente: -rê e awre.  
 

Os nomes na língua Akwẽ-Xerente expressam o grau diminutivo com o 

acréscimo do sufixo derivativo {-re}, indicando o “tamanho pequeno”. Já o grau 

aumentativo é expresso a partir do modificador {awrε}, variando em {awrε ~ zawre ~ 

sawre ~ rε
38

}:  

 
 

a. Kuba (s): balsa, barco, canoa, ponte 

Kubarê (s): voadeira, barquinho 

Kuba zawre (s): navio 

 

Além disso, esses morfemas se ligam a nomes (b) e a advérbios (c) para 

expressar familiaridade:  

 

b. Tarêrê: criança feminina (“menininha”) 

Turêrê: criança masculina (“menininho”)  

c. Kta/krta (adv.): perto, próximo 

Ktamrê (adv.): pertinho  

 

Expressam, ainda, a distinção de espécies de aves (d, e, f) e peixes (g, h, i):  

 

d. Sibaka (s): garça 

Sibakarê (s): garça-branca-pequena 

Sibakarê zawre (s): garça-branca-grande 

 

e. Mãku (s): pato 

Mãkurê (s): marreco 

f. Si kmõ zawre (ave-chifre-grande) gavião-real 

g. Sdakrbo zawre(s): jaú (peixe com até 2 m de comprimento, um dos maiores de 

água doce do Brasil. Diz que, quando fisgado, é capaz de arrastar uma canoa por 

quilômetros). 

                                                           
38

 Siqueira (2003, p. 37-38) aponta em uma ocorrência como os tamanhos ‘pequeno’ e ‘grande’ podem ser 

expressos pela alternância vocálica [-re] (diminutivo) e [-rε] (aumentativo), como em kubarê 

(‘barquinho’) e kriare (‘casa grande’). No entanto, não encontramos outras evidências que suportem essa 

alternância entre as vogais [e] e [ε]. 
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h. Tpê zawre: (s): (peixe+AUM): piraíba (peixe que atinge até 3 m de 

comprimento, olhos pequenos e boca grande). 

 

i. Tpê tom zawre: (s): jaraqui (peixe encontrado nos rios Amazonas e Tocantins, 

de corpo achatado, um dos primeiros peixes a subir o rio para a desova, sendo 

facilmente capturado na época da piracema). 

 
 

3.6.1.4. Noções de gênero no Akwẽ-Xerente 
 

Segundo Sousa Filho (2010) a língua Xerente não apresenta em seu sistema 

linguístico flexão de gênero.  

Não obstante, aqui percebemos que a língua Akwẽ-Xerente apresenta a oposição 

masculino / feminino, através de alternância vocálica (a, b), de nomes específicos para 

designar o sexo masculino e o sexo feminino (c, d), bem como apresenta nomes 

específicos designativos de relações de parentesco (e, f) (c.f. Nimuendaju, 1942 / 2010): 

a. Tarê: menina 

b. Turê: menino 

 

c. Ambâ: homem 

d. Pikõ: mulher 

 

e. sõkrêmzukwa (s): tio materno 

f. -tbêkwa (s): tia paterna 

 

Além disso, para a formação de nomes próprios masculinos e femininos, 

utilizam-se diferentes sufixos ligados a nomes de animais, objetos e ações humanas. 

Conforme demonstrado em Sousa Filho (2010), para a nomeação de mulheres usam-se 

os sufixos -Ø, -di, -ti ou –ki, e para a nomeação masculina, os sufixos -Ø, -mẽkwa e -

kwa: 

 

g. Sdupudi: (pica-pau + nominalizador): nome próprio feminino 

h. Hêspomẽkwa (banana + nominalizador): nome próprio masculino 
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Em algumas palavras há ainda o uso de itens para designar animais macho 

{kre.rε}, fêmea {sĩmpikõ
39

} e animais de sexo não definido{Ø}:  

 

i. Ktâkmõ Ø (s): gado (em geral) 

j. Ktâkmõ sĩmpikõ (s): vaca (gado fêmea) 

k. Ktâkmõ krê.re (s): gado macho reprodutor (touro) 

 

l. Kuhâ bâ Ø (s): porco doméstico 

m. Kuhâ bâ krê.re (s): barrão ou varrão (cachaço, reprodutor suíno) 

 

n. Sika Ø (s): galináceo 

o. Sika krê.re (s): galo 

p. Sika krê.re.rê
40

: (s) frango, pinto  

 

Há, todavia, alguns casos de expressões que são próprias da fala masculina e 

outras da fala feminina como, 

 

q. Are!: Vamos! (fala masculina) 

r. Azê!: Vamos! (fala feminina) 

 

s. Taha: o que? (fala feminina) 

t. Mãrĩ: o que? (fala masculina) 

 

u. Tahaĩ di: há algo (fala feminina) 

v. Mãrdi: há algo (fala masculina) 

 

w. Tahaĩ kõdi: não há nada (fala feminina) 

x. Mar kõdi: não há algo (fala masculina) 

 

No entanto, as diferentes falas, masculina e feminina, não se ligam 

necessariamente à expressão de gênero gramatical (cf. BORGES 1996). Trata-se, antes, 

de norma sociocultural ou norma-consenso, nos termos de Sapir (1921).  

Há, portanto, na língua Akwẽ-Xerente uma oposição masculino / feminino, seja 

através da fala específica de cada gênero, seja no uso de palavras específicas para cada 

                                                           
39

 O prefixo sĩm- será mencionado mais adiante. 
40

 Morfema de diminutivo.  
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sexo. O que não se percebe nesta língua é um sistema flexional-afixal com marca de 

gênero nos nomes tal qual ocorre no Português.  

 

3.6.1.5. Os nomes {kra} e {wawẽ} 
 

 

A língua Akwẽ-Xerente possui dois substantivos bastante recorrentes que, a 

princípio, são nomes comuns. O primeiro é kra (filho, filha, rebento), como ĩkra (“meu 

filho”). A segunda é wawẽ (velho), como em pikõi siwawẽ (mulher + velha = anciã, 

matriarca). 

Essas palavras, no entanto, são comuns na composição de sintagmas nominais, 

apresentando, semanticamente, traços [+ novo / filhote] e [+ velho / “maior”], as quais 

atribuem um novo significado à palavra: 

 

a. Ktâkmõ (s): gado 

Ktâkmõ kra (gado + filho, filhote) (s): bezerro 

b. Kuhâ bâ: porco doméstico 

Kuhâ bâ kra (porco + filhote): leitão 

 

c. Sibaka (s): garça 

Sibaka wawẽ (garça + velha/ maior): tuiuiú, jaburu (ave branca, uma das 

maiores do Brasil, ave-símbolo do Pantanal matogrossense) 

 

d. Sika (s): galinha 

Sika wawẽ (galinha + velha): peru 

 

e. Krẽ (s) periquito 

f. Krẽ wawẽ (s) periquitão-maracanã (papagaio-maracanã) 

 

O que notamos é que {kra} e {wawẽ} geralmente se referem à idade e / ou ao 

tamanho do animal ou, ainda, à sua aparência física, contrapondo-se àqueles que são 

“mais filhotes” ou “menos crescidos”, e / ou à sua aparência de “mais velho” ou “mais 

crescido”, distinguindo animais que se “assemelham” na natureza. 
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3.6.1.6.  Coletivo {hu} 
 

O coletivo no Akwẽ-Xerente é expresso pela palavra hu o qual geralmente se 

agrega ao nome de árvores: 

  

a. Kupkrnã (s): bambu, taboca 

Kupkrtã hu (s): tabocal 

 

b. Nrõ wdê (s): babaçu, palmeira (nrõ: coco + wdê: árvore) 

c. Nrõ wdê hu (s): cocal, babaçual (nrõ: coco + wdê: árvore + hu: COL.) 

 

d. Pizu wdê (s): buriti (pizu: coco + wdê: árvore) 

Pizu wdê hu (s): buritizal (pizu: coco + wdê: árvore + hu: COL.) 

 
 

3.6.1.7. O morfema {rm-} 

 

Siqueira (2003) aponta rom- como um determinante, definido e indefinido. 

Sousa Filho (2010) o considera como um termo de classe que indica ‘coisa’, isto é, um 

nominal dependente que se combina com outras raízes para formar palavras compostas.  

No entanto, devemos fazer algumas ressalvas. Em nossos dados averiguamos 

que {rm-} tem mais de uma função: quando se liga a verbos esse morfema age como 

um deverbal, isto é, deriva um substantivo a partir de um verbo: 

Rm- + V = S:  

a. Romwakro (s) (rom- v. aquecer, esquentar): coisa / algo quente 

b. Romkre (s) (rom- v. enxugar): lugar seco 

c. Romkro (s) (rom- v. apodrescer): carniça, fedor 

d. Romkuiwẽ (s) (rom- v. iluminar): luz 

e. Romnĩrnã (s) (rom- v. florir): flor 

f. Romwaihku (s) (rom- v. aprender, conhecer, saber): conhecimento, sabedoria 
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g. Romwasku (s) (rom- v. apresentar, contar, declarar, explicar, mostrar, dizer): 

notícia 

h. Romsku (s) (rom- v. alisar, pelar): coisa dura e lisa 

i. Romzako(s) (rom- v. amontoar, encarapitar, empoleirar): alarido, algazarra, 

alvoroço, baderna, bagunça, barulho 

j. Romzari (s) (rom- v. criar): animal de criação, animal doméstico 

k. Romkure(s) (rom- adj
41

 escorregadio, liso): coisa lisa e/ou escorregadia. 

 

O morfema rom- é também bastante produtivo em empréstimos linguísticos do 

Português ao Akwẽ-Xerente, sobretudo nos empréstimos por metáfora (c.f. MESQUITA, 

2009), isto é, aqueles em que os falantes usam morfemas da própria língua materna (L1) 

para expressar conceitos novos emprestados da segunda língua (L2), como a palavra 

para ‘carro’ em Akwẽ-Xerente:   

 

(1) [ - akre]    ‘romssakrê’  (carro)  

Coisa+correr  

(lit. ‘coisa que corre’) 

 

Notamos, portanto, como o morfema {rm-} ‘coisa’ funciona como um prefixo 

classificador verbo-nominal, isto é, como rom- se liga a sintagmas nominais (SN) ou, 

ainda, ao núcleo da palavra composta (verbal). 

A segunda função de rom- é o de se ligar, assim, a classificadores e a termos de 

classe do Akwẽ-Xerente. Ambos são facilmente identificados nesta língua em SNs que 

se ligam a este morfema, conforme demonstrado a seguir. 

 
 

3.6.1.8. Dispositivos de classificação nominal  

 

Os dispositivos de classificação nominal são classes de concordância gramatical 

baseadas em propriedades semânticas nucleares, ou seja, em termos de parâmetros 

semânticos universais, como os traços de humanidade (+humano / -humano), 

                                                           
41

  Vale lembrar a semelhança dos adjetivos ora como nomes, ora com verbos, a depender da língua.   
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animacidade (animado e inanimado), sexo (masculino e feminino), figura, forma, 

consistência e outras propriedades funcionais (AIKHENVALD, 2006).  

Assim, em algumas línguas, classes de nomes diferentes podem ser escolhidas 

para destacar uma propriedade particular de um referente, como significados de largura, 

tamanho, forma, profundidade, etc. 

Na língua Akwẽ-Xerente, observamos uma série de dispositivos de classificação 

nominal funcionando como classificadores nominais e como termos de classe. Esses 

nomes podem ser inalienáveis como, por exemplo, -krã (fruto, cabeça), -zâ (semente),  

-kwa (espinho) -hã (casca, pele) e -pkẽ (coração): 

 

a. {-kɾã} (fruto, cabeça) 

 

Romkrã (s): (coisa + fruta) ‘fruta, fruto’  

Romkrã (s): Nome próprio masculino 

Wdê.krãi kuze.rê (s): (árvore + fruto + catinga / cheiro forte + Dim.) ‘limão’  

 

b. {-zǝ} (semente) 

 

Romzâ (s): (coisa + semente) ‘semente’ 

Sezâ (s): (colocar dentro de + semente) ‘amendoim’ 

 

c. {-kwa} (objetos pontiagudos, afiados, cortantes) 

 

-kwa (s): dente; lâmina de faca 

-kwa pa (adj): (ponta + comprido) ‘lâmina comprida, facão’ 

Romkwa (s): (coisa + ponta) ‘espinho, ferramenta cortante’ 

Kwa.ka (s): (objeto pontiagudo + branco) ‘marimbondo da asa branca’ 

Kwamhi (s): (coisa pontiaguda + osso) ‘injeção, agulha’ 

 

d. {-hǝ} (casca, pele, couro, mama, teta) 
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Ktâkmõ hâ (s): (gado + couro) ‘couro de gado’ (sem curtir) 

Kupa hâ (s): (mandioca + casca) ‘casca de mandioca’ 

 

e. {-pkẽ} (sentimentos como ficar triste, angustiado, alegre, com saudades)   

 

-pkẽ (s): coração 

Pkẽ (v): compadecer, apiedar 

Pkẽ wadâkâ (v): (coração + embriagar, entristecer) ‘entristecer’ 

Pkẽ zako (v): (coração + empoleirar) ‘preocupar, angustiar’ 

Pkẽ ze (v): (coração + PART) ‘sentir saudade, estar com saudade’ 

Pkẽ hri (v): (coração + determinar, colocar deitado) ‘livrar, salvar’ 

Pkẽ zanĩ (v): (coração + tirar de dentro de) ‘aspirar, respirar’ 

Pkẽ psêdi (v.e.): (coração + bom + -di) ‘ser/estar bondosa, bondoso’ 

Pkẽ toiti (v.e.): (coração + feliz + -ti) ‘ser/estar alegre, feliz’ 

 

Observamos, ainda, os seguintes dispositivos de classificação nominal no Akwẽ-

Xerente, se referindo a plantas e a animais do universo Akwẽ: 

 

f. {kɾu} (coisa / animal rasteiro) 

 

Romkru (s): (coisa + rasteiro) ‘rama’ 

Wdêkrukrã (s): (árvore+coisa rasteira+fruto) ‘melancia’  

Senmã kru nẽ (s): (angiosperma + rasteiro + semelhante a) ‘tingui rasteiro’ 

 

g. {ude} (árvore) 

 

Pizu wdê (s): (buriti + árvore) ‘pé de buriti’ 

Wdê krãi kuze ~ Romkrãi kuze (árvore~coisa + fruto + catinga / cheiro forte): 

laranja 

Wdê krãi kuze wdê(s): (árvore+fruto+cheiro forte+árvore): laranjeira, pé de 

laranja  
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h. {su} (folha) 

 

Nrõrom su (s): (coco+coisa + folha) ‘folha de babaçu’ 

Nrõ wdê su (s): (coco + árvore + folha) ‘palha piaçaba’ 

Kupa sui krã: (s): (mandioca + folha + cabeça) ‘mandioca-da-folha-roxa’ 

 

i. {tpe} (peixe) 

 

Tpê zawre (s): (peixe + grande) ‘piraíba’  

Tpê tom zawre (s) (peixe + olho + grande) ‘jaraqui’  

Tpê ka pa (s): (peixe + branco + comprido) ‘piaba-comprida’  

Tpê krê pa (s): (peixe + oval + comprido / largo) ‘bico-de-pato’ 

Tpê.ku (peixe + coisa fina e comprida) ‘ferrão de peixe’ 

 

j. {si}: (aves) 

 

Sirê zasi: (ave+DIM + ninho) ‘ninho de passarinho’ 

Si top krã: (ave + PART + cabeça) ‘tico-tico’ 

Si tom zapto: (ave + olho + redondo) ‘corujão’ 

Si zdaku: (ave + saliva, baba) ‘bem-te-vi’  

Sika hrâ wi (galináceo + gritar + posposição = lit.: ao cantar / gritar do galo) 

‘alta madrugada’ 

 

Encontramos, também, na língua Akwẽ-Xerente, classificadores nominais que se 

referem a categorias semânticas de dimensão (largura, forma e tamanho) como, po 

(coisas largas e achatadas), pa (coisas compridas) e ku (coisas finas e compridas):  

 

k. {p} (largo, achatado) 

 

Sika pra po (s): (galinha + pé + chato): pato 

Tpê ka po (s): (peixe + branco + largo) piaba-larga (peixe) 

Tpê krãi po (s): (peixe + cabeça + achatada): surubim 



102 
 

Krêpo (s): (dentro, “o que está dentro”; também ovo e vagina + achatado): 

caracol 

Wdê krãi po (s): (árvore + fruto + coisa achatada): manga 

Remrã sui po (s): (aroeira + folha + coisa chata, larga): almescla-aroeira da folha 

larga 

Nrõi po (s): (coco + largo): palmito 

 

l.  {pa}: coisas compridas 

 

-kwa pa (adj): (cortante + comprido) ‘lâmina comprida’ 

Pra kuza tê
42

 pa (s): (pé + vestir + Pron + comprido) ‘bota’ 

Tpê ka pa (s): (peixe + branco + comprido) ‘piaba-comprida’ (peixe) 

Tpê krê pa (s): (peixe + oval + comprido / largo) ‘bico-de-pato’ (peixe) 

 

m. {ku} (coisas finas e compridas) 

 

Si.ku (ave-“chifre”): gavião  

Tpê.ku (peixe-“ferrão”): ferrão de peixe 

 

Palavras que designam itens culturalmente relevantes para os Akwẽ-Xerente, 

como o coco, a mandioca e o milho, bem como as aves e os peixes, são morfemas 

livres, mas que geralmente se ligam a outras palavras para apresentar os diversos 

conceitos de nrõ (coco), kupa (mandioca), nãnmã (milho), tpê (peixes) e si (aves). Em 

mitos Akwẽ-Xerente, como a “história do milho”, por exemplo, este elemento (nãnmã) 

está ligado ainda a elementos masculinos e femininos da cultura dos Akwẽ: 

 

n. {nɾõ}: coco 

 

Nrõi ku (s): (coco + verme) ‘bicho-do-coco’ 

Nrõi po (s): (coco + comprido) ‘palmito’ 

Nrõ kru (s): (coco + rasteiro) ‘coqueiro’ 

Nrõrê (s): (coco + DIM) ‘coco piaçaba, coquinho-da-chapada, coco pequeno’ 

                                                           
42

 Pronome de 3ª pessoa singular dual e plural. Ocorre com verbos transitivos em oração não indicativo-

eventual (KRIEGER E KRIEGER, 1994, p. 48) 
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Nrõrom su (s): (coco + coisa + folha) ‘folha de babaçu’ 

Nrõ wdê su (s): (coco + árvore + folha) ‘palha piaçaba’ 

Nrõ to (s): (coco + olho) ‘najá’ (espécie de coco) 

Nrõ tom wdê: (coco + olho + árvore) ‘najá’ (palmeira)  

Nrõ wawẽ (s): (coco + velho) ‘coco-da-baía’ 

Nrõ wawẽ zâ (s): (coco + velho + semente) ‘polpa de coco-da-baía’ 

Nrõ wdê (s): (coco + árvore) ‘babaçu’ (palmeira) 

Nrõ wdê hu (s): (coco + árvore + COL) ‘cocal, babaçual’ 

Nrõ zarĩ (s): (coco + linha) ‘embira’ 

Nrõ zâ (s): (coco + semente) ‘castanha de coco’ 

 

o. {kupa}: mandioca 

 

Kupa sui krã: (mandioca + folha + cabeça) ‘mandioca-da-folha-roxa’ 

Kupa hurã: (mandioca + líquido branco) ‘comida Akwẽ-Xerente feita de 

mandioca’ 

Kupa rpẽ: (mandioca + massa) ‘beiju de mandioca’ 

Kupa kro: (mandioca + apodrecer) ‘grolado’ (comida Akwẽ-Xerente)    

Kupa zu: (mandioca + pilar, socar) ‘farinha de mandioca’ 

Kupa ku: (mandioca + coisa fina e comprida) ‘maniva’ 

 

p. {nãnmã}: milho 

 

Nãnmã ka: (milho + branco) ‘milho branco’ 

Nãnmã kbu: (milho + pão) ‘beiju de milho’ 

Nãnmã karê: (milho + branco + DIM) ‘milho de pipoca’ 

Nãnmã wakmõ: (milho + carolo) ‘sabugo’ 

Nãnmã krã nẽ: (milho + cabeça + semelhante a) ‘caninana’ (cobra comum em 

plantações de cana e de milho)  

 

O que observamos nos exemplos acima é que há, na língua Akwẽ-Xerente, 

dispositivos de classificação nominal livres e presos, (conforme classificação de Câmara 

Jr. (1971 / 2010), o qual inclui ainda as formas dependentes), os quais se ligam a nomes, 
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verbos e a outros dispositivos de classificação nominal, ora apresentando aspectos 

semânticos dos classificadores nominais, ora dos termos de classe nominal. 

Os dispositivos de classificação nominal livres encontrados na língua Akwẽ-

Xerente, conforme demonstrados, são: wdê (árvore), kru (coisas / animais rastejantes), 

si (aves), tpê (peixes), su (folhas), se referindo a plantas e a animais; po (coisas largas e 

achatadas), pa (coisas compridas) e ku (coisas finas e compridas), os quais se referem a 

categorias semânticas de largura, forma e tamanho; além de nrõ (coco), kupa 

(mandioca), nãnmã (milho), itens importantes para a comunidade Akwẽ-Xerente. 

Já os termos de classificação nominal presos apresentados geralmente se referem 

a itens que são obrigatoriamente possuídos na língua Akwẽ-Xerente (SIQUEIRA, 2003), 

isto é, termos que mesmo possuindo uma semântica definida, jamais ocorrem sozinhos 

na língua. É o caso das partes do corpo humano e de animais como -kwa (dente, formas 

cortantes), -hâ (casca, pele) -pkẽ (coração) e –krã (fruto, cabeça). 

Muitos dos termos de classificação nominal apresentados são, também, bastante 

recorrentes em topônimos Xerente (nomes de lugares como aldeias, serras, morros, rios 

e ribeirões) e em nomes próprios masculinos e femininos Akwẽ-Xerente.  

 

 

3.6.1.9.  Nomes Alienáveis e Inalienáveis  
 

Nomes que são alienáveis, isto é, que podem ser possuídos em Akwẽ-Xerente, 

incluem quase todos os nomes da língua (c.f. SANTOS, 2001). 

Há aqueles itens que são inalienavelmente (ou obrigatoriamente) possuídos e 

incluem, geralmente, termos de parentesco como ‘dazeparkwa’(mãe de alguém) e 

partes do corpo humano, como em ‘dabdu’ (pescoço de alguém) ou de animais, como 

‘ĩku’ (chifre de algo). 

 Há ainda, as cores que, mesmo sendo consideradas como categorias de verbos 

descritivos, na língua Akwẽ-Xerente expressam a idéia de posse substancial inerente, ou 

seja, se algo na natureza é amarelo (‘ĩpté’ = “ser amarelo”), é porque essa coisa possui, 

por essência ou qualidade, essa cor, e não pode de ela ser desvinculado, assim como 

qualidades do tipo, ‘ĩkwaimba’ (estar certo, correto) ou ‘ĩpe’ (ser melhor).  
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Artefatos culturais produzidos pelos índios Xerente e que são usados “contíguos 

ao corpo” como, colar, cinto, sandália, etc., aparecem também como nomes 

inalienáveis, sempre acompanhados, obrigatoriamente, de algum morfema indicativo de 

posse, já que tais artefatos geralmente pertencem a uma única pessoa.  

No Akwẽ-Xerente esses itens aparecem acompanhados do prefixo ‘da-’ 

(morfema impessoal de 3ª pessoa do singular de nomes inalienáveis), indicando que o 

artefato pertence (obrigatoriamente) a alguém, conforme os exemplos abaixo retirados 

de atividade realizada em sala de aula de Inglês Intercultural: 

 

a. Dazahitteze  “prendedor” (de cabelo) (da-: “de alguém”)  

 danõkrêzukaze  “colar”  

 dakussize   “cinto” 

 daprahâ   “sandália feita de cipó” 

 darpokrzatkize “brinco”  
 

  Note-se que o morfema da- é prefixado aos nomes inalienáveis quando o 

possuidor não é explícito (exemplo b, a seguir), ocasionando a agramaticalidade do 

nome quando da ausência deste morfema: 

 

b. *dawa   *boca 

 dazdawa  “ boca” (de alguém/algo) 

        dankrê  “nariz” (de alguém/algo) 

       dazeparkwa  “mãe” (de alguém/algo) 

Ao contrário, ao haver um possuidor explícito (nome ou pronome) em nomes 

inalienáveis, o morfema da- não ocorre, sendo substituído pelas marcas de posse de 1ª e 

2ª pessoas, ĩ- e ai-, respectivamente: 

 

c. ĩzdawa     “minha boca” 

 ĩnkrê      “meu nariz”  

 ĩzeparkwa  “minha mãe  

 
d. aizdawa  “sua boca”  

aiskrê  “seu nariz”  

       aizeparkwa  “sua mãe” 
  

Notamos, então, que quando o possuidor é explícito, como em (c) e (d) acima, a 

marcação impessoal / neutra de 3ª pessoa do singular (-da) é substituída por um prefixo 

possessivo adjetivo.  
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Além dos nomes inalienáveis da língua Akwẽ-Xerente, anteriormente 

mencionados como, por exemplo, as partes do corpo humano ou de animais, os termos 

de parentesco, as cores e alguns artefatos culturais, encontrei, ainda, durante esta 

pesquisa, os seguintes nomes inalienavelmente possuídos apresentados nos exemplos 

que seguem. Eles se referem à ordem cronológica (tempo) e /ou cronotópica (espaço) 

de uma pessoa, objeto ou evento, aos cheiros, às afecções, ao discurso, às partes da 

planta, à direção (direita / esquerda), às relações pessoais, à moradia e à consistência 

de objetos. Tais nomes inalienavelmente possuídos só ocorrem acompanhados, 

principalmente, de outros nomes, de verbos ou de morfemas gramaticais 

(nominalizadores, verbalizados, prefixos possessivos) da língua e são representados, a 

seguir, com um til (~), indicando que não ocorrem sozinhos no sistema linguístico 

Akwẽ:  

 
 

e. Posição cronológica e cronotópica  
 

~kumrẽ (s):   “pimeiro, mais velho” 

~nõsĩ / sõsĩ (s):   “seguinte, pessoa ou algo que segue ou que vem depois no tempo ou 

espaço”  

~ntõ (s):   “derradeiro, final, fim” 

 

f. Cheiro  
~kuzε (s):   “caatinga, cheiro”  

wdê.krãi.kuze (s): “laranja” (wdê: árvore + krã: fruta + kuze: cheiro, catinga)  

wdêkrãikuzerê (s):  “limão” (wdê: árvore + krãi: fruta + kuze: cheiro + rê: 

diminutivo)  

 

g. Afecções  
~kwakre (s):   “cava, ferimento” 

~kũmsε (s):   “cócegas, coceira, sarna” 

kũmseki (v.e.):   “estar com cócegas, aquilo que dá coceira” (kũmse: cócegas + ki
43

: 

VERB.) 

 

h. Discurso  

 
~mrmẽ (s):   “palavra” 

mrmẽ (v):  “dizer, falar” 

mrmẽze (s):  “fala, língua” (mrmẽ: falar + ze
44

: NOMZ.)  

                                                           
43

 O sufixo -ki é um verbalizador muito produtivo na língua Akwẽ, ao lado dos sufixos -di e -ti. Eles se 

ligam a classes abertas e fechadas da língua Akwẽ, agregando-se a verbos, a adjetivos, a substantivos, a 

advérbios e a partículas para formar verbos estativos, isto é, verbos que representam estado (“ser/estar de 

alguma maneira”) (COTRIM, 2011). 
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mrmẽ to (adj):  “mudo” (mrmẽ: palavra + to: (posp.) sem, lit. “sem fala”)  

mrmẽ tte (adj): “gago” (mrmẽ: palavra + tte: (v) segurar, firmar, lit. “segurar, firmar a 

fala”) 

 

i. Partes da planta  
~nĩrnã (s):   “flor” 

nirnã (v):   “florir” 

romnĩrnã (s)   “flor” (rom-
45

: CLAS + nĩrnã: (v) florir)  

  ~zǝ (s):   “semente” 

  romzâ (s):   “semente” (rom-: CLAS + zâ: semente) 

sezâ (s):   “amendoim” (se: (v) colocar dentro de, vestir + zâ: semente)  

 

j. Direção   
~mĩkê (s):   “esquerda” 

~nmĩrê (s):  “direita” 

 

k. Relações pessoais  
~sikumza (s):   “gêmeo” 

~siwaikẽ (s):   “amigo, amiga” 

~siwẽ (s):   “amante” 

 

l. Moradia  
~nrõwa/srõwa (s):  “habitação, lar, residência, moradia”  

 

m. Consistência  
~sõku / ~nõku (s):  “caldo” 

sõku (v):   “liquefazer” 

ĩsõku (s):  “sopa” 

~waku (s):  “caldo” 

ĩwaku (s):  “suco” 

~hâi waku (s):  “leite” (hâ: pele, mama, teta + waku: caldo) 

piza waku (s):  “caldo (de panela)” (piza: receptáculo + waku: caldo) 

duzê waku (s):  “garapa” (duzê: açúcar + waku: caldo)  

 

Notamos, portanto, que no Akwẽ-Xerente nomes inalienáveis só ocorrem com o 

seu possuidor, nome ou pronome dependente.  

Percebemos, a partir da tipologia anteriormente apresentada, que há línguas, 

como a língua Akwẽ, em que nomes inalienáveis só ocorrem com o seu possuidor, 

                                                                                                                                                                          
44

 O morfema {-z} pode ser descrito como um nominalizador, indicando instrumento, meio e modo, o 

qual forma substantivos a partir de verbos, de adjetivos e de outros substantivos (cf. COTRIM, 2011). 
45

 O morfema {rm-} pode ser descrito como um classificador verbo-nominal com duas funções 

gramaticais específicas: a) a de se ligar a outros classificadores e / ou termos de classe do Akwẽ, numa 

relação genérico-específica com o nome que categoriza e; b) ao se ligar a verbos, esse morfema age como 

um deverbal, isto é, deriva um substantivo a partir de um verbo. 
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nome ou pronome dependente. Em relação aos inalienáveis da língua Akwẽ, pode-se 

dizer que encontramos uma série de itens nominais e de classificadores nominais, como 

os representados anteriormente, que contribuem, dentre outras coisas, para a formação 

de palavras compostas e derivadas na língua. Já nomes alienáveis como, roupa, comida, 

etc., cujos referentes são [- humanos], ocorrem com “possuidor genérico”, também 

chamado de “morfema alienador”. Passamos, portanto, a este.  

 

3.6.1.10. Morfema alienador 
 
 

Como visto anteriormente, os nomes inalienáveis em Akwẽ-Xerente precisam de 

um possuidor explícito morfologicamente, mesmo que este possuidor seja indefinido.  

Em relação aos nomes alienáveis desta mesma língua, eles não podem ser 

possuídos diretamente e requerem, como em outras línguas do tronco Macro-Jê, a 

intermediação de um morfema alienador (ALN) (cf. RIBEIRO, 2002).  

Sousa Filho (2007) observou a ocorrência, em sintagmas nominais (SN) 

possuídos, do morfema -ĩm, exercendo a função de alienar o nome possuído ao seu 

possuidor. O que podemos notar, estruturalmente, é a junção do “morfema alienador” (-

ĩm) ao “morfema-possuidor” (morfema pronominal + relacional / R), os quais 

intermedeiam possuidor e coisa possuída. Esta forma marca a posse de nomes 

alienáveis na língua Akwẽ-Xerente.  

Demonstramos, nos exemplos que se seguem, o uso do morfema alienador 

apresentado por Sousa Filho (2007). A explicação para os morfemas pronominais de 

posse (morfemas relacionais), que se juntam ao morfema alienador, será apresentada na 

sequência: 

 

a. ĩ- n-ĩm-  kuba  “minha canoa” 

1- R-ALN- barco 

 

b. ĩ-   n-ĩm-    wakrowde “meu arco” 

1- R-ALN- arco 

 

c. ai-  s-ĩm-    sika  “tua galinha” 

2- R-ALN- galinha 

 

d. ai- s-ĩm-   tbe  “teu peixe” 

2- R-ALN- peixe 
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e. tahə n-ĩm-    sika “galinha dele” 

ele  R-ALN- galinha 

 

 

 

O morfema –ĩm, representado nos exemplos acima, pode ser notado como um 

classificador de nome genérico para nomes alienáveis, significando “coisa” que se pode 

transferir a si próprio ou a outrém, cujo resultado, é a posse do objeto.  

Esse morfema alienador é necessário, posto que nomes alienáveis não podem ser 

possuídos diretamente. Note-se que nos exemplos acima os morfemas que se alienam 

são os pronominais de 1ª, 2ª e 3ª pessoas (ĩ-, ai- e tahã, respectivamente), mais os 

morfemas / prefixos relacionais n-, s- e n-, seguidos do morfema alienador -ĩm, o qual 

se “encaixa” entre o morfema relacional e o núcleo do sintagma. 

Juntos, estabelecem a relação intermediária de posse entre o nome possuído, 

núcleo do sintagma e o dependente-possuidor. Já os nomes inalienáveis ocorrem sem 

morfema alienador, porém, obrigatoriamente antecedidos de pronomes / prefixos 

possessivos (nome / pronome pessoal + morfema relacional). Tratamos, a seguir, destes 

morfemas. 

 

 

3.6.1.11. Morfemas relacionais 
 

Os prefixos relacionais, segundo Rodrigues (1986), servem para marcar uma 

relação (de contiguidade ou de não-contiguidade) entre genitivo e nome, sujeito e verbo 

descritivo, objeto direto e verbo transitivo ou entre nome e posposição.  

Comumente, os relacionais têm sido entendidos como alternâncias entre duas ou 

mais formas de um mesmo tema, ou então, como os “elementos ligadores entre os 

pronomes e os nomes dependentes” (BORGES, 1996, p. 79). 

Conforme Sousa Filho (2007) há, na língua Akwẽ-Xerente, dois prefixos 

relacionais na estrutura nominal de posse que indicam o possuidor do sintagma: s- 

indicando 2ª (singular e plural) e 3ª (singular) pessoas, e n- ~ z- ~ - indicando 1ª 

(singular e plural) e 3ª (singular) pessoas, os quais estão representados, nos exemplos, a 

seguir, (Quadros 13 e 14), em negrito.  

Entendemos que os morfemas que precedem tais prefixos relacionais possuem 

função pronominal-pessoal (em itálico, Quadros 13 e 14) e, ao serem justapostos aos 
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relacionais de pessoa exercem, juntos, a função de pronome / prefixo possessivo 

adjetivo (caso subjetivo). Juntos, se ligam ao nome para formar um SN possessivo: 

 
 

I. Morfemas relacionais de 1ª e 3ª pessoas  

 

 

{z-} ~ {n-} ~ {Ø}: 1ª pessoa (singular e plural) e 3ª pessoa (“definido” e “indefinido”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quadro 18: Prefixos relacionais de 1ª e 3ª pessoas do Akwe-Xerente (prefixo possessivo) 

 
 

O quadro anterior apresenta exemplos de SN possessivo na língua Akwẽ-

Xerente com alguns exemplos retirados de Sousa Filho (2007). Note-se que todos os 

nomes do quadro acima, os quais receberam a marcação de posse pelo morfema 

relacional (ou um de seus alomorfos), são nomes inalienavelmente possuídos, como as 

partes do corpo humano e as relações de parentesco. 

 

 

II. Morfemas relacionais de 2ª e 3ª pessoas  

 

Os sintagmas nominais possessivos, abaixo, indicativos de 2ª pessoa (singular e 

plural) e 3ª pessoa (singular), são, também, compostos por nomes inalienavelmente 

possuídos, apresentando em sua composição o morfema relacional s- ou seu alomorfo 

Ø- (c.f. Sousa Filho, 2007): 

 
 
 

Da n-õito  “língua (de alguém)” (3)         

Pr.ind-PPoss-língua  

 
(Wa) ĩn-ĩsize  “meu nome” (1) 

Da n-ĩsize  “nome (de alguém)” (3) 

Wa-n- ĩsize  “nossos nomes” (1) 

Wa-n-pokrê  “nossa orelha” (1) 

Da-n-krê  “o nariz (de alguém)” (3) 

Da-n-se  “o ombro (de alguém)” (3) 

 

Ambi-z-akrui 

Homem- PPoss-aldeia “aldeia dele” 

 

Ĩ-z-akrui  “minha aldeia” (1) 

Ĩ-z-da(k)wa  “minha boca (1) 

Ĩ-z-ahi   “meu cabelo” (1) 

Wa-z-ahi  “nossos cabelos”(1) 

Da-z-akrui  “a aldeia (de alguém)” (3) 

Da-z-eparkwa  “a mãe (de alguém)” (3) 

Da-z-ahi  “cabelo (de alguém)”(3) 

Tahã z-ahi  “cabelo dele” (3) 

Pikõ-z-eparkwa  “mãe da mulher=dela” (3) 

Ambi-z-akrui  “aldeia do homem=dele” (3) 

Pikõ Ø-pa  “fígado dela/ da mulher” (3) 

Ĩ-z-eparkwa  “minha mãe” (1) 
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{s-} ~ {Ø-}: 2ª e 3ª pessoas (“definido”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19: Prefixos relacionais do Akwẽ-Xerente (prefixo ad 

 

Se analisarmos a composição de pronomes pessoais do Akwẽ-Xerente notamos 

que, por um processo derivacional – no caso da 1ª pessoa do singular e do plural, e da 2ª 

pessoa do plural – há a junção dos pronomes pessoais do Akwẽ-Xerente que, ao se 

ligarem aos morfemas relacionais dessa língua, parecem formar uma subclasse da classe 

fechada dos pronomes, os possessivos adjetivos, os quais, por sua vez, se ligam ao 

núcleo possessivo, conforme demonstrado no Quadro 15, a seguir, elaborado em 

parceria com os professores Akwẽ-Xerente:  

 

 

Pronomes pessoais, adjetivos e possessivos da língua Xerente 

 

 Pronomes Pessoais Pronomes Poss.Adj. (Caso Subj.) Pronomes Possessivos (Caso Obj.) 

1 Wa (eu) Wa+ĩ(n) ~ Ø+ĩz ~ Ø+ ĩn = meu/minha  Waĩ + -tê = me 

2 (K)ai~(k)a (tu) / 

Tôka (você) 

Ai+s ~ ai+Ø = teu,tua,seu,sua,de você 

? 

(K)ai + -tê = o, a, te, você  

Tokai + -tê = o, a, te, você 

 

3 Tahã (ele) ~ ambi (homem, masc.)  

 

An? (ela) ~ pikõ (mulher, fem.) 

Tahã+z ~ tahã+Ø ~ ambi+z ~ ambi+s = dele  

 

pikõ+z ~ pikõ+Ø = dela 

Ta + -tê = o, a, lhe, ele, ela 

1 Wanõri (nós) Wa+z ~ wa+n = nosso Wanõr + -tê = nos 

2 Kanõrĩ (vocês) Aikwa ~ aikba ? = de vocês, seus, suas ? 

3 Tanõrĩ (eles) ? ? 

3 Da ( Pr.indef.: ‘alguém’)  Da+z ~ da+n = de alguém ? 

Quadro 20: Pronomes pessoais, adjetivos e possessivos da língua Akwẽ-Xerente 

 

Ao analisarmos o quadro de pronomes do Akwẽ-Xerente acima notamos que, 

por um processo flexional, os pronomes possessivos adjetivos originam-se da 

Ai   s-akru  “tua aldeia” (2) 

Tu  PPoss-aldeia  

Ai-s-dawa  “tua boca” (2) 

Ai-s-krê  “teu nariz” (2) 

Ai-s-akru  “aldeia de você” (2) 

Ai-s-eparkwa-i-kwa “mãe de vocês” (2) 

AiØ- to   “teu olho” (2) 

AiØ-kra  “teu filho” (2) 

Pikõ s-eparkwa  “mãe dela/da mulher” (3) 

Ambi s- ĩsize  “nome do homem” (3) 

TahaØ- bdu  “pescoço dele” (3) 
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justaposição dos pronomes pessoais com os morfemas relacionais de 1ª, 2ª e 3ª pessoas. 

Ademais os pronomes possessivos (objetivos) parecem originar-se da aglutinação dos 

pronomes pessoais do Xerente (sofrendo processo de redução) com o morfema 

possessivo-genitivo -tê 

O Akwẽ-Xerente apresenta, segundo Sousa Filho, 2007, uma estrutura 

possessiva realizada pela “posposição possessiva” /-te/. Ou seja, além do morfema 

alienador -ĩm, a língua Xerente realizaria o caso genitivo por uma locução pronominal 

de posse realizada com o sufixo /-te/: 

 

 

  (Compare com: Wai nĩm kri – minha casa) 

 

 Nos exemplos acima são apresentados léxicos nominais que podem ou não ser 

possuídos (alienáveis), ilustrando a posse desses nomes pela presença da posposição 

possessiva -tê, sufixada ao dependente-possuidor pronominal.  

Esse tipo de construção foi encontrado apenas em nomes alienáveis em nossos 

dados, variando na estrutura de posse alienável com a ocorrência da posposição -te, ou 

com o uso do “morfema alienador” -ĩm, o qual somente ocorre contíguo aos morfemas 

relacionais.  

A noção de inalienabilidade não é uniforme para as diferentes línguas, sendo 

alguns objetos considerados culturalmente inalienáveis em umas línguas e não em 

outras. 

A discussão que geralmente se estabelece concerne à posição do marcador de 

posse no sintagma: se no nome possuído (o núcleo) – geralmente ocorrendo em forma 

de afixo possessivo, ou se no nome / pronome dependente (possuidor), este geralmente 

designado como sendo o “verdadeiro” caso genitivo ou possessivo.  

Em relação a isso, Santos (2001) demonstra que as línguas podem exibir três 

padrões de marcação de posse: dupla-marca (possuidor e possuído portam marcadores); 

marca zero (nenhum dos membros da construção possessiva é marcado) e o sistema 

Waĩ-te kri  “minha casa” 

Wanõr-te kri  “nossa casa” 

Ai-te ti   “tua flecha” 

toka-i-te   wakrowde “teu arco” 

(k)ai-te  wapsã   “teu cachorro” 
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cindido (o qual exibe ambos os padrões núcleo-marcado e dependente-marcado. Este 

último é o que ocorre na língua Akwẽ-Xerente. 

Passamos, agora, a alguns processos de formação de palavras no Português. 

 

 

3.6.2. Formação de palavras no Português  

 

3.6.2.1. Flexão no Português  

 

Os morfemas flexionais do Português são de dois tipos: verbal e nominal. Eles 

servem para indicar as flexões de gênero e número (desinências nominais) e de modo-

tempo / número-pessoa (desinências verbais). Elas são gramaticalmente fixas e 

indispensáveis, conforme observa Kehdi (2007), já que toda forma verbal da língua 

portuguesa se associa às noções modo-temporal e número-pessoal. 

Os morfemas flexionais do Português se colocam à direita do radical, tal qual a 

maioria dos morfemas derivacionais (sufixos) (cf. KEHDI, 2003; 2007), mas diferem 

desses por dois motivos: os morfemas flexionais ou desinências concordam com os 

nomes da frase em gênero e número, bem como com o sujeito e o verbo da frase 

concordam em número e pessoa.  

Ademais, os morfemas flexionais podem fechar a possibilidade de a palavra 

receber outro tipo de sufixo, ao contrário dos sufixos que derivam outras palavras, que 

são substituíveis e podem alterar a categoria gramatical das mesmas, formando umas 

novas.  

O quadro, a seguir, trabalhado em sala de aula, demonstra os morfemas 

flexionais nominais da língua portuguesa, seguido de sua representação ortográfica e 

dos exemplos referentes a cada uma: 
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Morfemas Flexionais do Português  

 Sufixos Flexionais do 

Português 

Morfema Representação 

Ortográfica  

Exemplos  

M
o

rf
e

m
a

s
 N

o
m

in
a

is
: 

 a
d

je
ti

v
o

s
  

  

S
u

b
s
ta

n
ti

v
o

s
 

n
u

m
e

ra
is

, 

d
e

m
o

n
s
tr

a
ti

v
o

s
, 

  

 
1.Morfema de número  {-s} plural  

{-ø}singular  

Grafemas de 

plural:  -s,  -es,  -

is,  -ø  

pais,  raízes,  

papéis,  lápis  

2.Morfema de gênero  {-a} feminino  

{-ø} masculino  

-a,  -essa, ø  amigo 

amiga 

conde 

condessa  

Quadro 21: Morfemas flexionais do Português  

  

A seguir, apresentamos os morfemas verbais do Português em suas respectivas 

formas número-pessoal e modo-temporal.  

De forma concisa, apresentamos nos Quadros 17, 18 e 19, a seguir, esses 

morfemas a partir de três verbos, um de cada conjugação verbal, retirados de Houaiss 

(2009): 

Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  

 

Quadro 22:  Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  
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Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  

Quadro 23: Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  

 

 

Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  

Quadro 24: Morfemas número-pessoal e modo-temporal do Português  

 

Conforme podemos perceber nos quadros anteriormente apresentados, os verbos 

no Português apresentam um tipo de morfema classificatório indicador de 1ª, 2ª e 3ª 

conjugações designado de “vogal temática”. Apresentam, ainda, um morfema 
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responsável pela forma nominal do verbo: o morfema de infinitivo, além de dois 

morfemas derivacionais de verbos, o morfema de particípio passado, o qual se flexiona 

em gênero e número à semelhança dos nomes (substantivos e adjetivos) e o morfema de 

gerúndio, conforme demonstrados no quadro, a seguir, seguidos de suas representações 

ortográficas e seus respectivos exemplos:  

 
Sufixos Verbais  Morfema Grafema Exemplos  

3. Vogais temáticas  

 

{-a} 

{-e} 

{-i} 

a 

e 

i  

Jog-a-va 

Venc-e-mos 

Part -i-rei  

3. Morfema de infinit ivo  

 

{-ar} 

{-er} 

{-ir} 

a-r  

e-r  

i-r  

Jog-ar 

Venc-er 

Part-ir  

4.Morfema de particípio 

passado 

{-ado} 

{-ido} 

{-ido}  

a-do  

i-do 

i-do  

Jog-ado 

Venc-ido 

Part-ido 

5.Morfema de gerúndio  

 

{-ando} 

{-endo} 

{-indo}  

a-ndo  

e-ndo  

i-ndo  

Jog-ando 

Venc-endo 

Part-indo 

 

De uma forma geral há, no Português, além das flexões nominal e verbal, dois 

processos de formação lexical: a derivação e a composição. Apesar da separação desses 

três processos aqui expostos, o que podemos perceber é que, muitas vezes, alguns deles, 

como os processos de flexão e de derivação, se confundem como partes de um mesmo 

continuum (GONÇALVES, 2011). Passamos, portanto, aos outros dois próximos itens. 

 

 

3.6.2.2.  Derivação no Português 
 

As palavras derivadas no Português podem ser derivadas por (i) prefixo, como 

em in-feliz; (ii) sufixo, como em feliz-mente; e (iii) prefixo e sufixo, como em es-brav-
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ejar, em que ambos devem ocorrer concomitantemente, ou como em in-feliz-mente, em 

que a coocorrência dos afixos é opcional.  

Kehdi (2007) aponta três tipos de derivação na língua portuguesa: a (a) 

derivação parassintética, a (b) derivação regressiva e a (c) derivação imprópria (ou 

conversão): 

 

(a) Derivação parassintética 

  A derivação parassintética apresenta, em sua base, a ocorrência simultânea de 

prefixo e sufixo, como no verbo em-barc-ar. Note-se que a omissão do prefixo ocasiona 

a agramaticalidade da palavra: *barcar. 

Há, ainda, certos verbos que equivalem a um verbo de ligação (VL) mais um 

adjetivo predicativo: 

Envelhecer = ficar velho   (V= VL + Adj) 

 

 Em relação à diferença entre os prefixos e os sufixos do Português, vale observar 

que ela não é apenas distribucional. Os prefixos não ocasionam a mudança de classe 

gramatical das palavras e só se agregam a verbos e a adjetivos. Os sufixos, ao contrário, 

podem ocasionar esta mudança de classe e se agregam a verbos, nomes, advérbios, 

adjetivos, numerais.  

Passamos ao segundo tipo de derivação do Português, a derivação regressiva. 

  

(b) Derivação regressiva 

 

A maior parte das palavras derivadas por regressão é constituída por 

substantivos deverbais, isto é, substantivos formados a partir de um verbo: paga – pagar 

/ luta – lutar.  

Conforme podemos notar, os deverbais regressivos são extraídos da 1ª ou 3ª 

pessoas do singular do presente do indicativo, daí serem nomes de tema em -o 

(procedentes da primeira pessoa) ou de tema –a e –e (procedentes de terceira pessoa) 

(Kehdi, 2007). A derivação regressiva também muda a classe gramatical da palavra. 
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Aqui se nota o processo de nominalização, isto é, geralmente, a partir de verbos 

e adjetivos, formam-se substantivos. Em Português, os principais sufixos 

nominalizadores são, conforme Kehdi (2007): 

-ança: lembrança 

-ção: nomeação 

-mento: sofrimento 

-Ø: pescar - pesca 

 

 Passamos ao último tipo de derivação da língua portuguesa, a derivação 

imprópria, chamada também de derivação por conversão. 

 

 

 

(c) Derivação imprópria (ou conversão):  

 

De acordo com Kehdi (2007) as palavras derivadas por conversão são vocábulos 

formados quando passam de uma classe gramatical a outra sem alteração formal 

aparente. Kehdi (2007, p. 29-30) apresenta a seguinte tipologia para este tipo de 

derivação: 

 

Tipologia da derivação imprópria no Português 

 

Tipologia da conversão Exemplos 

1. Substantivo próprio a substantivo comum quixote 

2. Substantivo comum a substantivo próprio Figueira, Ribeiro 

3. Adjetivo a substantivo Circular, brilhante, ouvinte 

4. Substantivo a adjetivo Burro, (sequestro)-relâmpago 

5. Substantivo /adjetivo/verbo a interjeição Silêncio!. Bravo!, Viva! 
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6. Verbo a substantivo Pesar, andar, quebra, vale 

7. Verbo e advérbio a conjunção Quer...quer, seja...seja, ora...ora 

8. Adjetivo a advérbio (falar) alto; (custar) caro 

9. Particípio (presente/passado) a preposição  Mediante, salvo, exceto 

10. Particípio passado a substantivo e adjetivo Vista, ferida 

11. Palavras invariáveis a substantivos  (o) sim, (o) não, (o) porquê 

Quadro 25: Tipologia da derivação imprópria no Português 

 

 Apresentamos, a seguir, um resumo dos principais sufixos e prefixos 

derivacionais da língua portuguesa. 

 

3.6.2.2.1. Afixos derivacionais do Português 
 

A diferença entre os afixos (prefixo e sufixo) do Português não é apenas 

distribucional. O acréscimo de um prefixo, por exemplo, não contribui para a mudança 

de classe gramatical da base lexical a que se atrela, diferentemente do que ocorre com 

os sufixos. 

Os prefixos se opõem aos sufixos derivacionais por não possuírem as mesmas 

características dos morfemas derivacionais de transformar uma classe gramatical em 

outra, como ocorre com o adjetivo ‘feliz’ que, ao ser acrescido de -mente, transforma-se 

no advérbio ‘felizmente’.  

Os prefixos normalmente se agregam a verbos e a adjetivos. Verbos e adjetivos 

possuem alguns traços de correspondência: na sentença, ‘Maria é minha amada’, a 

palavra ‘amada’, por exemplo, é a forma nominal do particípio passado e se flexiona em 

gênero e número, tal qual os adjetivos; 

É raro prefixo preso a substantivo. Geralmente isso se verifica com deverbais 

(c.f. Kehdi, 2007), como nas palavras ‘re-torno’ e ‘des-respeito’.   
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Os sufixos do Português podem ser nominais (formam substantivos e adjetivos), 

como {-mento} em ‘armamento’ e {-al} em ‘mortal’; e verbais, que formam verbos, 

como {-izar} em ‘civilizar’.  

Há, no Português, um número grande de sufixos verbais. Em contrapartida, há 

apenas um sufixo adverbial, {-mente}, como em ‘alegremente’ e ‘lindamente’, que se 

prende à forma feminina do adjetivo.  

Da mesma forma, há dois morfemas nominais coletivos na língua portuguesa, 

expressos em {-al}, como em ‘laranjal’, ‘cafezal’, – semelhante em distribuição e 

significado com a palavra de coletivo do Akwẽ-Xerente {hu}, como ‘pizu.hu’ (buritizal) 

–  e {-ada}, como em ‘criançada’ e ‘rapaziada’.  

Há, também, os sufixos derivacionais que formam o diminutivo no Português:            

{-inho}, variando a forma do feminino com o morfema flexional de feminino {-a}, 

como em ‘menin-inho’ e ‘menin-inha’, além das variantes {-zinho / a}; {-ito / a}; e {-

ico / a}. O aumentativo é realizado pelo morfema {-ão}, variando em {-aço}
46

, que 

pode ocorrer regionalmente como em ‘mulheraço’, ‘cervejaça’. Possui a contrapartida 

no feminino em      {-ona} como em ‘mulherona’.  

Finalizamos esta parte apresentando, a seguir, os afixos mais comuns do 

Português que formam palavras derivadas a partir de sufixos (Quadro 21) e de prefixos 

(Quadro 22). Os quadros, abaixo, representantivos dos sufixos e dos prefixos mais 

comuns no Português, juntamente com os afixos mais recorrentes do Inglês 

(apresentados mais adiante), foram trabalhados nas aulas de Inglês Intercultural, através 

dos quais os alunos puderam observar vários processos comuns de formação de palavras 

em língua inglesa e portuguesa: 

 
 

Sufixos derivacionais do Português 

NOMINAIS  VERBAIS  ADVERBIAL  

Substantivos   Adjetivos      Verbos  Advérbios  

{-eiro} :  ferreiro (S-S)  

{-dura}:  ferradura (S-S) 

{-menta}:  ferramenta (S-S)  

{-ão}:  comilão  

{-aco}:  demoníaco 

{-ável}: adorável  

{-ar}:  farrear  

{-ejar}:  gargarejar  

{-ear}:  galantear  

{-mente}:  

f irmemente 

(Adj-Adv)  

                                                           
46

 Na realidade, o sufixo derivacional {-aço} forma substantivo que exprime efeito (cansaço); aumento 

(mulheraço, ricaço), semelhança (melaço), coleção (femeaço). 
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{-mento}:  armamento (S-S)  

{-eco}:  l ivreco
47

 (S-S ou S-A) 

{-dade}:  crueldade (A-S)  

{-ida}:  comida (V-S)  

{-inho}:  carrinho (S-S) 

{–deira}:  quebradeira (V-S) 

{-ência}:  t ransferência (V-S)  

{-or}:  pagador (V-S) 

{-(i)dade}:  fel icidade (A-S) 

{-eza/-esa}: firmeza (V-S)  

{-ø}:  (o) jovem (A-S)  

{-mento}:  conhecimento (V-S)  

{-al}: genial  

{-ário}: arbitrário  

{-ente}: sorridente  

{- ivo}:criativo  

{-ado}:  amado  

{-ante}: brilhante  

{-izar}:  civil izar  

{-e(s)cer}:  f lorescer  

{-itar}:  salt i tar  

{-f icar}: clarificar  

 

 

Quadro 26: Sufixos derivacionais do Português  

 

Já os prefixos comuns de ocorrer no Português são os apresentados 

no Quadro 22, a seguir:  

 

Prefixos derivacionais do Português  

Substantivos  Verbos  Advérbios  Adjetivos  

{des -}:  desrespeito  

{re-}:  retorno  

{sub-}:  suburbano  

{super -}:  supermercado  

{ in-}:  infelicidade  

{ex-}:  exterior  

{trans -}: transdisc ipl inar idade  

{ultra -}:  ultramarino  

{ inter -}:  interculturalidade  

{ intra -}:  intracultural  

{mult i -} :  mul t icul tura l idade  

{bi -}:  bissexual  

{tri -}:  tr i l inguismo  

{semi -}:  semicírculo  

{des -}:  desfazer  

{re-}:  repor  

{en-}:envelhecer  

Não há {des -}:  desleal   

{ in-}:  infeliz  

                                                           
47

 Pode ser também um adjetivo, acrescentando uma idéia pejorativa. 
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{anti -}:  antibiótico  

{contra -}:  contraventura  

{extra -}:  extraescolar  

Quadro 27: Prefixos derivacionais do Português  

  

Ambos os quadros anteriores foram sendo elaborados durante as aulas de Inglês 

Intercultural. Eles demonstram a construção dialógica de conhecimento em que os 

alunos iam percebendo algumas semelhanças no processo de derivação de palavras na 

língua portuguesa, na língua inglesa e em suas próprias línguas maternas.  

 

 

3.6.2.3. Composição no Português  
 

 

Há, no Português, dois tipos de composição: por justaposição e por aglutinação. 

A estrutura dos nomes compostos em língua portuguesa é bem variada, conforme 

demonstramos no quadro abaixo, elaborado a partir da tipologia apresentada por Kehdi 

(2007, p. 42-43): 

 

Tipologia dos nomes compostos em Português 

Tipologia dos compostos Exemplos 

1. Substantivo + substantivo Peixe-espada 

2. Substantivo + preposição + substantivo Pé-de-moleque 

3. Substantivo + adjetivo 

3’. Adjetivo + substantivo 

Amor-perfeito 

Belas-artes 

4. Adjetivo + adjetivo  Surdo-mudo 

5. Pronome + substantivo Vossa Senhoria 

6. Numeral + Substantivo  Segunda-feira 

7. Advérbio + substantivo/ adjetivo/ verbo Benquerença / sempre-viva/ bem-querer 

8. Verbo + substantivo Saca-rolhas 

9. Verbo + verbo Corre-corre 
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9’. Verbo + (conjunção) + verbo Leva-e-traz 

10.  Verbo + advérbio  Pisa-mansinho 

11. Grupo de palavras ou frase inteira  Deus-nos-acuda 

Quadro 28: Tipologia dos nomes compostos em Português 

 

Há, tanto no Akwẽ-Xerente quanto no Inglês, estruturas de nomes compostos 

semelhantes às do Português. Outros processos de composição são: onomatopéia, 

reduplicação, hibridismo e as siglas que não abordaremos aqui. 

Passamos, a seguir, aos processos de formação de palavras da língua inglesa. 

 

 

3.6.3. Formação de Palavras no Inglês  
 

3.6.3.1. Flexão no Inglês  
 

 

Segundo Steinberg (2006) o léxico de um idioma, no caso o Inglês, estrutura-se 

conforme seus sufixos de flexão e derivação, os quais se aliam a outros sinais estruturais 

como, posição, entoação e palavras de função gramatical.  

Na tipologia de formação de palavras, Steinberg (2006) chama as palavras 

apresentadas nesta sessão de “palavras simples”, ou seja, aquelas formadas a partir de 

uma base livre, acrescidas de um sufixo flexional como: love (amo / ama / amamos / 

amam); loves (ama); loved (amei / amou / amaram / amamos / amado); loving 

(amando). De acordo com Steinberg (2006), os afixos de flexão possuem três 

características essenciais. 

Primeiramente, eles não alteram a categoria gramatical da palavra a qual se 

“colam”. Isso quer dizer que um verbo, um nome ou um adjetivo continuam sendo 

verbo, nome e adjetivo, independente do acréscimo ou não desses afixos. 
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Segundo, eles só ocorrem e adquirem significado quando conectados ao 

“radical” da palavra, i.e., à sua base (ou morfema lexical livre). Eles não podem ocorrer 

livremente, por isso, recebem o nome de “morfemas presos”.  

Outra característica é que esses morfemas podem “encurralar” a possibilidade de 

a palavra receber outro tipo de afixo. Daí que o verbo (to)love (amar), por exemplo, 

poderá ser acrescido do morfema de terceira pessoa do singular   {-es}: loves (ele/ela 

ama), ou do sufixo de particípio presente {-ing} (amando), mas nunca ocorrerá na forma 

*lovings (amandos). 

A língua inglesa possui oito afixos flexionais, todos eles sufixados (STEINBERG, 

2003; 2006). No quadro, a seguir, apresento, em colunas paralelas, os tipos de morfemas 

flexionais do Inglês (nominal e verbal), a sua representação na ortografia desta língua, 

seguidos por seus respectivos exemplos: 

 

Morfemas Flexionais do Inglês 

 

Sufixos Flexionais do Inglês  Morfema  Representação 

ortográfica  

Exemplos  

1.Morfema de plural  {-es}  -s  -es   -ies  –ø  

-en, -ves  (palavras  

terminadas em f  

precedido ou 

sucedido de vogal)  

–ø+rearranjo 

interno  

Boys, 

tomatoes, 

part ies,  f ish, 

children,  feet  

Leaf-leaves,  

wife - wives  

2.Morfema de terceira pessoa 

do singular (simple present)  

{-es}  -s -es  redução+-s  hurts,  loves,  

goes, has  

3.Morfema de caso genit ivo  

(genit ive case)  

{-es}  ‘s  ‘+ø (quando a 

palavra termina 

em s)  

Ana’s car (o 

carro de ana)  

Jesus’ love (o 

amor de Jesus)  

4.Morfema de passado simples  

(simple past)  

{-ed}  -ed –d (palavras  

terminadas em e)  

– id (verbos 

terminados em y)  

hurted, loved,  

had,  laid (lay)  
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5.Morfema de particípio 

passado (past  part iciple)  

{-ed}  Igual às  

ocorrências do 

simple past  

hurted, loved,  

had  

6.Morfema de particípio 

presente (present part iciple)  

{-ing}  -ing  Doing, loving,  

hurting,  laying  

7.Morfema de grau 

comparativo de superioridade  

{-er}  -er  Better,  safer,  

bigger  

8.Morfema de grau superlativo 

(superlative)  

{-est}  -est  –st  (palavras  

terminadas em e)  

Best,  safest ,  

biggest  

Quadro 29: Morfemas Flexionais do Inglês 

 

Em resumo, as palavras se diferenciam na forma como combinam seus 

morfemas, se distinguindo, além das palavras simples (constituídas por morfemas de 

flexão), em palavras complexas (derivação) e em palavras compostas (composição). As 

chamadas palavras complexas são aquelas que possuem uma base livre ou presa, 

acrescidas de sufixo derivacional. Estes sufixos abrem a possibilidade de outros 

“derivacionais” de se conectarem à palavra. Ela se “fecha” com o acréscimo de um 

morfema flexional.  

Passamos, portanto, a seguir, ao processo de derivação do Inglês.    

 
 

3.6.3.2. Derivação no Inglês 
 
 

Os afixos (sufixos e prefixos) derivacionais da língua inglesa são de quatro tipos 

(mais os pronomes pessoais e possessivos). As suas duas principais características são: 

não ocorrerem sozinhos na língua, tais quais os sufixos flexionais – e, portanto, 

adquirem significado somente quando contextualizados – e os sufixos derivacionais 

podem alterar a categoria gramatical das palavras em que ocorrem.  

Assim que, se tomarmos os verbos meet (encontrar, reunir) e break (quebrar) e o 

adjetivo happy (feliz) e acrescentarmos os sufixos -ing, -age e -ness, respectivamente, 

podemos nominalizar tais palavras, i.e., transformá-las em substantivos, conforme pode 

ser observado em meeting (reunião), breakage (quebradeira) e happiness (felicidade). 
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Apresentamos, a seguir, uma tabela dos sufixos derivacionais de substantivos, 

verbos, advérbios e adjetivos mais comuns da língua inglesa, elaborado a partir de 

estudos sobre os processos de formação de palavras na língua inglesa, como os de Quirk 

et all. (1997) e Steinberg (2006). Note-se que todos eles possuem correspondência com 

sufixos e / ou preposições do Português. Essas correpondências são apresentadas em 

“traduções” que seguem cada um dos sufixos do Inglês apresentados (em negrito): 

 

Sufixos derivacionais do Inglês 

 

Substantivos Verbos Advérbios Adjetivos 
{-age}:  { -de ira}  

{-ance}: { -ência}  

{-er}: { -or}  

{-ee}: { -ado}  

{-ce}: { -cia}  

{-cy}: { -c ia}  

{- i ty}: { -( i)dade}  

{-hood}: { -ável}  

{-do m}:{-mento}  

{- ing}:  deverbal  

{-ness}:{-eza / -esa,  

- ice,  - idade}  

 

{-ate}: {-ar}  

{-ize}: {-izar}  

{-fy}: {-ficar} 

{-ish}: {-ir ,  - icar}  

{-en}: { -em,  a -,  ar -}  

{-ly}: {-mente}  

{-wise}: indica 

falando ou se 

referindo a algo  

{-ward(s)}:  

indica direção  

{-y}: {-ável} 

{-al}: {-al} 

{-able}: {-ável} 

{-full}: “com”  

(cuidado)  

{-less}:  “sem” 

(esperança)  

{-ar}: {-ar} 

{-ary}: {-ário} 

{-ic}: {-ico} 

{-ent}: {-ente} 

{-ive}: {-ivo}  

{-en}: {-ado} 

{-ed}: {-ado} 

{-ing}: {-ante}  

Quadro 30: Sufixos derivacionais do Inglês e  a correpondência com os do 

Português  

 

Há, também, na língua inglesa, vários prefixos derivacionais nominais e verbais. 

São, em sua maioria, de origem latina ou grega. Os prefixos derivacionais de verbos no 

Inglês, por exemplo, são formados a partir de morfemas como, {em- ~ en-}, {re-}, {de-

}, {pre-}, os quais possuem equivalência no Português como em, {em-} / {a-}, {re-}, 

{des-} e {pre-}, respectivamente. Ocorrem em palavras como, empower (empoderar) / 

enlarge (alargar), reopen (reabrir), demoralize (desmoralizar) e predetermine 

(predeterminar). 
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Dessa forma, quase todos os prefixos do Português ocorrem no Inglês, pela 

influência de empréstimos latinos como, {des-}, {re-}, {sub-}, {super-}, { in-},  

{ex-}, {trans-}, {ultra-}, {inter-},  { intra-}, {multi-},  {bi-},  {tri-},  

{semi-},  {anti-},  {contra-},  {extra-} ,  dentre outros.  

Além dos empréstimos de prefixos latinos, comuns no Inglês, é interessante 

notar, também, sufixos que foram emprestados, sobretudo, do Espanhol e do Francês 

como, {-ette} em ‘cigarrette’ (cigarro) e {-(t)eria} em ‘cafeteria’ (restaurante)
48

: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Passamos, a seguir, à formação das palavras compostas do Inglês.  

 

 

3.6.3.3. Composição no Inglês  
 

Steinberg (2006, p. 120) propõe a seguinte tipologia das palavras compostas em 

língua inglesa: 

 

Tipologia das palavras compostas do Inglês  

 

Tipologia dos compostos  Exemplos 

                                                           
48

 Exemplos de Steinberg (2003). 

{-ette}: do francês, denota o gênero feminino: 

Anchorette (s): mulher âncora (TV)  

Copette (s): policial feminina 

Farmerette (s): mulher que trabalha na fazenda 

Kitchenette (s): cozinha pequena 

Luncheonette (s): lanchonete 

 

{-eria ~ -teria}: do espanhol, denota lugar: 

beauteria (s): salão de beleza 

caketeria (s): doceria 

cafeteria (s): restaurante self-service 

furnitureteria (s): loja de móveis 

groceteria (s): armazém, mercado 
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1.  Substantivo + substantivo  handbag 

2.  Substantivo + genitivo + substantivo  lady’s room  

3.  Adjetivo + substantivo  blackboard 

4.  Verbo + substantivo  sweat shop 

5.  Substantivo + verbo  water proof  

6.  Gerúndio + substantivo answering machine  

7.  Substantivo + gerúndio home coming 

8.  Preposição + substantivo  in-laws 

9.  Verbo + advérbio  get  away 

10. Substantivo + sintagma preposicional  brother-in-law 

Quadro 31: Tipologia das palavras compostas do Inglês  

 

Acrescentaríamos, aqui, dois outros processos de formação de palavras da língua 

inglesa que se assemelham às formas de composição e de derivação do Inglês: 

11. Verbo + preposição: knock out, in, off, etc. 

Aqui, uma preposição da língua inglesa, posposicionada ao verbo, muda 

radicalmente o sentido do mesmo. A nova palavra formada passa a se referir a outro 

conceito completamente diferente daquele expresso pelo núcleo verbal como em : knock 

(bater, golpear), knock out (eliminar, impressionar), knock in (enfiar com força), knock 

off (parar o trabalho, descontar, matar); 

12. Nominal (S / SN) + acentuação tônica: [blackboard] versus [blackboard] e / 

ou em sintagmas como “English teacher” versus “English teacher”.  

Nos casos acima, apesar da grafia idêntica dos sintagmas, sentidos diferentes são 

construídos a partir da acentuação tônica de um dos termos da palavra composta. Neste 

caso, temos “quadro-negro” [blackboard] ao acentuarmos o primeiro termo, e uma 

“tábua preta” [blackboard], quando o acento tônico recai no segundo elemento. De 
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forma análoga, temos um “professor de Inglês” no sintagma nominal English teacher, 

e um “professor inglês” (de nacionalidade inglesa) em Englishteacher.  

Finalmente, passamos à última categoria de formação de palavras que compõe a 

presente base de conhecimento: os empréstimos linguísticos. Essa categoria é, aqui, 

tratada, pela importância que vem desempenhando nas aulas de língua inglesa e por se 

constituírem como verdadeiras pistas culturais e interculturais que podem ser desveladas 

quando no estudo de qualquer língua do mundo.  

 

 

3.6.4. Os Empréstimos Linguísticos 
 

Grosjean (1982) define empréstimo linguístico como o uso de uma palavra de 

outra língua, que é adaptada à língua base. O autor aponta como fator para que uma 

língua pegue determinados termos emprestados, a inexistência de itens lexicais para se 

expressar conceitos, objetos e lugares novos em dada ordem sociocultural. 

Os empréstimos linguísticos, anteriormente denominados “mistura de línguas”, 

podem preencher lacunas lexicais e ser advindos de influências culturais (GROSJEAN, 

1982). 

O empréstimo é, também, o resultado do contato entre falantes de diferentes 

línguas e é visto como um mecanismo de ampliação lexical (BORGES, 1998). 

Segundo Alves (1989, p. 120), o termo estrangeiro percorre uma fase neológica, 

a qual corresponde à sua instalação no sistema de uma língua: morfossintaticamente, 

pode originar derivados, compostos, vocábulos híbridos e, geralmente, se integra ao 

sistema flexional de número e gênero da língua receptora. 

Em ambientes bilíngues, os empréstimos linguísticos e o fenômeno chamado 

“mudança de código” (codeswitching) são, sobremaneira, muito comuns de ocorrer 

(MELLO, 2002). A relevância de sua abordagem em sala de aula se torna, dessa forma, 

indiscutível.  
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Os empréstimos linguísticos são categorias universais e linguístico-culturais e 

desempenham funções importantes quando em funcionamento no sistema linguístico 

que o tomou emprestado.  

No contexto indígena brasileiro alguns empréstimos linguísticos podem ser 

vistos como opressão política e como substitutos da língua materna (PIMENTEL DA 

SILVA, 2009). Em outras palavras, as línguas indígenas brasileiras padecem “do excesso 

de empréstimos, atitude adotada, na maioria das vezes, decorrente do status de 

inferioridade que essas línguas ocupam ante a língua oficial do País” (PIMENTEL DA 

SILVA, 2009, p. 80). 

O empréstimo de novas palavras em uma língua pode, ainda, influenciar o seu 

sistema fonológico, fazendo com que determinado alofone possa passar a ser um 

fonema na língua que o utiliza (c.f. RIBEIRO, 2002). Na língua Akwẽ-Xerente, por 

exemplo, dois sons cada vez mais frequentes são os retroflexos [] e [], alofones de /ʒ/ 

e /ʃ/, respectivamente, do Português, que não há na língua Akwẽ, mas que vem 

adentrando o seu sistema fonológico através de palavras emprestadas. Os empréstimos 

podem, também, influenciar o sistema morfológico da língua. 

 
  

3.6.4.1. Empréstimos no Akwẽ-Xerente 
 

A língua Akwẽ-Xerente apresenta, em seu léxico, razoável quantidade de 

empréstimos linguísticos do Português. Isto provavelmente vem acontecendo 

permanente e incessantemente desde entre finais do século XVIII e meados do século 

XIX, quando das invasões das Bandeiras e da educação religiosa apostólica capuchina, 

postas em prática desde o aldeamento do povo Akwẽ-Xerente na área então conhecida 

por “Povoação de Thereza Christina do rio Tocantins da província de Goyaz” (c.f 

TUGGIA, 1851), atual cidade de Tocantínia, Município de Miracema do Tocantins, 

Tocantins (TO)
49

. 

                                                           
49

 TUGGIA, F.R. Mappa dos Índios Cherentes e Chavantes e dos Índios Charaós na nova povoação de 

Thereza Christina do rio Tocantins ao norte d’esta provincia de Goyaz aldeados aos 24 de Junho de 

1851.   

Este talvez seja o primeiro “mapa etnográfico e demográfico” sobre os índios Xerente, Xavante e Krahô, 

escrito em 1851 e publicado cinco anos depois pelo missionário apostólico capuchino Frei Rafael Tuggia, 
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Em estudo sobre os empréstimos linguísticos do Português ao Akwẽ-Xerente, 

Mesquita (2009) identifica quatro tipos de empréstimos, segundo a tipologia proposta 

por Grosjean (1982): i) por criação; ii) loanblends; iii) com adaptações fonético / 

fonológicas e iv) diretos. Este último tipo de empréstimo é considerado como indício 

forte de enfraquecimento da língua Akwẽ-Xerente, uma vez que está relacionado à 

velocidade com que os empréstimos estão entrando, sem que os falantes tenham tempo 

de adaptar e criar as palavras novas (MESQUITA, 2009). 

Vários empréstimos do Português ao Akwẽ-Xerente foram expostos pelos 

professores durante as aulas de Inglês Intercultural, a maioria fonologicamente 

adaptados, como, por exemplo, bãri (bala); buras (bolacha); sapé (chapéu); sicarĩ 

(cigarro); aizo (anzol); mrãsi (melancia); or (óleo); rãtern (lanterna), dentre vários 

outros. A conclusão que daí se pode tirar é que os falantes Akwẽ-Xerente adaptam, ao 

menos fonologicamente, as palavras provindas do Português. No entanto, mesmo 

adaptadas, muitas dessas palavras já possuem correspondentes na língua nativa.  

Há, ainda, aqueles empréstimos misturados (loanblends), em que apenas um 

termo da palavra é estrangeiro ao passo que o outro é da língua que o tomou 

emprestado. Um exemplo seria a palavra karrorê / kahrê (carrinho), blend (“mistura”) de 

um morfema livre emprestado do Português (carro), mais o sufixo derivacional de 

diminutivo do Akwẽ-Xerente {-re}.  

No contexto indígena brasileiro nos deparamos com uma situação diglóssica em 

que o Português se configura como a língua de maior prestígio, a língua das relações 

econômicas, das instituições públicas como a escola. Isso faz com que os usos das 

línguas indígenas vão se restringindo a pequenos espaços, como o espaço de dentro de 

casa, com os parentes.  

Observamos, a seguir, que há muitas palavras de empréstimos diretos e / ou 

fonologicamente adaptados do Português ao Akwẽ-Xerente: 

                                                                                                                                                                          
educador religioso. No Mappa, esse missionário descreve a densidade demográfica e alguns costumes, 

artefatos musicais, de guerra e da agricultura, cultos e atividades realizados pelos Xerente, pelos Krahô e 

pelos Xavante, primeiramente aldeados na povoação de Thereza Christina (antiga Província de Goiás), 

atual Tocantínia (TO) e atual centro urbano localizado dentro de terras indígenas Xerente. Os Akwẽ-

Xerente mantêm relações históricas, além de laços comercial-econômicos, empregatícios, educacionais, 

familiares, religiosos, dentre outros, com essa cidade. Por essa razão, a cidade é referida, pelos próprios 

indígenas, por “Xerentínia”. 
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Empréstimos do Português ao Akwẽ-Xerente 

Xerente Português  

amsi 

açuc; açuca 

airê 

aĩzo 

baci 

bãri 

bicikret 

bard 

brus 

bora 

buras; burasa 

caminhãrrê 

canet 

carro porê; kahrê; carrorê 

kazak 

sapé 

sicreta 

rãbrêta; sinér; sinera 

sutar 

sicarĩ 

coaiada 

psan 

zabuti 

zacaré 

zibóia 

rap;raps 

larã; rarã 

reit 

rĩm 

maracuza 

mrãsi 

mio 

nahu 

nõse 

reroiz 

abacaxi 

açúcar 

alho 

anzol 

bacia 

balinha 

bicicleta 

balde 

blusa 

bola 

bolacha 

caminhãozinho 

caneta 

carrinho de brinquedo 

casaco 

chapéu 

chiclete 

chinelo 

chutar 

cigarro 

coalhada 

gatinha 

jabuti 

jacaré 

jibóia 

lápis 

laranja 

leite 

lima 

maracujá 

melancia 

milho 

‘na rua’ 

‘não sei’ 

relógio 
 

Quadro 32: Empréstimos do Português ao Akwẽ-Xerente 

   

A maioria dos termos acima concorre com palavras já existentes na língua 

Akwẽ-Xerente, substituindo-as por empréstimos do Português como nos exemplos, a 

seguir: 
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Empréstimos do Português substitutos de palavras existentes no Akwẽ-Xerente 

 

a. mrãsi: melancia = wdê.kru.krã (wdê: árvore + kru: coisa rasteira + krã: fruta) 

 

b. rarã: laranja = wdê.krãi.kuze (wdê: árvore + krã: fruta + kuze: cheiro, catinga) 

 

c. maga: manga = wdê.krãi.po  (wdê: árvore + krã: fruta + po: largo, achatado) 

 

d. aĩzo: anzol = tpê nã.ze  (tpê: peixe + nã: com + -ze: NMZ) 

 

e. burasa: bolacha = kupa.kbu.rê (kupa: mandioca + kbu: beiju + -rê: DIM) 

 

f. rap: lápis = kui kre.ze (kui kre: escrever + -ze: NMZ) 

 

g. rãbrêta: chinelo = da.pra hâ (da: INALN + pra: pé, rasto + hâ: casca, pele, couro, teta) 

 

h. bota: bota = pra kuza tê pa (pra: pé + kuza: vestir + tê: canela (osso) + pa: comprido) 

 

i. reit:  leite = ktâkmõ.hâi.waku  (ktâkmõ: gado + hâi: pele, teta + waku: caldo, suco) 

 

j. sapé: chapéu = krãi.hâi.waptro  (krãi: cabeça + hâi: couro + waptro: forrar) 

 

k. bora: bola = kritoi.zapto (kritoi: bola, borracha, elástico + zapto: redondo) 

 

l. kahrê: carrinho de brinquedo = wdê.rakwa (wdê: madeira + rakwa: rolante) 

 

m. nahu: na rua = kri.kahâ (kri: casa + kahâ: PRON - abundante) 

 

n. nõse: não sei = kwamẽ (expressão idiomática: Sei lá!) 

Quadro 33: Empréstimos do português substitutos de palavras existentes no Akwẽ-
Xerente 

Braggio (2005) observa que na língua Akwẽ-Xerente, além dos nomes comuns, 

observa-se empréstimos linguísticos do Português abarcando outros termos da língua, 

como os designativos de parentesco, formas livres, como os advérbios, e formas 

dependentes, como as conjunções. Isso vem dando mostras à desvitalização da língua, a 

qual vai perdendo espaço para a língua majoritária. 

Mesquita (2010) apresenta, ainda, empréstimos por criação na língua Akwẽ-

Xerente, isto é, palavras criadas com aquelas disponíveis no sistema linguístico da L1 

para expressar conceitos novos da L2, conforme os exemplos abaixo de Mesquita (2010, 

p. 60-61): 
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(1) [ - kũhã - tb -kwa] ‘balsa’ 

coisa+aquele+atravessar+NMZ 

(lit.: ‘aquela coisa de atravessar’) 

 

(2)  [ - nh -ԑ]  ‘canivete’ 

coisa+cortar+NMZ 

(lit.: ‘coisa que corta’) 

 

(3) [ - kuki -ԑ]  ‘chave de fenda’ 

Coisa+apertar+NMZ 

(lit.: ‘coisa que aperta’) 

 

Há, também, aqueles empréstimos criados por metáfora (MESQUITA, 2010, p. 

59), subcategoria dos empréstimos por criação. São neologismos que empregam, 

segundo o autor, nomes de animais e de partes do corpo, conforme os exemplos, a 

seguir: 

 

(4) [twaa-wa-pa]  ‘pneu’ 

ferro+correr+pé 

(lit.: ‘pé do carro’)  

 

(5) [arb - pai]   ‘guarda-chuva’ 

morcego+asa 

(lit.: asa de morcego) 

  

Mesquita (2010 p. 71-72) apresenta, ainda, exemplos de loanblens (GROSJEAN, 

1982), que são palavras compostas a partir de um termo emprestado do Português 

(nome e verbo) e a outra parte do Akwẽ-Xerente: 

 

(6) [had - nkuda]   ‘pilha’ 

rádio+alimento 

(lit.: ‘alimento do/para rádio’) 
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(7) [kahpra]    ‘pneu’ 

carro+pé 

(lit.: ‘pé do carro’) 

 

(8) [rm-gãa-kwa]   ‘ponto/nota’ 

coisa+ganhar+NMZ 

(lit.: ‘coisa com que se ganha’) 

 

(9) [ĩ-hpõde-ʐ]   ‘lápis’ 

1+responder+NMZ 

(lit.: ‘meu respondedor’) 

 

Oberva-se, portanto, que os falantes utilizam-se de seu vasto repertório bilíngue 

para a criação de neologismos a partir de empréstimos do Português para o Akwẽ-

Xerente.   

Vejamos um panorama dos empréstimos linguísticos da língua inglesa no 

próximo subitem. 

 

 

3.6.4.2.2. Empréstimos no Inglês  
 

Pensando a questão do ensino-aprendizagem da língua inglesa, os empréstimos 

linguísticos desempenham papel importante quando na aquisição da habilidade de 

leitura, bem como desempenham funções importantes na oralidade e na escrita. Isso 

porque os empréstimos linguísticos de uma língua considerada global / mundial / 

internacional / lingua franca, formam um conjunto de palavras sem fronteiras, 

contribuindo para a comunicação intercultural. 

Além disso, fatos e objetos novos impõem a criação de novas palavras para dar-

lhes nomes. O grego e o latim estão na origem de vários neologismos do Inglês 

formados por composição, os quais se espalharam e foram lexicalmente incorporados 
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em várias línguas do mundo como, por exemplo, os morfemas gregos ‘tele-’ (“longe”), 

‘phon’ (“voz”) e gramma (“carta”), os quais formam ‘telefone’ e ‘telegrama’. 

Por questões históricas, o Inglês tomou emprestadas diversas palavras 

diretamente do Latim e do Francês. Isso fez com que mais da metade de seu léxico fosse 

formado por palavras de origem latina (CRYSTAL, 2001).  

Ademais, o Inglês tomou emprestado não apenas itens lexicais, como também 

possui uma série de morfemas gramaticais que desempenham papel importante na 

derivação de várias de suas palavras. Esses morfemas derivacionais, em forma de 

sufixos e prefixos, foram tomados, principalmente, do Latim e do Grego, e de línguas 

como o Francês e o Espanhol, mais recentemente, das quais o Inglês tomou emprestado 

os prefixos semi- e super-, e os sufixos –ette e -(t)eria (STEINBERG, 2003), 

demonstrados anteriormente. 

A língua inglesa foi também enriquecida com empréstimos de línguas indígenas 

das Américas do Sul, Central e do Norte, como do Tupi-Guarani e do Quíchua, do 

Náuatle (México) e do Galibi / Caraíba (Antilhas Orientais), do Ojubwa, Cheyenne e 

Arapaho (EUA), do Esquimó (Groelândia, Canadá e Alaska), bem como de várias 

outras línguas autóctones como do Maori, do Malaio, do Tcheco, do Neerlandês, do 

Flamengo, do Búlgaro, do Sânscrito, etc (COSTA, 2006). 

A seguir, apresentamos alguns empréstimos linguísticos da língua inglesa 

provindos do Português, do Francês, do Espanhol, do Alemão e empréstimos diretos do 

Latim. Apresentamos, ainda, na sequência, empréstimos provindos de várias línguas 

indígenas. Estes quadros fazem parte do Dicionário plurilíngue elaborado juntamente 

com os professores indígenas do Curso de Licenciatura Intercultural para as aulas de 

Inglês Intercultural: 
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Empréstimos Linguísticos para o Inglês do Português e do Francês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portuguese (Português) 

Auto-de-fé 

Azulejo 

Barroque 

Bossa nova 

Cerrado 

Chapada 

Coco 

Fado 

Favela 

Feijoada 

Macumba 

 

Mandarin 

Manga~mango 

Samba 

Saudade 

Sertão 

Varanda 

Kommando 

Tank (tanque: carro 

blindado) 

 

French (Francês) 

 

Boutique 

Carpet 

Croissant 

Chaise-longue 

Déjà-vu 

tailleur 

Elite 

Chantilly 

 

 

Diploma 

Affaire 

Apéritif 

Ménage à trois 

Hors concours 

Lingerie 

Carpet 

Savoir faire 
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Empréstimos Linguísticos para o Inglês do Alemão 

  

German (Alemão) 

 

 

Bunker 

Kraft 

Poltergeist 

Kitsch 

Paranoia 

Aspinin 

Delikatessen 

Diesel 

Fest 

Dobermann 

Handball 

Kartell (cartel) 

Kindergarden 

Crack 

Leitmotiv 

Paranoid 

Zeppelin 
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Empréstimos Linguísticos diretos do Latim para o Inglês 

 

Latin (Latim) 

A contrario 

A posteriori 

A priori 

Academia 

Addendum/addenda 

Agenda 

Album 

Alumnus (i) 

Analysis 

Anonymous 

Ante 

Antenna 

Anti 

Anus 

Apocalypsis 

Apparatus 

Apud 

Aquarium 

Arena 

Auditorium 

Aura 

Aurora 

Bacterium (ia) 

Bis 

Bonus 

Campus (i) 

Carpe diem  

Causa mortis 

Census 

Chorus (es) 

Circus  

Clímax 

Crisis 

Curriculum  

De facto 

De novo 

Deficit 

Dementia 

Dilemma 

Dogma 

Drama 

Ego 

Emporium 

Enigma 

Enigma/aenigma 

Equilibrium 

Era 

Erotica 

Exodus 

Exotica 

Focus 

Formula 

Forum 

Genitalia  

Genius 

Gratis 

Gymnasium/gym 

Habitat 

In memoriam  

index 

Inertia 

Interim 

Item 

Junior 

Minimum 

Modus operandi 

Momentum 

Museum  

Nucleus 

Odium 

Omnibus 

Onus 

Optimun 

Paraphernalia  

Pendulum 

Persona 

Plus 

Podium 

Post 

Pro 

Processus 

Prospectus 

Quasi 

Quota 

Sanatorium 

Senior 

Sic 

Solarium 

Spectrum 

Stadium 

Status  

Stigma/stigmata 

Stylus 

Suburbia  

Symposium 

Tedium 
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A língua inglesa embora seja historicamente uma língua germânica, o grosso do 

vocabulário não o é: “sua origem é em grande parte clássica e românica, com 

empréstimos especialmente importantes do Grego, do Latim e do Francês (CRYSTAL, 

2006, p. 38)”.  

Sincronicamente, o Espanhol é a língua que mais exerce influência sobre o 

Inglês, a ponto de substituir palavras da língua inglesa como as palavras ‘pronto’ (soon, 

em Inglês: breve; em breve), ‘nada’ (nothing), ‘siesta’ (nap: cochilo, soneca, em 

Português), ‘fiesta’ (party), ‘amigo’ (friend), dentre várias outras, facilmente observadas 

em programas televisivos norteamericanos. 

A língua inglesa apresenta, ainda, em seu vocabulário, empréstimos de 

diferentes línguas indígenas, conforme demonstrado no quadro, a seguir:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium  

Colossus 

Compendium 

Condominium 

Conductor 

Consensus 

Continuum 

Corpus 

Credo 

Lacuna 

Libido 

Locus 

Matrix 

Maximum 

Medium 

Memorandum/memo 

Militia 

Millennia 

Ultimatum 

Ultra 

Versus 

Vertigo 

Veto 

Via 

Via crucis 

Vice versa 

Virus 
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Empréstimos Linguísticos para o Inglês de Línguas Indígenas Americanas 

 

   

   Tupi-Guarani 

 

Ojubwa, Cheyenne 

e Arapaho (AN) 

 

América do Sul Náuatle 

(México) 

 

Galibi / 

Caraíba 

(Antilhas 

Orientais) 

 

Esquimó 

(Groelândia, 

Canadá e 

Alaska) 

 

Ananas 

Caju ~ cashew 

Guarana 

Piranha ~ piraña 

Capirinha~caipiriña 

Jaguar 

Manioc 

Pirarucu 

 

________________ 

 

Quíchua  

Gaucho 

Llama 

Mate/ yerba de mate 

Pampas 

 

Caucus (panelinha 

de políticos) 

Mocassim 

Tobogan 

Totem 

 

Cacique 

Savana 

Tabac 

hickory (noz 

hickory) 

hominy 

(canjica) 

pecan  

pone (pão 

milho) 

squash 

(abobrinha) 

succotash 

(milho e feijão 

verdes cozidos 

juntos) 

terrapin 

(tartaruga de 

água doce) 

totem (totem) 

skunk (gambá; 

maconha e 

vagina) 

 

Cacao  

Chocolate  

Tomate 

Coyote 

Papaya 

Pirogue 

 

Igloo 

Kayak 
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Empréstimos Linguísticos para o Inglês de outras línguas autóctones 

 

Outras línguas autóctones 

 

boomerang ( maori da Polinésia) 

kangaroo [kangourou] (canguru) 

kiwi (Maori) 

safári (lit. “boa viagem. L. Awê (Sudão, 

Guiné, Tongo) 

cola (Awê) 

tatoo (de tatou, L. taitiana) 

tabu (tongolês, L. polinésia) 

bamboo (malaio) 

robot (tcheco) 

saga (L. nórdica) 

sketch (neerlandês) 

mannequin (neerlandês: dimin. de man) 

quermesse~kermesse (flamengo) 

yogurt (búlgaro) 

avatar (sânscrito) 

karma (sânscrito) 

yoga (sânscrito) 

nirvana (sânscrito) 

swastika (sânscrito) 

 

 

Palavras e expressões que são encontradas em diversas línguas, com o mesmo 

sentido, podem ser auxiliares no ensino-aprendizagem de línguas, favorecendo um 

ensino intercultural plurilíngue / pluridialetal. Isso quer dizer que o aluno usa o seu 

conhecimento bi / trilíngue intercultural para refletir sobre os usos e as funções dos 

empréstimos linguísticos na comunicação intercultural. Além disso, pode fazer uso 

desse conhecimento para perceber as nuances fonético-fonológicas e morfológicas de 
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palavras com sentidos iguais ou semelhantes na(s) língua(s) que conhecem e na(s) 

língua(s) que se propõe a aprender.  

Crystal (2006, p. 39) observa que “em muitos lugares no mundo, onde o inglês é 

segunda língua ou língua estrangeira, é exatamente esse processo que tem sido usado 

com uma frequência sem precedentes”, como estratégia para se comunicar em Inglês e 

nas línguas coocorrentes.  

Referindo-se ainda a situações sociolinguísticas multilíngues, Crystal (2006) 

aponta que “as línguas mistas (...) serão provavelmente a principal tendência linguística 

do século XXI” (CRYSTAL, 2006, p. 41), levando-se em conta a realidade plurilíngue 

constitutiva das sociedades do mundo em geral. 

Outro fato interessante é que uma das tendências mais notáveis dos últimos 50 

anos (c.f. CRYSTAL, 2006) tem sido a maneira pela qual o Inglês começou a influenciar 

várias outras línguas, através de um número cada vez maior de palavras emprestadas.  

Não é à toa que houve a tentativa de alguns, no Brasil e em países da União 

Européia, em coibir esses empréstimos através de medidas e leis que atenuassem a 

entrada de palavras de origem estrangeira, sobretudo de anglicismos (FARACO, 2004).  

Devido às mais diversas situações sociolinguísticas em que o Inglês é falado, 

seja como primeira, segunda ou terceira línguas, os chamados “novos ingleses” estão 

cada vez mais emergindo e a variedade padrão do Inglês não é a mesma em todos os 

lugares, ora recebendo contribuição de várias línguas locais ou ampliando o significado 

de palavras já existentes. Veja-se, por exemplo, a palavra ‘robot’, termo sul-africano 

para “semáforo” (CRYSTAL, 2006), ou ‘notebook’, “caderno”, em Inglês, mas que veio 

para o Português Brasileiro como um empréstimo semanticamente adaptado, 

designando “computador portátil”. 

Alguns professores já chamam atenção também para diferenças lexicais locais, 

como, por exemplo, as palavras para ‘calçada’: pavement (britânico), sidewalk 

(norteamericano) e footpath (australiano) (COSTA, 2006).  

As diferenças ortográficas e lexicais entre o Inglês Britânico e o 

Norteamericano, por exemplo, são um ponto óbvio, bem como o bi / pluridialetalismo 

existente no Inglês usado em diferentes localidades. No Inglês falado na Virgínia, por 
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exemplo, a primeira colônia inglesa nas Américas, as palavras emprestadas das línguas 

indígenas passaram a ser uma característica da fala e da escrita contemporânea 

(CRYSTAL, 2006), bastante característico do pragmatismo dos Estados Unidos.  

Outras variedades do Inglês como o Black English, ou o Inglês padrão de Nova 

Iorque, ou ainda a variedade do Inglês “redneck”
50

, falada na região de Ohio (e bem 

representada na fala das personagens da “Família Buscapé”), reforçam esse bi / 

pluridialetalismo presente na língua inglesa, existente também no Português e no Akwẽ-

Xerente. Referências sociais ao uso de determinadas variedades de uma língua devem 

ser, portanto, levadas em consideração no ensino dessa língua.  

Após apresentarmos a nossa base de conhecimento passamos agora ao nosso 

último capítulo, que se refere às atividades e ao material didático do Inglês Intercultural 

trabalhado em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 “Redneck” é uma palavra composta formada por ‘red’ (vermelho) e ‘neck’ (pescoço). Este termo faz 

referência aos trabalhadores rurais brancos (e à variedade falada por eles), em referência à vermelhidão 

ocasionada devido à exposição direta ao sol. 
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Capítulo 4 – Na sala de aula de Inglês 

Intercultural 
 

Conforme já mencionado, a sala de aula de Inglês Intercultural se situa em um 

contexto de educação bilíngue intercultural. São salas de aulas plurilíngues compostas 

por uma maioria de falantes bilíngues, sendo alguns trilíngues e alguns monolíngues / 

bidialetais em Português.   

O trabalho desenvolvido no Inglês Intercultural, levando em consideração as 

línguas dos professores indígenas como, por exemplo, contextualizando o conhecimento 

dos sons e da formação das palavras nas línguas Akwẽ-Xerente, portuguesa e inglesa, 

bem como das outras línguas e outras variedades do Português Brasileiro em contato 

nas aulas de Inglês Intercultural, isto é, das línguas dos Karajá, dos Karajá Xambioá, 

dos Gavião, dos Tapirapé, dos Tapuia, dos Apinajé, dos Krahô, dos Guarani, dos Javaé, 

dos Krikati e dos Guajajara, é apenas uma motivação para a ‘leitura’ das relações 

interculturais e intraculturais emergidas dentro e fora de sala de aula.  

Essas relações interculturais incluem, por exemplo, o “discurso indígena” na 

mídia (internet, televisão, jornais impressos), na moda, no humor, na arte indígena, na 

comercialização de artesanatos indígenas no Brasil e no mundo, no tráfico de 

artesanatos indígenas brasileiros, na culinária, na música, nos vícios, os quais 

constituem os temas contextuais trabalhados no Inglês Intercultural.  

Trabalhamos, ainda, temas contextuais que obviamente fazem parte do próprio 

contexto de ensino que encontrávamos no Inglês Intercultural, além dos já citados. São 

eles: educação superior indígena, Inglês para indígenas, educação bilíngue intercultural, 

línguas indígenas, arte intercultural.     

Exploramos, também, pistas de leitura com os professores indígenas. Estas pistas 

incluem, além de algumas já bastante difundidas, conforme demonstrado, no próximo 

subitem, a base de conhecimento elaborada acerca da língua Akwẽ-Xerente, do 

Português e do Inglês, demonstrada no capítulo terceiro.  

Fizemos, assim, uso efetivo das línguas portuguesa e indígenas como forma de 

contextualizar o ensino no Inglês Intercultural, pensando na importância desse uso, e 
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nas propostas de educação bi / tri / plurilíngue intercultural do Curso de Licenciatura. 

Dessa forma, o uso do Português, bem como do Akwẽ-Xerente, por exemplo, foi 

tomado como mais uma “pista de leitura” no processo de ensino-aprendizagem 

intercultural da língua inglesa. 

Apesar de centrarmo-nos na habilidade de leitura, dedicamo-nos, também, à 

produção de textos em Português, em Inglês e nas línguas maternas dos professores 

indígenas, a partir das discussões estabelecidas durante as aulas de língua inglesa, bem 

como nos dedicamos ao estudo dos sons das línguas.  

O material de Inglês Intercultural elaborado se estrutura da seguinte forma: de 

textos que remetem ao tema contextual abordado, do Reading Clue (“Dica de leitura”) 

isto é, exercícios de reflexão após cada texto, e o Contextualizing Knowledge 

(“Contextualizando o conhecimento”), parte em que refletimos sobre as pistas de leitura 

previamente praticadas. Todos eles são apresentados dentro de quadros sombreados em 

azul que formam o material didático original que elaborei ao longo desse percurso e o 

qual foi trabalhado do Inglês Intercultural I ao Inglês Intercultural VII, durante os anos 

de 2007 a 2011.     

  Apresento, portanto, uma reflexão sobre como os textos foram analisados pelos 

professores indígenas e a forma como foram trabalhados nas aulas de Inglês 

Intercultural. Antes, no entanto, exponho as pistas de leitura utilizadas no processo de 

ensino-aprendizagem da língua inglesa. 

 

4.1. Pistas de leitura: Uma contextualização intra e intercultural 
 

 

Em termos de seleção de pistas de leitura, há algumas que são bem conhecidas 

na literatura (c.f. SOUZA, ABSY, COSTA, MELLO, 2005) e que podem ser usadas em 

qualquer situação e nível de ensino como, por exemplo,  

(1) o uso de cognatos, i.e., palavras que geralmente possuem uma raiz latina ou 

grega e que possuem o mesmo significado em Inglês e em Português, bem como o uso 

de falsos-cognatos.  
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(2) skimming (leitura rápida com o objetivo de buscar a ideia geral do texto e 

adquirir uma impressão geral sobre o seu assunto);  

(3) scanning (leitura rápida com o objetivo de procurar / selecionar uma 

informação específica do texto como, por exemplo, quando na leitura de um jornal, em 

que corremos os olhos para localizar aquilo que realmente nos interessa); 

(4) identificação de marcas tipográficas (recursos visuais como títulos e 

subtítulos, números, símbolos, letras maiúsculas, divisão do texto em parágrafos, letras 

especiais como negrito / itálico / sublinhado; material gráfico como tabelas, gráficos, 

fotos, desenhos, mapas, etc.);  

(5) palavras-chave e palavras repetidas, i.e., palavras que aparecem 

repetitivamente no texto e que geralmente são palavras com mais conteúdo lexical como 

verbos, substantivos e adjetivos; 

(6) uso do dicionário;  

(7) reconhecimento de gêneros textuais; 

(8) identificação de Nomes Próprios. 

 

Outras pistas vão depender mais do engajamento do leitor, mesmo em nível 

cognitivo e de conhecimento de mundo como:  

 

(9) ativação do conhecimento prévio, i.e., resgate do conhecimento de mundo 

que o leitor já traz consigo desde o início de sua formação como ser social;  

(10) predição / advinhação, i.e., o ato de predizer ou inferir, sabendo-se que a 

aprendizagem pressupõe adivinhações e suposições que são confirmadas ao longo desse 

processo. Neste ponto, o leitor pode usar o seu conhecimento de mundo, o seu 

repertório linguístico, o contexto semântico e discursivo em que as palavras se inserem, 

o contexto não-linguístico (gravuras, gráficos, tabelas, números, diagramas, etc.), o 

conhecimento sobre a estrutura de textos e de gêneros textuais, etc., para construir 

significações para a sua leitura;  
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(11) seletividade, i.e., o leitor seleciona, ao longo do texto, através da leitura de 

títulos, subtítulos, primeiros e últimos parágrafos, primeiras e últimas linhas de cada 

parágrafo, a informação desejada de acordo com seus objetivos de leitura;  

(12) identificação das funções retóricas do texto, ou seja, a maneira pela qual o 

autor do texto escolhe a sequência do texto, o que e como dizer. De acordo com o que o 

autor quer dizer, ele pode informar, narrar, definir, descrever, classificar, exemplificar, 

explicar, levantar hipóteses ou comparar, contrastar, argumentar, etc. Identificar as 

funções retóricas de um texto ajuda o leitor a perceber a sua organização e a 

compreender a mensagem apresentada neles;  

(13) identificação de afixos (sufixos e prefixos): esta estratégia auxilia o leitor a 

descobrir o significado de processos de derivação e de flexão de palavras, bem como a 

formação de neologismos e de empréstimos linguísticos.  

 

Os prefixos em Português, tais quais os prefixos da língua inglesa, por exemplo, 

em geral derivam-se do latim. Apenas alguns são diferentes do Português como, {un-} 

(negação), {mis-} (errado) e {over-} (demais). Por outro lado, afixos como {over-} já se 

encontram no Português, como a palavra emprestada overdose. Os sufixos do Inglês 

são, todavia, bastante semelhantes em função com os do Português, geralmente 

derivando substantivos, advérbios e adjetivos. 

Ademais, desenvolvemos e praticamos algumas pistas de leitura que podem ser 

utilizadas em qualquer situação de ensino, seja de uma L1, L2 ou L3, praticadas durante 

as aulas de ‘leitura’ no Inglês Intercultural, fundadas em uma pedagogia bi / tri / 

plurilíngue intercultural: 

 

(14) Conhecimento intracultural e intercultural; 

(15) Sons das línguas; 

(16) Formação de palavras; 

(17) Empréstimos linguísticos;  

(18) Uso do Akwẽ-Xerente e / ou de outras línguas indígenas que se encontram em 

contato; 
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(19) Uso do Português (numa perspectiva bilíngue intercultural); 

(20) Tradução (numa perspectiva bilíngue intercultural); 

(21) Reconhecimento de gêneros discursivos. 

(22) Recursividade: “repetição” característica da oralidade e de gêneros discursivos 

orais. Pode ser utilizada como pista de leitura em que temas se repetem de forma 

lógica e contextualizada; 

(23) Releitura. 

 

Todas essas pistas de leitura foram possíveis de ser trabalhadas porque os 

próprios alunos foram guiando as aulas e, numa “metaleitura”, eles iam refletindo sobre 

o que estavam fazendo para compreender os textos. 

 
 

4.2. Material de Inglês Intercultural  

 

Apresentamos, a seguir, o material didático do Inglês Intercultural utilizado a 

cada etapa, levando-se em consideração a realidade sociolinguística dos sujeitos com os 

quais dialogamos ao longo desse processo. 

Buscamos trabalhar, no ensino de língua inglesa, temas que problematizam a 

realidade do aluno indígena, contextualizando o conhecimento, isto é, trabalhando 

temas com os quais os alunos transitam, se reconhecem, participam no mundo.  

De um modo geral, pensamos que as aulas de leitura não devem se ater somente 

à “leitura escrita”, mas, além de darem a devida importância a textos escritos, devem 

privilegiar a oralidade, trabalhando gêneros discursivos orais e escritos. 

É possível que partamos de uma habilidade linguística, como a leitura, para 

ensinar outras, como a habilidade oral e a habilidade escrita. 

É possível, também, que partamos de uma variedade do idioma como, por 

exemplo, da variedade padrão da língua escrita, para se discutir as variedades das 

línguas / linguagens / discursos.   
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 No Inglês Intercultural partimos do contexto ao texto, percebendo as relações 

interculturais em que os professores indígenas se incluem. Do texto, partimos para as 

palavras, e destas, para o conhecimento dos sons das línguas, seguindo, assim, o 

continuum proposto por Freire: do contexto ao texto, do texto à palavra, da palavra ao 

som. 

A minha proposta é, dessa forma, motivar os alunos a acharem pistas para a 

leitura dos textos a partir de seu próprio conhecimento de mundo e a partir de seu 

repertório bi / trilíngue, construindo, colaborativamente, sentido para os textos lidos. 

Apresento, a seguir, cada uma das etapas do Inglês Intercultural, compostas por 

suas ementas, seus temas contextuais e as pistas de leituras trabalhadas.  

 

4.2.1. Estudo complementar: Inglês Intercultural I   
 
 

Ementa: INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ORAIS E ESCRITAS 

DA LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DO USO DE ESTRUTURA E FUNÇÕES COMUNICATIVAS 

ELEMENTARES. 

Tema Contextual: GÊNEROS TEXTUAIS 

Pistas de Leitura: GÊNEROS TEXTUAIS; CONHECIMENTO CULTURAL E INTERCULTURAL; 

EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS; PALAVRAS REPETIDAS; PALAVRAS COGNATAS E NÚMEROS; 

SKIMMING. 

   

No Inglês Intercultural I apresentei alguns gêneros textuais de conhecimento dos 

professores indígenas. Os gêneros textuais formam, assim, o tema contextual desta 

etapa, e se caracterizam como uma importante pista de leitura. 

Além disso, enfocamos outras pistas de leitura, como a leitura dos empréstimos 

linguísticos presentes nos textos em Inglês, o uso do Português, a leitura de palavras 

cognatas e repetidas, o conhecimento intercultural do aluno, dentre outras. 
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Lançamos mão, também, da apresentação de gêneros textuais (charges, chat, 

entrada de dicionário, receita, propaganda) que fazem parte da realidade intercultural 

dos professores indígenas e cujos temas também fazem parte dessa realidade.  

Partimos, portanto, no Inglês Intercultural, da realidade intercultural dos 

professores indígenas para o reconhecimento da estrutura dos gêneros textuais. Destes, 

para o reconhecimento de palavras contextualizadas e, por fim, de palavras 

significativas para a apresentação dos sons do Inglês, observando as semelhanças destes 

com os das línguas presentes em sala de aula, como os presentes na língua Akwẽ-

Xerente.  

 

4.2.1.1. Tema Contextual: Gêneros Textuais 

 

O material, a seguir, trabalhado no Inglês Intercultural I, explora gêneros 

textuais conhecidos dos alunos como, entrada de dicionário, receita, charge, chat (bate-

papo de internet) e anúncio publicitário. 

O material apresenta, de início, os cinco gêneros textuais mencionados, todos 

escritos em Inglês, mas contendo palavras do Karajá e do Português. Assim, os 

empréstimos linguísticos presentes nos textos que seguem (como Iny, bòròrò, gay, 

fashion, viscera, manioc, cocada, goiabada, paçoca, pequi, goiano, saudades, etc.), são 

motivadores e facilitadores para a leitura em Inglês.  

Meu intuito era que os alunos fizessem uma primeira leitura dos textos, 

atribuindo-lhe significado ao levar em conta a própria estrutura do gênero textual, bem 

como se utilizando de seu conhecimento linguístico para compreender os textos. 

Em um primeiro momento, foi requerido que os professores “lessem” o material 

do Inglês Intercultural apenas folheando-o, “triscando” nele (skim, no Inglês, daí o 

nome skimming: “dar uma passada de olho”, “triscar no texto”). De imediato, 

reconheceram os gêneros textuais e apresentaram os assuntos dos textos: entrada de 

dicionário, artesanato de capim dourado, “produto de material orgânico”, dias culturais, 

receita, “conversa de internet”, alcoolismo, bem como selecionaram palavras que 

puderam imediatamente reconhecer nos textos em Inglês. 
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Ao reconhecer os gêneros textuais e / ou as palavras “conhecidas” (quer seja por 

serem empréstimos, quer seja pela raiz cognata), podemos construir significado para o 

texto a partir de sua estrutura, predizendo o seu conteúdo e exercendo o nosso 

conhecimento de mundo ativado pelo conhecimento intercultural e intracultural. Então, 

vamos aos textos: 
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April 19
th

 Indigenous People Day 

 

A 

 

C 

Part 1: Analyzing Textual Genre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col.our.ed adj 1 colorido, de cores. 2 corado. 3 de cor, 

de raça negra ou outra que não seja branca. 4 Homem 

ou mulher que se identifica com a sexualidade gay.  5 

parcial, apaixonado, tendencioso. 6 coloured 

throughout tingido na fibra. 7 fancy coloured em 

cores vivas. 8 coloured person negro. 8 coloured 

pencil lápis de cor. 

 

BÒRÒRÒ 
(Iny’s porridge) 

1 bundle of firewood 

4 stones to prepare the stove 

1 adult or “medium” turtle 

1 turtle shell (top carapace) 

2-4 liters of water 

1 Turtle’s viscera 

3-4 puba manioc root  

1 ½ liter of manioc flour 

250 g turtle meat 

 
Make the stove with the 4 

stones (trempe) and the woods. 

Get the turtle, kill and open it 

preserving its shell. Add 2 liters 

of water in the shell with the 

viscera to boil. Add the puba and 

the turtle meat chopped and 

cook for more 25 minutes. 

 

 Ninna Sharp Cocada....goiabada caseira...queijo mineiro 
   January 5 at 9:34 p.m. 

 Mr. Araujo Are you having all those 'delícias do cerrado'? :-)  

January 5 at 9:37 p.m. 
 

 Dyana Trees You know, I love piqui!! and guariroba and paçoca and all the other 

goodies! 
January 5 at 9:41 p.m. 

 Ninna Sharp Piqui nunca, mas guariroba and paçoca, yum... 
January 5 at 9:43 p.m. 

 

 Dyana Trees Amy just finished making arroz com pequi. Delish! 
January 5 at 9:46 p.m. 

 Ninna Sharp Can't take the smell...the only part of me that is not GOIANO! 
   January 5 at 9:53 p.m. 

 Mr. Araujo You just gave me a major case of saudades!  
January 5 at 10:40 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

D 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
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Reading Clue  

Exercise 1 (one): Observe the texts. Identify the types (genre): 

1. Email/internet network 

2. Dictionary entrance 

3. Advertisement (or Add) 

4. Recipe (Takinahaky Newspaper) 

5. Comic strip 
 

Exercise 2 (two): How can you recognize the types? Mark + or -: 

1. Layout  

2. Font (Type of letter) 

3. Recursos Tipográficos (Italic, bold, underline, numbers, etc.) 

4. Pictures, drawings, paintings. 

5. Specific words. 

 

 

E 
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Exercise 3 (three): What do you expect to read in each text? Observe the example: 

A. Internet messages: dialogue, chat, greetings, personal information, news, etc.  

B. ______________________________________________________________________ 

C. ______________________________________________________________________ 

D. ______________________________________________________________________ 

E. _____________________________________________________________________ 

 

Contextualizing Knowledge.... 

Gêneros Textuais são “tipos de texto” com forma e função 

comunicativa específicas.  Sua função  é reconhecida por determinada 

sociedade, variando conforme o contexto social e cultural.  A depender do 

contexto sociocultural,  diferentes TEXTOS possuem formas (“ layout”)  

diferentes,  com organização, estrutura gramatical e vocabulários 

específicos.  Esses textos possuem funções definidas e eles podem refletir  

a expressão social e cultural de uma comunidade.  

Para reconhecer o gênero de um texto é preciso ter conhecimento 

de seu formato. Por exemplo: o gênero textual receita  possui geralmente 

um conjunto de ingredientes e um modo de preparo. O gênero resumo  

( ‘abstract’) científico-acadêmico geralmente apresenta objetivo(s),  

metodologia de pesquisa,  análise dos dados e a conclusão (os resultados).  

Familiarizar-se com o gênero textual “possibilita ao leitor efet uar leituras 

mais eficientes e direcionadas, pois permite localizar informações mais  

rapidamente” (Souza et all ,  2005). Acrescenta -se,  ainda, que o leitor já 

prediz as informações que vai  ler.  
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O objetivo, neste ponto, era que os alunos fizessem uma “leitura rápida” dos 

textos anteriores (A, B, C, D e E) para reconhecer o gênero textual de cada um deles. 

Dessa forma, utilizando-se do reconhecimento das estruturas dos gêneros apresentados, 

de seus conhecimentos culturais e interculturais, das gravuras e das palavras 

emprestadas ao Inglês, sobretudo, os alunos puderam não apenas reconhecer o gênero 

de cada texto, como também predisseram muito de seu conteúdo. 

A análise do material pelos professores indígenas se deu da seguinte forma: 

como a maioria está familiarizada com o gênero textual ‘entrada de dicionário’ 

(dictionary entrance), foi fácil reconhecerem a entrada para ‘coloured’ que, no Inglês, 

refere-se à ‘cor’ propriamente dita, à raça / etnia (negra) e à sexualidade (gay). 

Reconheceram também os sintagmas nominais ‘coloured person’ e ‘coloured pencil’, 

atentando-se às palavras conhecidas, às cognatas e aos empréstimos linguísticos.  

A utilização do Português como, por exemplo, nas definições da entrada 

‘coloured’ (Texto A), deu mais confiança ao aluno, daí que o uso da língua portuguesa 

foi uma das pistas de leitura utilizadas no ensino do Inglês Intercultural. 

O uso das línguas indígenas nas aulas de Inglês foi também um grande passo 

para contextualizar o ensino deste. Ademais, os alunos foram compreendendo diferentes 

usos de suas línguas maternas, repletas de funções, dentre elas, o seu papel no contexto 

escolar indígena. Perceberam que o uso de suas línguas é possível de ser feito em 

qualquer contexto escolar, inclusive nas aulas de língua inglesa. Em uma educação 

bilíngue intercultural, os conhecimentos não se separam e não se sobrepõem, mas se 

complementam. 

No caso do gênero ‘receita’ (Texto B), os alunos previram uma quantidade 

básica de informações contidas no texto como, por exemplo, os ingredientes e o modo 

de preparo.  

Alguns alunos Karajá e Javaé reconheceram, quase de imediato, a receita do 

bòròrò
51

 e a palavra Iny (“Povo Karajá”), bem como as palavras puba, manioc, turtle, 

viscera, utilizando-se do seu conhecimento cultural, dos empréstimos linguísticos e dos 

                                                           
51

  Prato típico Karajá e Javaé feito das vísceras da tartaruga. Receita retirada do Jornal Takinahaky 
(2010). Tradução minha. 
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números para advinhar o subtítulo da receita, Iny’s porridge (“mingau Iny / Karajá”), e 

parte do conteúdo do texto.  

A leitura da charge (Texto C) pelos alunos, retirada de um jornal goianiense 

(Jornal do Comércio, agosto / 2008) se deu de forma bem interessante. Eles deram 

várias opiniões sobre qual(is) mensagem(s) o autor do texto queria repassar a seus 

leitores. 

Eles concluíram que o gênero textual em questão faz uma “crítica ao índio 

brasileiro, que está usando roupa, sapato, celular, computador, fone de ouvido, 

notebook, óculos escuros e falando Inglês”.  

Rebatendo esta crítica do autor da charge, o aluno Akwẽ-Xerente Valteir Tpêkru 

disse: “não deixamos de ser índio porque atualizamos nossos artefatos e nossa cultura. 

Nós atualizamos nossos artefatos culturais da mesma forma que atualizamos nossa 

língua e nossa cultura”. 

Semelhante a esta constatação, o aluno Cláudio da Silva Xerente ponderou que 

“o índio não pode querer utilizar coisas que foram há muito tempo introduzidas pelos 

não-índios que estes dizem que estamos perdendo a nossa cultura”.  

Um professor Krikati, Jair, ainda emitiu a seguinte opinião: “dia do índio deveria 

ser todos os dias, já que 19 de abril deixou de ser dia do índio e virou dia do exército”. 

A professora Silvia Krikati, ainda se referindo à data, acrescentou, “o dia 19 de abril é 

importante porque os índios estão sendo esquecidos e vistos como passado, e neste dia 

são realizadas comemorações típicas indígenas na escola. Essa é uma data importante 

para reforçar a cultura indígena”. 

Acrescento, ainda, dois textos de dois professores Akwẽ-Xerente a respeito da 

charge apresentada e que resumem a opinião da maioria dos alunos: 

“Na opinião do autor a charge quis dizer que o índio dessa época não é o mesmo do 

passado. Que o índio usa óculos, celular, computador, sapato. Que tudo isso os faz adotar outras 

práticas linguísticas, sociais, culturais. O autor quis dizer que o índio usando tudo isto pode 

apagar a sua identidade. Mas Ilda Nãmnãdi vê de forma diferente. Que usar isto tudo que ele 

colocou não apaga a identidade da cultura indígena. Porque quando a pessoa nasce com sua 

identidade cultural, esta não se apaga e o índio às vezes tenta esconder a sua própria identidade. 

Mas quando a pessoa nasce com a sua cultura diferente, valoriza e entende que cada povo tem 

sua cultura diferente, eles podem usar as coisas como objetos, sabendo que não são da cultura, 

usando por necessidade. Como por exemplo, se o índio estiver distante da sua família e quiser se 
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comunicar usando o celular sabendo que não é da cultura e por necessidade de falar com sua 

própria língua Akwẽ.” (Namnadi Xerente) 

 

O professor Sinval Xerente acrescenta: 
 

“Na minha opinião com relação à leitura do texto sobre “comportamento do indígena 

brasileiro contemporâneo”está tão evidente que o autor faz a focalização e caracterização do 

indígena da forma  genérica como um todo. Mas é isso mesmo que eles pensam por aí, nem 

sequer procuram conhecer as diversidades culturais que existem no Brasil. Isso também 

significa o apagamento da identidade indígena como sempre. Desde séculos passados a nossa 

história tem sido apagada, ou seja, esquecida de uma forma que nem os livros falam do indígena 

ou sua autonomia como ser humano. Mas devemos provocar essa mudança através da 

integração pluricultural dialogando com os saberes universais, abrindo o leque de uma forma a 

dialogar com todos como foco principal da licenciatura. Por essa razão faço este pequeno 

depoimento com relação ao autor do texto, que ele precisa conhecer mais o mundo indígena e 

tirar a viseira do cavalo.” 

 

 

É interessante observar a posição dos professores em relação a itens que “não 

são da cultura” indígena, mas que são utilizados por eles. A posição é contrária à do 

autor do texto-charge, de que o indígena estaria “apagando a sua identidade”. 

O próximo texto trabalhado se refere a um diálogo extraído da rede social virtual 

‘Facebook’. Com ele, buscamos explorar o conhecimento cultural e os empréstimos 

culturais presentes no mesmo. 

 

 

4.2.1.2. Tema Contextual: Goiano’s Food - Conhecimento cultural e 

empréstimos culturais 
 

 

O próximo texto é do gênero chat (Texto D). Ele se aproxima muito da 

linguagem oral. O diálogo abaixo é o recorte de uma conversa entre uma professora 

canadense, residente em Goiânia (Dyana Trees), a qual aprecia muito alguns dos 

quitutes goianos. A conversa se realiza entre ela e a sua amiga que mora no Canadá 

(Nina Sharp). Nina, que não é brasileira, já viajou a Goiânia e adora ir ao Mercado 

Central, localizado no centro histórico da cidade. Em alguns momentos, há a 

intercalação do diálogo entre Dyana e Nina com a “fala” do Mr. Araújo, aluno de Dyana 

Trees, típica das trocas dos turnos de fala. 
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Ao perguntar sobre o tipo de linguagem utilizada em cada um dos gêneros 

textuais, os alunos iniciaram uma ótima discussão sobre linguagem formal e informal, 

linguagem oral e escrita. 

Ao questionar sobre a diferença de se falar a um pajé, a um amigo de infância ou 

à atual presidenta Dilma, o professor Akwẽ-Xerente, Cláudio da Silva mencionou que a 

aula de Inglês Intercultural estava “recuperando na cabeça e reforçando o aprendizado 

do Português Intercultural”. Passamos, pois, ao texto trabalhado: 
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Part 2.  Cultural Knowledge (“Conhecimento Cultural”) 

A. Vamos ler o diálogo abaixo? Então faça uma leitura rápida (skimming) e, 

utilizando-se de seu conhecimento cultural, discuta com o seu colega o assunto 

do mesmo. 

B. Identifique os empréstimos culturais e reflita: eles ajudam na leitura do texto? 

 
Goiano’s Food52

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o texto acima, os alunos discutiram quais as comidas típicas da 

comunidade goiana e das comunidades indígenas onde vivem, o que foi bem divertido. 

                                                           
52

  Os nomes foram alterados para preservar a identidade de seus falantes. 

 Ninna Sharp Cocada....goiabada caseira...queijo mineiro 
    January 5 at 9:34 p.m. 

 Mr. Araujo  Are you having all those 'delícias do cerrado'? :-)  

January 5 at 9:37 p.m. 
 

 Dyana Trees You know, I love piqui!! and guariroba and paçoca and 

all the other goodies! 
January 5 at 9:41 p.m. 

 Ninna Sharp Piqui nunca, mas guariroba and paçoca, yum... 
January 5 at 9:43 p.m. 

 

 Dyana Trees Amy just finished making arroz com pequi. Delish! 

January 5 at 9:46 p.m. 

 Ninna Sharp Can't take the smell...the only part of me that is not 

GOIANO! 
    January 5 at 9:53 p.m. 

 Mr. Araujo  You just gave me a major case of saudades!  

January 5 at 10:40 p.m. 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/dilys.k.rees
http://www.facebook.com/profile.php?id=1272853685
http://www.facebook.com/aurelioaraujo
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Falou-se sobre o modo como se prepara a tradicional carne moqueada dos Akwẽ-

Xerente, o morcego e a cobra como alimentos tradicionais dos Krikati e o macaco como 

iguaria Guajajara.  

Reconheceram, de imediato, o assunto do texto Goiano’s food, a partir dos 

empréstimos cocada, goiabada caseira, queijo mineiro, delícias, cerrado, guariroba, 

piqui, paçoca, arroz com pequi, goiano e saudades. Isso fez com que os alunos 

predissessem vários enunciados do texto. 

Foi uma oportunidade para os alunos descobrirem termos emprestados ao Inglês 

de comidas bem conhecidas por eles: dentre os já citados, puba, manioc, feijoada, açaí, 

cupuaçu, caipirinha, piraña. Dentre estes, a maioria do Tupi-Guarani e de outras 

línguas indígenas da América Central e do Norte.  

Discutimos, também, sobre outros “empréstimos sem fronteiras” (COSTA, 2006) 

para comidas como, caviar, scargot, strogonoff, pizza, lasagna, foisgras, dentre outras 

várias que compõem o Dicionário Intercultural que vem sendo elaborado pelos alunos 

no Inglês Intercultural. 

Pensando no diálogo acima, foi proposto que os alunos fizessem um quadro 

sobre o que eles gostam (like, love, adore) de comer e fazer. Ressaltamos, também, que 

no tipo de diálogo, acima, os cumprimentos (greetings) e as despedidas (goodbyes) são 

comuns de ocorrer, bem como apresentações pessoais (como dizer o nome, por 

exemplo). Na oportunidade, foi pedido aos alunos que escrevessem uma pequena carta 

contendo (saudações), ações que gostam e / ou sabem desempenhar no cotidiano (can 

swim, can dance, can fish), bem como seus gostos culinários. Dessa forma, os alunos, 

desde o princípio, puderam explorar, também, a escrita em língua inglesa: 

 

1. “Goiânia, sixteen of august of two thousand seven 

Hi! Good morning! I am an Indian...My name is Valteir Tpêkru Xerente. I am 

twenty-five years old. I am from Tocantins, Brazil. My profession is teacher. I can use 

the computer. I like of study and I love my daughter and I adore sweets. Goodbye” 

(Valteir Tpêkru Xerente). 

2. “Date: Sixteen, August of 2007 

City: Tocantínia; State: Tocantins 
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My country is Brasil. I am Nelson Praze Xerente. I am a teacher. I am thirty-one 

years old. I can play soccer. I like milk. I am saying goodbye.”(Nelson Praze Xerente). 

 

3. “Thursday Goiânia – Go Brasil   16/08/2007 

 
Hi, I am Lazaro. I am a teacher. I am thirty-three years old. I am from Tocantins, 

Ilha do Bananal. I can make handcraft. I like barbecue and beverage. Goodbye. Thank 

you” (Lázaro Lopes Tapuia). 

 

4. “Date: Thursday, Sixteen of August 

Good morning! My name is Silma Aparecida, I am ethnic Tapuia, I am a teacher, I 

am twenty-two years old. I am from Goiás, Brazil. I can dance, I can teach, I can sing, I 

can play soccer, I can drive, I can swim. I like dance. I like drive, I like work as a 

teacher. I love chocolate cake...bye! see you next years” (Silma  Aparecida da Silva 

Costa Tapuia). 

 

5. “Hi! Hello! I am Rosalina. My name is Rosalina. I am a teacher. I am from 

Tocantins. I am forty-one. I can teach. I can make handcraft. I like sing. I like fish. I 

like making artesanato. Bye bye” (Rosalina Sibakadi Xerente). 

 

Os alunos fizeram uso, na escrita, de enunciados que aprenderam durante as 

aulas de Inglês Intercultural como, use the computer, play soccer, make handcraft, 

dance, teach, like drive, like work, like fish, like making artesanato, bem como gostos 

culinários como adore sweets, like milk, like barbecue and beverage, love chocolate 

cake, love fish e também os cumprimentos e despedidas aprendidos. Alguns exploraram, 

também, os números e os meses do ano, apesar de esses dois últimos não se 

constituírem um “tópico” da aula. 

O último texto trabalhado durante esta etapa é uma vinheta publicitária, 

propagada em língua inglesa, que anuncia a venda de uma bolsa feita de capim dourado 

(golden grass), com pedaços de coco de babaçu (babassu coconut), e costurada com a 

seda do buriti (buriti straw thread), típico dos artesanatos feitos pelos Akwẽ-Xerente. 

Passamos, pois, ao referido texto. 
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 4.2.1.3. Tema Contextual: Internet sale - Palavras repetidas e cognatas 

 

O material, a seguir, inclui dois textos audiovisuais: um em Português, e o outro 

em Inglês. Os vídeos, extraídos do site ‘Youtube’, retratam realidades (social, cultural, 

econômica) bastante distintas: a da comunidade quilombola de Mumbuca, no Tocantins, 

durante a produção de artesanatos em capim dourado (Vídeo 1: Meu capim dourado) 

(Pré-texto E) e aquela representada pelo discurso transmitido pela vinheta publicitária 

(Vídeo 2: Introducing golden grass) (Texto E).   

No primeiro vídeo é interessante notar que os artesanatos são feitos por mulheres 

e crianças, em grupo, como em um ritual, conclamando a riqueza e a alegria dedicada à 

arte de coser com o capim dourado. A música uníssona cantada pelas senhoras e pelas 

crianças quilombolas é a seguinte:  

 

Video 1 (one): Meu capim dourado  (My golden grass )  

       

“Meu capim, meu capim dourado 

Que nasceu no campo 

Sem ser semeado 

Ô meu amor, ô meu amor 

Que me diz assim, que diz assim 

Que a flor do campo é o meu capim 

Meu capim, meu capim...(idem)” 

 

 

O segundo vídeo também retrata a arte em capim dourado, sob outra perspectiva. 

Na vinheta publicitária (Texto E) procura-se construir um discurso ideológico, “um 

discurso ecológico” em cima da arte orgânica apresentada, “sem danos aos animais e à 

natureza”, em um discurso “brasileiro-chic” e  veiculado em Inglês, a “língua do 
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              Video 2 (two): Introducing Golden Grass                                   

comércio”. Na sequência da construção do discurso made in Brazil são apresentados 

bolsas, sousplats, brincos, ao som de uma música em Inglês. O texto que se apresenta é: 

 

 

 

  

 

Reading Clue 

 

 1. Discuta com os seus colegas e escreva o que você entendeu do texto acima: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Que parte do anúncio relaciona o produto anunciado à questão ecológica? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. O que está escrito na primeira imagem e na terceira imagem? Qual a relação entre as duas? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Por que produtos genuinamente brasileiros (indígena e quilombola) estão sendo veiculados na 

língua inglesa? Em sua opinião, qual seria a função desempenhada pela língua inglesa em um 

anúncio de um produto exclusivamente brasileiro? 
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Após uma discussão crítica dos textos audiovisuais, atentamo-nos às palavras 

cognatas e de empréstimos linguísticos como, no (não), animal (animal), oil (óleo) e 

fashion (moda, estilo, fashion). 

Durante a leitura de um texto, a repetição de palavras também ajuda na sua 

interpretação. Em relação à repetição lexical é interessante que o leitor note palavras 

repetidas ao longo do texto. Isso provavelmente auxiliará na sua formação de sentido, 

bem como o auxiliará a “descobrir” algumas intenções do autor do texto lido. A 

repetição é própria da oralidade. No plano discursivo, ela confirma e / ou reafirma ideias 

ou discursos anteriores. 

No texto anteriormente apresentado, note-se que a palavra product se repete no 

início, meio e fim do texto, “quadro sim quadro não”, numa estratégia do autor do texto 

em conectar os três enunciados em que esse substantivo aparece. Construímos juntos, 

assim, a seguinte explicação: 

 

(1) o produto mencionado é orgânico e, portanto, 

(2) não contém nada que prejudique a natureza, ou seja, não foi preciso matar 

animais e nem utilizar produtos poluentes à base de petróleo nos acessórios 

feitos de capim dourado anunciados na propaganda e, portanto,  

(3) você não deve comprar produtos poluentes, mas um produto da marca 

Tucanno, que se mostra “politicamente correto” ao vender artesanatos feitos de 

material orgânico, geralmente denominados “grass goods”. 

 

No nível flexional, os alunos perceberam que a palavra product se encontra no 

singular (primeiro e quinto quadros) e no plural (terceiro quadro), com os morfemas {-

Ø} e  {-s}, respectivamente, os quais ocorrem tanto em Português quanto em Inglês.  

No nível sintagmático, perceberam ainda que product está sendo modificado por 

outros nomes que o “adjetivam”: 

(1) Organic Product. (“Produto orgânico”) 

(2) No animal (products), no oil products. (“Produto não-animal e não- oleaginoso”) 

(3) Have a Tucanno product now! (“Adquira já um produto Tucanno!”) 
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No tocante à relação entre os sintagmas organic product e “No animal, no oil 

products” (alusão à questão três do texto acima), percebemos que o primeiro quadro em 

que lemos “organic product” é “explicado” na terceira sequência da propaganda, em 

letras destacadas, numa tentativa do autor do texto em construir o discurso pretendido.  

A expressão ‘organic product’ é enfatizada, também, pelo seu predicado, ‘made 

in Brazil’ (1º quadro), reforçando a relação muito explorada em publicidades, que 

vendem a imagem brasileirista de um país tropical, país da floresta, país da natureza, 

logo, país com produtos orgânicos, ao passo que se apagam o histórico de identidades e 

histórias de vida por detrás desses produtos. 

No texto apresentado, os alunos observaram, ainda, a repetição das palavras yes / 

yes e no / no. Temos então os seguintes enunciados: 

(1) No animal, no oil (product) 

(2) Yes Grass, yes fashion! 

 

As palavras ‘yes’– que podem ser um substantivo (“sim, resposta afimativa”), 

um verbo transitivo e intransitivo (“dizer sim, concordar, consentir”) e um advérbio de 

concordância (“sim, é mesmo, é verdade”) e as palavras ‘no’ que, gramaticalmente, 

podem ser tanto um substantivo (“não, negativa, recusa”), um pronome (“nenhum, 

nenhuma”) ou um advérbio (não, de modo algum”), são, sobretudo um ato de fala e elas 

estão confrontadas no texto. 

A repetição é relevante, neste contexto, para que se realce a mensagem que o 

autor do texto deseja passar ao leitor: diga sim ao orgânico chique; diga não aos 

produtos de origem animal e derivados do petróleo. Contrapõem-se, portanto, os 

enunciados “Yes Grass, yes fashion!” e “No animal, no oil products!”. 

Já em relação à veiculação em Inglês de artefatos feitos no Brasil, 

principalmente pelas artesãs e pelos artesãos Akwẽ-Xerente, e pelas mulheres da 

comunidade quilombola de Mumbuca, apresentados em vídeo, as discussões se 

pautaram em torno das funções da língua inglesa neste contexto.  

Ela, aqui, legitima o discurso e encarece a mercadoria, em um momento em que 

a indústria cultural adquiriu alcance global (MESQUITA E MELLO, 2007). Produtos 

denominados de “grass goods” (mercadorias feitas de algodão orgânico, cânhamo, 
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capim dourado), utilizando-se do “discurso da natureza”, vendem milhões, enquanto há 

o apagamento dos sujeitos produtores e o desaparecimento de dados culturais, sociais e 

economicamente sustentáveis para as comunidades minoritárias produtoras.  

Referente à ultima questão (4), os alunos realizaram uma discussão bem criativa: 

contaram histórias sobre os “atravessadores”, isto é, aquelas pessoas que compram arte 

indígena para depois revendê-la no comércio local e mundial. 

Vale lembrar que 2009 foi eleito o ano dos produtos feitos de material orgânico, 

principalmente com o discurso da sutentabilidade da natureza e dos povos produtores. A 

sustentabilidade cultural, linguística e o desnível socioeconômico são, todavia, pouco 

explorados. 

Encerramos, portanto, o ciclo de atividades do Inglês Intercultural I. Em relação 

à ementa, acredito que os alunos compreenderam bem a proposta de introdução às 

práticas de compreensão da língua inglesa, bem como exploraram bastante as pistas de 

leitura apresentadas: os gêneros textuais, o conhecimento cultural e intercultural, os 

empréstimos linguísticos, as palavras repetidas e as palavras cognatas, pistas que foram 

retomadas ao longo das aulas de Inglês Intercultural. Alías, adotamos, essa metodologia 

de “retomada” das reflexões trabalhadas, como as pistas de leitura, ao longo deste 

processo de ensino-aprendizagem.    

Passamos, portanto, ao ciclo seguinte de atividades realizado durante o Inglês 

Intercultural II.  
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4.2.2. Inglês Intercultural II - Do contexto ao texto à palavra ao som  

 

Ementa:  DOMÍNIO DAS REGRAS DE  COMPREENSÃO E PRODUÇ ÃO 

DISCURSIVAS EM LÍNGU A INGLESA NAS RELAÇÕ ES COMERCIAIS E 

INTERCULTURAIS .  

Tema Contextual :  INTERCULTURAL MARKET  

Pistas de Leitura :  EMPRÉSTIMOS LINGUÍSTICOS ,  COGNATOS E INFERÊNCIA  

 

 No Inglês Intercultural II, iniciamos uma reflexão sobre as semelhanças entre o 

vocabulário em língua inglesa e em língua portuguesa, e como esta reflexão contribui na 

compreensão leitora dos textos trabalhados. Ademais, pensamos como outras pistas de 

leitura se interlaçam e podem ser utilizadas em qualquer nível de ensino. 

 Passamos, então, aos textos representantes do tema contextual proposto, 

aplicando à sua leitura, as pistas já mencionadas: conhecimento prévio, conhecimento 

intracultural e intercultural, inferência, cognatos e empréstimos linguísticos, para ler os 

textos do gênero textual “publicidade / anúncio”. Outras pistas de leitura como o 

reconhecimento das marcas tipográficas, dos nomes próprios e a tradução foram 

surgindo no decorrer desse processo. 
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4.2.2.1. Tema Contextual: Intercultural Market – empréstimos, 

cognatos e inferência 
 

 
 

Contextualizing the Knowledge... 

A semelhança entre a língua portuguesa e a língua inglesa, em termos de 

vocabulário, deve-se principalmente ao fato de o Português ser uma língua latina e 

de grande parte do vocabulário Inglês moderno provir também do latim, apesar de 

sua origem germânica.  

O Inglês possui, também, vários ‘neologismos’ (palavras novas) cunhados a 

partir de morfemas (“partes de palavra”) gregos e latinos, em formas de afixos 

(sufixos e prefixos) como bio-, eco-, psycho- em palavras como biotecnology, ecology 

e psycho-killer, e em forma de palavra inteira, como em biotecnology, formada por 3 

elementos greco-latinos.  

O Inglês recebeu, ainda, diversos empréstimos linguísticos diretos do Latim 

(isto é, aqueles que não foram traduzidos e nem “adaptados” ao sistema linguístico 

do Inglês), como academia, equilibrium, album, alumnus, campus, anus, auditorium, 

dentre centenas de outros, bem como recebeu vários outros empréstimos de línguas 

de origem latina como do Francês, principalmente, e do Espanhol, mais 

recentemente.  

O Inglês é um “língua-aspiradora” (Crystal, 2005), a qual recebeu, ao longo da 

história de contato com outros povos, empréstimos de várias línguas do mundo 

como, por exemplo, de diversas línguas indígenas: as da América do Sul – Tupi-

Guarani (ananas, piranha, guarana, jaguar, manioc, pirarucu, caju~cashew) e 

Quíchua (gaucho, llama, yerba, mate, pampas), além de cacique, savana, tabac, etc.; 

as da América Central – Náuatle (cacao, chocolate, tomate, coyote) e Caraíba 

(papaya, pirogue) e as da América do Norte – Ojubwa, Cheyenne, Arapaho, 

Esquimó (mocassim, tobogam, totem, igloo, kayak), só para citar algumas. Outras 

línguas que contribuíram com empréstimos para o Inglês foram, além das já citadas, 

o Português, o Alemão, o Holandês, o Árabe, o Japonês, etc. 

 

 

 

Levando em consideração a reflexão proposta, acima, nos dedicamos à leitura do 

texto que segue: 
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Text 1:     Boutique Handbag 

O anúncio, a seguir, é composto de vários enunciados que, juntos, formam o todo 
da mensagem que se quer repassar ao destinatário. Em grupo, tente adivinhar as 
informações presentes no anúncio, qual o possível meio de comunicação em que ele foi 
veiculado e para que provável público o anúncio se destina: 

 

Description: Handbag, handmade from natural golden 

grass (Singhnantus sp), ornamented with slices of 

babassu palm coconut and finishing with buriti 

(Mauritia flexuosa) straw threads. 

Origin: Tocantins, Brazil 

Handbag dimensions: 27,5 cm W x 18,5 

cm L x 10,0 cm Diam.  

Handle dimensions: 65,0 cm L (end to 

end) x 1,0 cm W  

Weight: 0.5 kg (1.10 lbs) 

Colors:  Golden 

Materials:  natural golden grass 

Days to ship:  3 days  

Gender:  Female 

Sizes:  Large  

Quantity: 2 in stock  

Price:  AUD $229.97 

Add to Cart 

 

 

 
Reading Clue – Deduct from the text above: 

 
a. Ten (10) examples from English similar to Portuguese (E.g.: natural, dimensions). 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

b. Five (5) examples from English you already knew. 
______________________________________________________________________ 
 

c. Three (3) English words you infered (discovered) meaning through the context. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
d. Let’s create a text describing the product in Portuguese! Let’s create a “add” with 

your product!  
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A pista de leitura aqui é a exploração do conhecimento intracultural e 

intercultural dos professores, tanto da parte do objeto do anúncio (a bolsa feita de capim 

dourado, seda de buriti e babaçu, produzida por vários artesãos e artesãs Akwẽ-

Xerente), como em relação ao uso social do gênero textual apresentado.  

Pelo estilo do texto, o leitor já “lê” de imediato o assunto do mesmo através do 

seu conhecimento intercultural, pela imagem exposta, pelas palavras em destaque, as 

quais constituem, cada uma delas, em um tópico do texto, pelos empréstimos 

linguísticos, pelos cognatos e por advinhação / predição. 

Ao depararmos com este texto, contextualizamo-lo com perguntas do tipo: do 

que trata o texto; quem produz o objeto; como o “produto” é feito; qual o tamanho; 

quem o usa, etc.  

Na ocasião, os Akwẽ-Xerente disseram quem produz a arte em capim dourado, 

com quais propósitos e para quem. Houve ainda comentários que fazem parte da 

realidade intercultural e intracultural dos professores indígenas como, “a arte indígena 

tem dia que olho como venda e tem dia que uso como material cultural e uso pessoal, na 

cultura”. A mesma professora acrescentou: “tenho vergonha de usar cocar, porque tem 

um significado e um cântico que eu não sei, há a sua parte cultural”.  

Perguntas referentes ao contexto indígena Akwẽ-Xerente também emergiram, 

como um professor Krikati, da turma de 2010, que perguntou às Xerente sobre o “uso 

cultural da bolsa e de outros artesanatos”, “ou se a arte serve apenas para a venda”.  

Aqui, as Akwẽ-Xerente explicaram que o uso de artefatos feitos de buriti (pizu 

wdê) e tiririca (apto, antiga moeda do povo Akwẽ-Xerente) são mais utilizados “na 

cultura”, ao passo que os feitos com o capim dourado são destinados mais para a venda 

aos não-indígenas, como as bolsas e os souplas, “apesar de algumas mulheres já 

passarem a usar brinco e colar de capim dourado como adornos, de enfeite, já que está 

na moda”, acrescentou a professora.   

Explorando o conhecimento intercultural e intracultural como pistas de leitura, 

os leitores indígenas passaram a buscar informações específicas significativas do texto.  
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Em relação aos empréstimos linguísticos identificados pelos alunos nos textos 

foram: babassu, buriti, Brazil (empréstimos para a língua inglesa) stock (empréstimo do 

Francês ao Inglês e ao Português) e coconut (loanblend).  

As palavras cognatas reconhecidas foram colour, female, natural, ornamented, 

dimensions, investigate, material, description, origin e quantity, palavras de origem 

grega e latina emprestadas ao Inglês moderno e com o mesmo significado em 

Português.   

Outras palavras emprestadas foram surgindo no diálogo de sala, como as 

palavras do Inglês football, beef, beefsteack e snooker emprestadas e fonologicamente 

adaptadas ao Português, ao Gavião e ao Karajá: as duas primeiras ao Português, como 

em ‘futebol’ e ‘bife’, a terceira ao Gavião, como em bexitec (‘bisteca’), e a última ao 

Karajá como em sinua / sinuka (‘sinuca’ nas falas masculinas e femininas, 

respectivamente)
53

.  

Fomos construindo, assim, uma lista de palavras de empréstimos, palavras-

chave, e cognatos, as quais auxiliam na compreensão do texto. Elas também compõem o 

Dicionário Intercultural elaborado pelos professores indígenas: 

 

 

Empréstimos   Palavras-chave   Cognatos 

Babassu Price Investigate 

Brazil  Ornamented Dimensions  

Buriti  Palm Coconut 

Colour Days Material  

Female Gender  Description 

Natural  Grass Origin 

Stock Golden  Quantity 

  

 

 

As palavras de empréstimo do tupi babassu e buriti despertaram a curiosidade 

dos alunos Akwẽ-Xerente. Quando um deles perguntou como se lia a palavra “babassu”, 

                                                           
53

 Há, na língua Karajá, diferenças entre as falas masculina e feminina como, por exemplo, a ocorrência, 

em determinados contextos linguísticos, do fonema /k/, na fala feminina, e a sua ausência na fala 

masculina. Para maiores esclarecimentos, ver Borges (1996). 
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expliquei-lhes a relação do som [s] com as letras que o representam nas línguas inglesa, 

portuguesa e Xerente: no Português, (s, ss, sc, x, xc, ç, c, z), em palavras como ‘Saci, 

cassete, piscina, máximo, excelente, babaçu, cioso e paz, respectivamente; no Inglês (s, 

ss, sc, ce, c, se, st, ps), conforme ocorre nas palavras sun, babassu, scene, niece, center, 

goose, castle e psalm; e no Akwẽ-Xerente (s, ss), em palavras como em si (pássaro) e 

ssu (folha de buriti). 

Exemplificamos, ainda, outras palavras de empréstimos para a língua inglesa 

fonologicamente adaptadas, como caju~cashew piranha~piraña, caipirinha~caipiriña. 

No caso dessas duas últimas, há a utilização, no Inglês, do grafema emprestado do 

espanhol ñ, representante do som [] que, no Português, é representado pelo dígrafo nh, 

como em ‘sonho’. 

Como forma de se trabalhar a oralidade dos alunos foi-lhes pedido que 

discutissem com o colega e em grupos sobre o assunto de cada um dos 12 tópicos do 

texto “boutique handbag” (description, origin, handbag dimensions, handle 

dimensions, weight, materials, colors, days to ship, gender, sizes, quantity, price), ou 

seja, que eles tentassem explicar ao colega as informações relacionadas a cada um dos 

referidos tópicos.  

Oralmente, os alunos foram construindo sentido para o texto descrevendo a 

bolsa: “é costurada com linha de buriti”, “é feita de capim-dourado”, “é enfeitada com 

lasca de coco”, “serve para a venda”.  

Os professores inferiram a palavra ‘handbag’ (bolsa de mão), através do próprio 

desenho exposto na propaganda virtual e pela formação da palavra composta por ‘hand’ 

(mão), a qual inferiram pelo “handebol, meu esporte favorito, que é jogado com a mão” 

e bag (“que só pode ser bolsa por causa do desenho da bolsa”). Notamos aqui a 

importância de utilizar os processos de formação de palavras e da criatividade do aluno 

no ensino-aprendizagem de línguas. 

A palavra ‘day(s)’, por exemplo, alguns alunos afirmaram sê-la um cognato e 

logo explicaram o porquê: “é só trocar o y de lugar com o a que vira dya(s)”. Em 

realidade, isso é reflexo do exercício da criatividade dos alunos no ensino-aprendizagem 

de uma língua.    



174 
 

Os alunos, também, por inferência, descobriram o significado da palavra 

‘weight’ pelo símbolo de medida que o acompanhava Kg (quilograma) e price, pelo 

valor monetário que o seguia. Descobriram também, por inferência, a palavra “golden”, 

acompanhada da palavra colour (que aparecia no primeiro gênero textual apresentado 

no Inglês Intercultural I, “entrada de dicionário), bem como sucederam na tradução do 

sintagma natural golden grass, inferindo a palavra grass precedida de natural golden, 

que aparece no primeiro tópico (description) do produto à venda.  

Ao chegarem no 3 days, alguns se apressaram em dizer que era o tanto de dias 

que leva para uma bolsa de capim dourado ficar pronta, mas as Akwẽ-Xerente logo 

interviram com seu conhecimento intracultural, alegando que esse artefato leva o dobro 

desse tempo para ser produzido.  

Para auxiliá-los à resposta certa, contextualizamos o ‘3 days’ (com o fim de 

gerar a compreensão  da expressão ‘days to ship’) da seguinte forma: “quando 

compramos algo na internet e vemos a expressão ‘3 dias’, o que pode ser? De imediato 

responderam “dias para entregar!”.  

Em decorrência da discussão realizada na sala de aula de Inglês Intercultural 

(bem como no estudo complementar Línguas Indígenas) e a pedido dos alunos 

trabalhamos alguns processos de formação de palavras compostas retiradas do texto e de 

outras que surgiram durante o processo, formadas a partir de hand e nut: 

 

 

hand nut 

handbag Coconut  

handmade Peanut  

handle Brazilnut  

handball  Cashew nut  

 

 

 

Os Akwẽ-Xerente explicaram que há, na sua língua, palavras que compõem 

outras, à semelhança do Inglês, como é o caso das palavras krã (fruto, cabeça, filho e, 
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por extensão, coisas consideradas “redondas”) e rom- (interpretado como “coisa”), 

apresentado, a seguir: 

 

rom- (coisa) 

rom .zbrê:  coisa cozida  

rom .krã :  fruto  

rom .kmãdâ :  assunto, plano 

rom .kre:  coisa seca, lugar seco, varão,  

nome próprio  

rom .krê:  coisa dentro; plantação  

rom .te:coisa crua, nova 

rom .su :  folha 

 

Veja, por exemplo, a explicação apresentada, no quadro-negro, pelos professores 

Akwẽ-Xerente em relação ao uso de {rm-} em sua língua:  

 

 

 

 

 

Em relação às palavras latinas do texto, “female” (fêmea, mulher, moça, 

feminino, feminil, do sexo feminino) e “large” (grande, largo, extenso, abundante), a 

princípio elas podem contribuir para o entendimento de palavras como “gender” 

(gênero, sexo) e “sizes” (tamanho, medida, número). 
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Não obstante, em uma das aulas realizadas em 2007, os professores indígenas se 

engajaram em discussões em torno de processos de formação de palavras do Akwẽ-

Xerente, já que palavras como “gênero” (gender), “material” (material) e “tamanho” 

(size), dentre outras construções linguísticas que apareciam no texto em Inglês, se 

encontravam em processo de discussão e elaboração no Akwẽ-Xerente. Sabe-se que 

diferentes línguas apresentam outras noções de cor, tamanho, material, espaço, tempo, 

etc.  

Os professores fizeram as seguintes observações, dando duas interpretações para 

o signo ‘gênero’: uma mais biológica (sexo masculino e sexo feminino) e outra mais 

“cultural” (comparada à noção de ‘gênero’ em que se reconhecem várias identidades 

fluidas de gêneros e de identidades sexuais), as quais são debatidas em um continuum 

entre performances masculinas e femininas: 

 

a.  Gender (‘sexo’) :   

Ambâ (homem, macho) 

  Pikõ (mulher) 
               

b. Gender (“gênero”) 

 

Ambâ    tanẽ kõwa   pikõ  

 homem ou talvez    mulher  

 

 
 
 

A formação da palavra sizes  no Akwẽ-Xerente foi explanada da 

seguinte forma, expressando a dualidade de tamanho:  

 

c. Sizes  
 

ĩsawre    kato    ĩsrurê 

Maior      e        menor 
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Já a expressão “days to ship” (dias de entrega) foi formulada da 

seguinte forma:  

 

 

 

d. Days to ship  

Btã: sol, deus, dias  

  Btã ssõre nã sis samr pibumã 

 dias da semana entregar qualquer hora ou qualquer dia 

 

 

 

As palavras compostas e os sintagmas nominais como handbag dimensions e 

handle dimensions foram também inferidos pelos leitores, ao observarem os números 

que seguiam ambas as expressões, além da formação das palavras derivadas de ‘hand’ 

(handbag, handmade, handle), bem como pelo cognato ‘dimension’.   

Os leitores indígenas perceberam, também, a semelhança de flexão de algumas 

palavras com o marcador de plural e pluralidade -s, coincidente tanto em Português, 

quanto em Inglês, como em days e dias. 

Na língua inglesa, o morfema de plural apresenta as seguintes variações a 

depender do contexto fonológico: {-es} = /-s/ ~ /-z/ ~ /-z/, como nas palavras days, 

dimensions e slices, respectivamente, retiradas do texto. O Inglês apresenta, ainda, os 

alomorfes /-/, como em fish; /-en/, como em oxen, e o plural realizado a partir de 

alterações fonêmicas, como em feet. Foi explicitado, também, o morfema de flexão 

homônimo e homófono {-es} de terceira pessoa do singular do Inglês.  

Os professores interpretaram, ainda, os sintagmas “natural golden grass” (capim 

dourado natural), “ornamented with slices of babassu palm coconut” (enfeitados com 

pedaços de coco de babaçu) e “buriti straw thread (seda de buriti)”, atentando-se aos 

empréstimos linguísticos, à formação das palavras e à sua ordem de aparição nos 

sintagmas.  
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Eles discutiram, também, sobre a melhor tradução (tida como outra pista de 

leitura) do sintagma nominal buriti straw threads (straw: palha e thread: linha) que, em 

conjunto, analisaram como melhor tradução a expressão “seda do buriti” ou, conforme 

explicaram: “a seda é a linha mais fina retirada da palha de buriti, a qual é descartada, 

não serve para coser, sobrando apenas a seda. A palha é também muito utilizada, mas 

para fazer cobertura de casa, para outros tipos de artesanato, mas não para costurar o 

capim dourado”. 

No anúncio, os nomes próprios e as marcas tipográficas presentes no texto 

também se tornam pistas efetivas para a sua compreensão.  

Alguns professores Akwẽ-Xerente se engajaram na tradução das palavras-

chave do texto e alguns se dirigiam ao quadro para discutir e fornecer explicações sobre 

formação de palavras em suas línguas semelhantes às do Inglês. Ouviam-se discussões 

calorosas na língua Akwẽ-Xerente e em língua portuguesa, em um primeiro momento, e 

em Gavião, Krikati, Guajajara, Karajá, Javaé, Tapirapé, Apinajé, Xerente, Guarani, em 

outros. 

Um último detalhe importante do texto que foi percebido pelos professores 

indígenas foi o valor da bolsa dado em dólares australianos (AUD$ 229,97), preço 

muito além daquele pelo qual os artesãos e as artesãs Akwẽ-Xerente vendem suas peças 

em capim dourado (R$ 20 a R$ 40 reais).   

Em relação à última atividade referente ao texto Boutique handbag, foi pedido 

aos alunos que criassem uma propaganda de um produto: 
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1. Em grupo, tentem se lembrar de outras propagandas / anúncios 

publicitários. Pensando que alguém escreve algo com um determinado 

objetivo e para determinadas pessoas, para que servem os anúncios (de 

TV, rádio, internet, outdoor ,  boca-a-boca, etc.)?  

2. Let’s  creat na add!: Lembre-se qual é o objetivo (se é pra 

comunicar, informar, pedir, protestar, vender, etc.), a quem se dirige a 

propaganda (público alvo: crianças,  adultos, homens, mulheres,  

presidente) e quais as intenções do autor do texto.  

 

 

 

 

 

 

O anúncio de um maracá, criado pelos alunos Luis Antônio Tapuia, Adriana 

Tapuia, Kaxowari’i Tapirapé e Arokomyo Cláudio Júnior, ficou assim: 
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Passamos, assim, ao próximo tema trabalhado no Inglês Intercultural II. 
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4.2.2.2. Tema Contextual: Tráfico de Artesanato Indígena – 

compreensão geral, compreensão das ideias principais e compreensão 

detalhada 
  

 

Tema Contextual: TRÁFICO DE ARTESANATOS INDÍGENAS 

Pistas de Leitura: COMPREENSÃO GERAL, COMPREENSÃO DAS IDEIAS PRINCIPAIS E 

COMPREENSÃO DETALHADA; FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

 

Outro texto trabalhado em sala e retirado da internet e publicado, originalmente, 

em 31 de janeiro de 2005, cuja manchete “Service Agents and Brazil Delegation 

Investigate Illegal Artifacts” (Agentes Públicos e a Delegação do Brasil Investigam 

Artesanatos Ilegais) despertou a curiosidade nos alunos, talvez pelo fato de que vários 

se sucederam na compreensão do mesmo, posto o grande número de empréstimos 

latinos ao Inglês, e talvez pela própria temática do texto, que fez emergir várias 

discussões e opiniões. 

Outra motivação, talvez, esteja no fato de que, nos dias anteriores, concomitante 

à etapa do Curso de Licenciatura Intercultural, ocorria um encontro nacional de 

linguistas aplicados na UFG, evento em que os alunos venderam valor superior a cinco 

mil em moeda corrente brasileira em artesanatos Akwẽ-Xerente, Tapirapé, Gavião, 

Karajá, em dois dias de evento. Compradores alegaram destinos como França, Japão e 

Estados Unidos para aqueles artesanatos que estavam adquirindo. Talvez isso tenha 

corroborado para certo interesse percebido por parte dos universitários. Passamos, 

portanto, ao texto trabalhado: 
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O texto a seguir é uma denúncia:  

Special Agents and Brazil Delegation 
Investigate Illegal Artifacts  

10 Region, January 31,  2005  

 
 

 
 

Special agents of the United States met with two police investigators 
from Brazil  in Sandusky, Ohio, to stop illegal trafficking in Brazilian 
native artifacts (indigenous artifacts).  
 
The special agents'  investigation uncovered more than 2,000 items 
illegally imported into the United States from Brazil.  The items had 
been purchased legally in Brazil  and then sold here  for thousands of 
dollars above their original purchase prices.  
 
 

 

 
Reading Clue – Extract from the text above: 
 

 
a. Ten (10) examples from English similar or identical to Portuguese. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b. Five (5) examples from English you already knew. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c. Three (3) English words you infered (discovered) meaning through the 
context. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d. Describe the topic of the text. Make a critique!  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

A seguir, apresento as três pistas / objetivos de leitura 

desenvolvidos com os alunos: compreensão geral,  compreensão das  

ideias principais e compreensão detalhada, trabalhados através dos dois 

textos anteriormente apresentados: Boutique Handbag  e Special  Agents 



183 
 

and Brazil Delegation Investigate Il legal Artifacts .  Em seguida, 

apresento a contextualização desse conhecimento:  

 
 

Reading Goal 

  

1. General Comprehension: 

 

a. Read the previous texts rapidly. Then, describe in one sentence the main idea of 

each one: 

 

 Read titles (if the case); 

 Translate cognates (similar words in Portuguese and English) 

 Your knowledge about the theme.   

 
Text A: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Text B: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  
2. Comprehension of the main ideas: 

Go back to the texts and answer to what the following piece of information refers to 

(Volte aos textos e responda a que se refere cada uma das informações abaixo): 

 

TEXT A: 

a. babassu palm coconut  

______________________________________________________________________ 
 

b. buriti straw threads 

______________________________________________________________________ 
  

c. natural golden grass 

______________________________________________________________________ 
 

d. 3 days 

______________________________________________________________________ 
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TEXT B: 

 

a. Sandusky, Ohio  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b.  illegal trafficking 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. 2.000 (two thousand) 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

d. legally 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Detailed Comprehension 
 

Read TEXTs A and B again and check True (T) or False (F): 

 

Text A 

a. A bolsa é feita com capim dourado tingido. 

b. A bolsa é ornamentada com pedaços de coco da baía. 

c. A bolsa de capim dourado é finalizada com linha de palha de buriti. 

d. Há várias bolsas em estoque. 

e. A bolsa é vendida em dólar australiano. 
 

Text B 

a. Agentes especiais norte-americanos se encontraram com agentes brasileiros 

na cidade de Sandusky, Estado de Ohio, para uma investigação policial. 

b. Policiais brasileiros e norte-americanos se juntaram para traficar e vender 

artesanatos indígenas. 

c. Uma investigação policial descobriu mais de dois mil itens indígenas nos 

Estados Unidos que foram importados ilegalmente do Brasil. 

d. Os itens foram adquiridos legalmente no Brasil. 

e. Os artesanatos indígenas foram vendidos nos Estados Unidos por milhares de 

dólares acima do preço de compra original. 
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 Contextualizing Knowledge 1... (Compreensão Geral) 

Para compreendermos a ideia geral de um texto, ou o “tema do texto”, podemos observar 

títulos e subtítulos, números, símbolos, gravuras, tabelas, ênfase tipográfica, cognatos, 

primeiras e/ou últimas línguas de cada parágrafo, etc., técnicas já bastante difundidas no 

ensino de leitura em língua inglesa (Souza et al, 2005). Quando observamos um texto 

rapidamente para identificar a sua ideia ou assunto geral, sem se preocupar com 

detalhes do texto, estamos utilizando da técnica de leitura denominada skimming (do 

verbo ‘skim’, “deslizar” ou “triscar”). A praticamos, por exemplo, quando folheamos um 

jornal, livro ou revista para obter uma ideia geral das principais matérias / anúncios / 

capítulos. 

 
Contextualizing Knowledge 2... (Compreensão das ideias principais) 

Quando buscamos não apenas identificar o tema do texto mas, também, compreender as 

suas ideias ou argumentos principais, sem nos determos aos detalhes, empregamos a 

técnica do scanning, isto é, uma leitura rápida em busca de informações específicas. É o 

caso, por exemplo, quando buscamos uma palavra no dicionário ou quando consultamos 

uma lista telefônica ou o índice de um livro para encontrar um capítulo de interesse. 

    
Contextualizing Knowledge 3... (Compreensão detalhada) 

É quando buscamos não apenas identificar a ideia geral do texto e compreender seus 

argumentos / ideias principais, mas também reconhecer seus detalhes. Por exemplo, ao 

folhear um jornal e decidir a matéria que queremos ler, prestamos atenção aos detalhes 

dessa matéria específica e fazemos conexões com o que já sabemos sobre o assunto 

tratado (background knowledge). 

 

 

 

Nesta apresentação dos três tipos de compreensão textual, isto é, as 

compreensões geral, detalhada e das ideias principais, os próprios alunos foram 

retomando as pistas de leituras que eles estavam utilizando. 

Isso foi importante para que eles percebessem que não fazemos o uso de apenas 

uma pista de leitura por vez, mas podemos exercitar a nossa capacidade leitora 

utilizando-nos de quantas pistas forem possíveis de uma só vez.  
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Os alunos associaram a compreensão geral, por exemplo, ao skimming, aos 

gêneros textuais, aos títulos, às marcas tipográficas, aos cognatos, aos empréstimos 

linguísticos, às gravuras, à inferência. 

A compreensão das ideias principais foi associada ao scanning, aos cognatos, 

aos empréstimos, ao conhecimento intercultural e intracultural.  

A compreensão detalhada, por sua vez, foi relacionada à releitura, a outras 

leituras, ao conhecimento prévio, à formação de palavras, à atenção e à criatividade. O 

trabalho realizado com a formação das palavras foi feito da seguinte forma: 

 

A FORMAÇÃO DAS PALAVRAS 

 

Para trabalhar alguns processos de formação de palavras que apareciam nos 

textos em Inglês, propusemos um dominó para matchup, para que os alunos formassem 

as palavras compostas e derivadas contidas nos textos. O objetivo foi que eles 

percebessem que as palavras podem ser decompostas em partes as quais, 

 

 por si só podem ter um significado (como nas palavras compostas); 

  ao passo que em outras a formação se dá por acréscimo de um morfema 

mais gramatical, geralmente cambiando a palavra a outra classe 

gramatical (como é o caso das palavras derivadas); 

 e ainda aquelas palavras que são ligadas a morfemas presos, como as 

palavras flexionadas, cujos morfemas de flexão indicam tempo, modo, 

aspecto, número, pessoa, possessão, gênero, só para citar as mais 

frequentes.   

 

Para contextualizar a atividade proposta, foram levadas gravuras para a sala de 

aula, para que os alunos compreendessem a formação de palavras através de rebus, isto 

é, palavras e frases feitas a partir da combinação de letras, gravuras ou lologramas (c.f. 

CRYSTAL, 2001) como, por exemplo, LVU (‘I love you’) ou X-burguer 

(‘cheeseburguer’). 
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Levamos, por exemplo, gravuras de mão + bolsa (para formar a palavra 

‘handbag’), um mapa do Brasil + -ian (para formar a palavra Brazilian) e uma garrafa 

de bebida alcoólica + –ism  (para formar ‘alcoholism’), palavras-chave dos textos 

trabalhados.  
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          HAND      +   BAG 
 

                

            BRAZIL                +                        -IAN 
 
 

                         

          ALCOHOL     +             -ISM 
 

 

 

 

SÃ 
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Em seguida, apresentamos aos alunos as palavras listadas abaixo, retiradas dos 

textos, em cartões contendo a base da palavra, os sufixos e os prefixos separadamente. 

O objetivo era que os alunos refletissem sobre esses processos de formação e que 

formassem as seguintes palavras:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa intenção, aqui, era que a base de conhecimento (apresentada no 

Capítulo 3) fosse retomada, reconstruída e recontextualizada em cada aula do Inglês 

Intercultural. Finalmente, demos continuidade ao processo de formação de palavras com 

a seguinte atividade, em que os alunos puderam refletir sobre os processos de formação 

de palavras semelhantes na língua inglesa e em suas línguas maternas: 

P R E F I X O                      B A S E            B A S E      S U F I X O  

 hand Bag  

 hand Made  

 hand -le 

 ornament -ed 

 finish -ing 

un- finish -ed 

 legal -ly 

i-  (l)legal  

i-  (l)legal -ly 

 import -ed 

 Investigate -ion 

 traffick -ing 

 Brazil  -(i)an 

un- cover -ed 

 alcohol -ism 

in- ability  

 physic -al 

 depend -ance 

 shake -ness 



190 
 

1. Use your knowledge about cognates, inference, loanwords and word 

formation to guess the words below; 

2. Are there similar word formations in Portuguese, Akwẽ-Xerente, Gavião, 

Tapirapé, Apinajé, Karajá, Javaé, Krikati, Guajajara, Krahô, Guarani? 

A.  

Handbag........................................................................................................................ 

Handmade……………………………………………………………………………………………………………………. 

Handbag dimensions………………………………………………………………………………………………….. 

Handle dimensions……………………………………………………………………………………………………… 

Ornamented ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Finishing………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
B.  

Legally………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Illegal…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Illegally ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imported ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Investigation ………………………………………………………………………………………………………………. 

Trafficking……………………………………………………………………………………………………………………. 

Brazilian………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uncovered……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
C.  

Alcoholism…………………………………………………………………………………………………………………… 

Inability ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Physical ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dependence………………………………………………………………………………………………………………….

Shakiness……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Na oportunidade, os alunos foram dando vários exemplos, em suas línguas, 

como sinal de compreensão dos processos de formação das palavras compostas e das 

palavras derivadas pelo uso de afixos (sufixos e prefixos).  

Foi mencionado, por exemplo, o morfema {-kwa}, da língua Akwẽ-Xerente, o 

qual transforma verbos em nomes (com traço [+humano]). Neste caso, o acréscimo 

desse morfema a um verbo refere-se a “alguém que realiza uma ação”, o “feitor” (doer, 

no Inglês) dessa ação, conforme ocorre em rowahtu-kwa (ensinar-kwa) e teach-er 

(ensinar-er), significando, em ambas as línguas, “aquele que ensina”, “ensinador”, 

“professor/a” ([+humano]).  

Uma razão para pensar o nominalizador -kwa com traço [+humano] é o fato de 

que podemos observá-lo, produtivamente, na constituição de nomes próprios 

masculinos Akwẽ-Xerente como, Tukwa, bem como formando o pronome interrogativo 

nõkwa (quem?), usado para se perguntar por alguém [+humano] ou, ainda, se referindo 

aos mais diversos “profissionais”, aos feitores de determinadas ações, como observamos 

em kuĩkre.kwa (kuĩkre: escrever + -kwa = escritor), semelhante ao morfema {-er}, do 

Inglês, como ocorre em writer (write: escrever + -er = escritor). 

Outro morfema mencionado foi o morfema {-zε} ([-humano]), conforme ocorre 

na palavra rowahtu-ze (ensino, escola, lugar e modo de ensinar), o qual encontra 

correspondência no sufixo {-ing}, do Inglês, transformando verbos em nomes, também 

com traço [-humano], como ocorre em palavras como teach-ing (“o ensino”, 

“ensinamento”). 

O morfema Akwẽ-Xerente {-ze} também corresponde ao {-er}, do Inglês, em 

sua contrapartida [-humano], como ocorre em painkiller (pain: dor + kill: matar + -er: 

nominalizador), que seria o “mata-dor ou tira-dor”, conhecido como “anador”, 

“analgésico” ([-humano]). A palavra do Akwẽ-Xerente pãrze (pãr: matar + -ze: 

nominalizador = “algo que mata”), a qual compõe o sintagma tpêpãrze (tpê: peixe + 

pãr: matar + -ze: nominalizador), por exemplo, nos leva a observar que –ze transforma 

verbos em nomes com traços [-humanos], como o sintagma tpêpãrze (“matador de 

peixe”), o tingui, espécie de cipó venenoso utilizado para pescar (um “mata-peixe”).  

 



192 
 

Em relação à última questão do texto, foi pedido aos alunos que fizessem uma 

crítica a respeito do tema trabalhado: sobre a comercialização de artesanatos indígenas 

no Brasil e no mundo. Os textos trabalhados causaram grande impacto na sala de aula e 

os professores apresentaram pontos de vista variados e politizados que se referem, 

principalmente, à questão de “documento legal”, ao valor do documento escrito, como 

meio de respaldo à venda de arte indígena em escala global, como demonstram os 

trechos, a seguir, escritos pelos alunos: 

 

1. A opinião de venda de artesanato indígena para outros lugares depende de ser 

contratado um valor legal (Manoel Xerente). 

 

2. Vender artesanato para outro país tem que ser fiscalizado legalmente (Ilda 

Xerente). 

 

3. Se for bem contratado em documento, com valor legal, na base certa, pode-se 

negociar (Cláudio Xerente). 

 

4. Acho que para nós, índios, é importante que nossos artesanatos sejam vendidos 

em todo o mundo, desde que seja legalizado e vendido por um preço justo para 

os índios (Lázaro Tapuia). 

 

5. Na minha opinião, a venda de artesanatos indígenas para outros países sou 

contra porque não são legalizados e, mesmo assim, tem pessoas que os vendem 

ilegalmente, ganhando o preço maior, ganhando o lucro, mesmo que a pessoa 

tenha comprado o artesanato por um preço muito baixo (Valteir Xerente). 

 

6. É ilegal vender artesanato sem consultar aquele povo ou comunidade que o 

produz (Jonas Sansão-Gavião). 

 

A venda também é considerada uma forma de divulgação e reconhecimento da 

cultura daqueles que produzem os artesanatos:  

 

7. A venda de artesanatos indígenas ela é muito importante porque se torna uma 

divulgação cultural (Nelson Xerente). 
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8. A venda de artesanatos indígenas deveria ser realizada por uma organização 

indígena ou grupo de pessoas. É uma forma de divulgar a cultura indígena 

(Boaventura Gavião). 

 

9. Deve continuar (a venda de artesanatos) porque é uma fonte de renda dos 

indígenas e também porque aumenta o reconhecimento dos povos indígenas 

(Welington Tapuia). 

 

A questão econômica (e seu desnível) é, também, apontada pelos 

universitários:  

 

10. A venda de artesanatos para fora do Brasil é muito pensativa para o povo 

indígena, já que se vende para o povo brasileiro e depois eles vendem fora do 

Brasil para lucrar muito (Maria Helena Xerente). 

 

11. Pode sim haver uma venda de artesanato para qualquer parte do mundo desde 

que se tenha total consciência do que se está fazendo pois, como sabemos, o 

artesanato é uma das maiores fontes de renda dos povos indígenas (Silma 

Tapuia). 

 

12. Acho uma forma de divulgação do artesanato, mas há pessoas que trabalham 

como “atravessadoras”e a forma de não tê-las é montando uma associação 

(Márcio Tapuia). 

 

13.  Não sou contra a venda dos artesanatos indígenas para outros países, mas que 

seja legalizada, principalmente para aqueles que compram dos índios por um 

preço muito menor (Valci Sinã). 

 

14. Desde que seja exportado dentro da legalidade e que traga retorno para os 

próprios artesãos (através de associações) (Maria Aparecida Tapuia). 

 

O próximo texto apresentado e trabalhado em sala de aula é sobre um tema que, 

infelizmente, vem agredindo a saúde, a cultura e as relações familiares de muitos povos 

indígenas e não indígenas: o alcoolismo.  
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4.2.2.3. Alcoolismo: conhecimento prévio 
 

 

Tema Contextual: ALCOOLISMO 

Pista de Leitura: CONHECIMENTO PRÉVIO 

 

O presente tema contextual procura problematizar uma realidade inter e 

intracultural: o alcoolismo. Este tema vem sendo, inclusive, trabalhado por um dos 

alunos Akwẽ-Xerente do Estágio pedagógico de 2008, mostrando que tal tema tem 

vindo à tona em muitas esferas, como nos espaços de sala de aula e nos debates 

comunitários indígenas. 

A formação das palavras-chave presentes no texto, a seguir, (alcoholism, 

inability, physical, dependence, shakiness) foi previamente trabalhada à sua leitura, tal 

qual feito com as palavras-chave dos dois textos anteriores (vide exercício anterior). 

Os alunos também reconheceram as diversas palavras semelhantes tanto no 

Português, quanto no Inglês, presentes no texto: alcoholism, alcohol, dependence, 

symptoms, compulsion, control, inability, occasion, physical, náusea, anxiety, period, 

tolerance, occur, use: 
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ALCOHOLISM 
Getting the facts 

 

 
Alcoholism, also known as ‘alcohol dependence’, is a disease that includes for symptoms: 

 
 Craving: a strong need or compulsion to drink. 

 Loss of control: the inability to limit one’s drinking on any given occasion. 

 Physical dependence: withdrawal symptoms, such as nausea, sweating, shakiness, 

and anxiety, occur when alcohol use is stopped after a period of heavy drinking. 

 Tolerance: the need to drink greater amounts of alcohol in order to “get high”. 

 

1. Com base no título e na ilustração, formule hipóteses sobre o conteúdo do 

texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. SYMPTOMS, CAUSES, CONSEQUENCES: Antes da leitura, reflita sobre o que você 

sabe sobre o assunto do texto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Vamos ler o texto e verificar se ele apresenta algumas das informações que você 

listou na questão anterior? 

 

4. Questions: 

 

a. What is alcoholism? 

___________________________________________________________________ 

 

b. What are the symptoms os alcoholism? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Find the English words for the following Portuguese words: 

 

Alcoolismo ................................................ 

Dependência ............................................. 

Sintomas ................................................... 

Compulsão ................................................ 

Ocasião ..................................................... 

Náusea ...................................................... 

Ocorre ....................................................... 

Uso ............................................................ 

Período ...................................................... 

  

Contextualizing the knowledge... 

 

A compreensão de um texto se deve em grande parte ao conhecimento que o 

leitor já possui do assunto tratado, bem como pela(s) leitura(s) anterior(es) desse leitor. 

Esse conhecimento resulta da aprendizagem acumulada com base nas experiências de 

vida de cada sujeito. Ademais, “o conhecimento prévio é um recurso fundamental no 

processo de compreensão, pois possibilita a formulação de hipóteses e inferências 

pertinentes o significado do texto” (Souza et all, 2005, p. 21). 

Aqui vemos palavras que vocês já conheciam, como os cognatos, outras palavras 

que reconhecemos, como os empréstimos linguísticos. Reconhecer a formação de uma 

palavra ou de um sintagma pode ser uma boa pista para ler em qualquer língua. Nesta 

ocasião, entendemos o(s) significado(s) da formação de uma palavra utilizando de nosso 

conhecimento de mundo, da nossa criatividade, da advinhação e do contexto em que 

essas palavras estão inseridas. 
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No trabalho realizado com formação de palavras os alunos eram incitados a 

listarem em seus dicionários, proposto no primeiro dia de aula, palavras que eles 

achavam de difícil compreensão ou, ainda, aquelas que não eram possíveis o seu 

entendimento nem por inferência, nem pelo conhecimento prévio, nem intercultural, 

nem pelo processo de formação de palavras e que, para tanto, deveriam utilizar da 

estratégia do uso de dicionário.  

Sugerimos, portanto, a inclusão de palavras novas do Português e do Inglês em 

seus dicionários, separadas por campos semânticos como: empréstimos, cognatos, 

cumprimentos e despedidas, cores, parentesco, artesanato, números, partes do corpo, 

comidas, animais, etc. Assim, os professores indígenas vêm sendo autores na construção 

do próprio objeto de que fazem uso. 

 

 

4.2.2.3.1. Da palavra ao som 
 

Os debates realizados dentro e fora das aula de Inglês Intercultural sugerem 

grande interesse de vários professores indígenas pela pronúncia das palavras, bem como 

sobre a relação que geralmente se estabelece entre som e grafema. Assim, fomos, 

paulatinamente, elaborando o que denominamos Quadro Plurilíngue de Sons 

Consonantais das línguas indígenas da região Araguaia-Tocantins apresentado, 

parcialmente, no Capítulo 3, referente às línguas Akwẽ-Xerente, e às línguas portuguesa 

e inglesa. 

Ademais, o trabalho com os sons das línguas contribuiu para a memorização das 

palavras-chave dos textos trabalhados nas aulas de Inglês Intercultural, relembrando os 

temas dos mesmos, bem como auxiliou o ensino-aprendizagem de vocabulário em 

língua inglesa, com palavras que surgiram durante as aulas, e com exemplos vindos dos 

alunos. Palavras pertencentes a um mesmo campo semântico também foram exploradas. 

Dessa forma, além do trabalho com a formação de palavras, processo a partir do 

qual os próprios alunos puderam inferir significados ao se depararem com palavras 

como shakiness (palavra para “tremedeira”, fraqueza, um dos sintomas do alcoolismo), 
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a qual foi associada a “milk shake”, ou ainda, à palavra handbag, associada à palavra 

“handball”, enfocamos, também a parte dos sons. 

Para o trabalho com os sons das palavras, recorremos a uma brincadeira bastante 

popular, mas que, para minha surpresa, alguns professores não conheciam: ‘forca’ (ou 

hangman: “homem pendurado / suspenso”, no Inglês). Essa brincadeira consiste em 

advinhar uma palavra decomposta em letras (no presente caso, fizemos a forca com 

grafemas e com fonemas), no intuito de apresentar, dessa forma, a relação som / 

grafema no Inglês.  

Nesta brincadeira, apresentamos traços em branco com o número de sons e / ou 

grafemas para que os grupos advinhem a palavra a ser inferida. A cada erro, o boneco a 

ser enforcado vai ganhando forma (rosto, corpo, membros superiores e inferiores) para, 

no final ser “enforcado”. A palavra em questão é o título de um dos textos anteriormente 

trabalhados: BOUTIQUE HANDBAG: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

b o u t i q u e  h a n d b a g  =  15 grafemas (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hangman 
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[ b ut i k    h  n d b  g] =               12 sons (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

 

 

 

 

Após esta brincadeira, introduzi os oito pares de fonemas + a lateral /l/, do 

Inglês, que ocorrem como fonemas ou alofones (n° 8) no Português:  

 

 

1. /p/ e /b/ (palmeira, palm; bola, ball) 

2. /f/ e /v/ (physical, física; vitory, vitória) 

3. /t/ e /d/ (traffic, traficar; dependence, dependência) 

4. /s/ e /z/ (tolerance, tolerância; Brazilian, brasileiro) 

5. /m/ e /n/ (dimension; dimensão; ornamented, ornamentado) 

6. /k/ e /g/ (trafficking, tráfico; investigation, investigação)  

7. // e // (shakiness, Xerente; alusion, Jesus) 

8. [ʧ] e [ʤ] (chicken, tia, buriti; Dj, dia) 

9. /l/ (alcoholism, alcoolismo) 
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Após isso, incitamos a brincadeira em grupos, com palavras acima citadas ou 

com qualquer outra. Foi uma boa oportunidade para focar no ensino-aprendizagem da 

relação fonema e grafema do Inglês.  

Em seguida, introduzimos mais cinco fonemas consonantais “diferentes” do 

Inglês, ou seja, os quais não há no Português, mas que encontramos correspondentes, 

conforme demonstrado no terceiro capítulo e conforme observaram os professores, nas 

línguas Javaé, Karajá, Gavião, Tapuia e Akwẽ-Xerente: 

 

 

10. //: como em bathroom, no Inglês, bisa, no Javaé e Ijasò, no 

Karajá. 

11. //: como em father, no Inglês ou “‘fazer’ na pronúncia do 

Lula”, conforme observou um aluno. 

12. //: como em king, no Inglês e ngor, no Gavião.  

13. /ɽ/: como rapids, no Inglês e porta na variedade goiana e 

Tapuia do Português, ou seja, a depender do contexto 

fonológico, variando /H/54 em [ɽ], [h], [x] e [ř] no Português 

brasileiro. 

14. /h/: como hospital, no Inglês, haju (paca), no Karajá e –ha 

(casca, pele, seio, teta, mama), no Akwẽ-Xerente. 

 

 

Introduzimos, também, mais três sons do Português que não encontram 

correspondência no Inglês:  

 

 

                                                           
54

 Indica um arquifonema, ou seja, uma abstração tal qual os fonemas, dos sons de uma língua. O 

arquifonema, no caso é a simplificação de fonema no qual se inclui dois, três ou mais sons que coocorrem 

em uma língua, como a palavra porta, a depender do contexto sociolinguístico e referindo-se às diversas 

variedades do Português Brasileiro, pode ocorrer de quatro maneiras.  
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15. / /: banha  

16./ /: palha 

17./x/: rápido 

 

 

Em relação às vogais do Akwẽ-Xerente e do Português, ambas as línguas 

possuem as mesmas vogais nasais e quase todas as vogais orais, com exceção das 

vogais [ǝ] e [], as quais ocorrem apenas no Akwẽ-Xerente.  

No entanto, a vogal [ǝ] do Akwẽ-Xerente encontra correspondências na língua 

inglesa.  

Neste contexto, as vogais similares do Inglês, em relação às vogais encontradas 

nas línguas Akwẽ-Xerente e portuguesa são:  

 

ENGLISH         PORTUGUÊS      AKWẽ-XERENTE  

 

// - bit /'bt/    

 
// - bet /'bt/ 

 
/a/ - father /'faðer/ 
 
// - bought /'bt/ 

 
// - book /'bk/ 

 
 
 

 

 

Já as vogais abaixo, a primeira da língua inglesa e as duas últimas da língua 

portuguesa (no primeiro quadro), possuem correspondência na língua Akwẽ-Xerente 

(segundo quadro): 

 

  
 

/i/ - ali /a'li/ 
 
// - pé /'p/ 

 
/a/ - lá /'la/ 
 
// - pó /'p/ 

/u/ - uva /'uva/ 

 

 
/i/ - sika /s'ka/ 

 
// - kre /'kr/ 

 
/a/ - dato /da't/ 

 
// - karo /ka'ɾ/ 

 
/u/ - huku /hu'ku/ 
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      English / Portuguese           Akwẽ-Xerente 
 
 

 

 

 

 

 

Neste contexto, as vogais do Inglês que diferem das do Akwẽ-Xerente e do 

Português são
55

: 

     

    English 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, a língua portuguesa apresenta ditongos que se aproximam dos 

referidos sons consonantais da língua inglesa, com exceção de //, conforme exemplos, 

a seguir: 

 

                                                           
55

 As vogais dos quadros marcadas com asterisco (*) são glides e vogais tensas. Para maiores 

esclarecimentos consulte Cristófaro Silva (2002). 

 

/a/* – my /ma/ 

/y/* - beat /byt/ 

/e/* - bait /bet/ 

/o/* - boat /bot/ 

/uw/* - boot /buwt/ 

/æ/ - bat /bæt/ 

 

 

/ə/ - but /'bət/ 
 
 

/e/ - ele /'el/ 

 

/o/ - ovo /'ovu/ 

/ə/ - ambâ /am'bə/ 
 
 

/e/ - tpê /t'pe/ 

 

/o/ - dizô /d'o/ 

 



203 
 

   English    Portuguese  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando à brincadeira proposta aos alunos, achamos sugestivo, em determinado 

momento da aula, trabalhar com as partes do corpo, já que, ao retornarmos à brincadeira 

do hangman, e à medida em que desenhávamos o boneco, alguns alunos perguntavam: 

“porque não tem hand no boneco? como se fala pé / olho / boca / nariz / orelha?”, já que 

protestaram contra o fato de “o boneco do professor não tem pé, não tem mão, não tem 

olho; é por isso que ele morre logo”. 

Em determinados momentos das aulas de Inglês Intercultural, os alunos iam 

construindo conhecimento dos sons da língua inglesa, do Português, do Akwẽ-Xerente e 

da “língua dos parentes”, como eles disseram e conforme demonstrado, a seguir. 

As atividades realizadas pelos professores indígenas, a seguir, refletem seus 

conhecimentos a respeito dos sons das línguas presentes na sala de aula. Essas 

produções fazem parte do dicionário plurilíngue que vem sendo construído 

colaborativamente com eles a cada etapa do Inglês Intercultural. 

 O conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula demonstra a reflexão a 

respeito de palavras significativas durante o processo de ensino-aprendizagem como, 

handbag, handmade, house, cow, thirty, singer, city, nothing, night, que aparecem nas 

produções, a seguir: 

 

/a/ - saia /saa/ 

/y/ - série /sry/ 

 

/ e/ - cheio /eu/ 

 
/ o/ -olvidar /ovidar/ 

 

/uw/ - ultraje /uwtrai/ 

 

---------------- 

/a/* – my /ma/ 

/y/* - beat /byt/ 

/e/* - bait /bet/ 

/o/* - boat /bot/ 

/uw/* - boot /buwt/ 

/æ/ - bat /bæt/ 
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Na última atividade acima, dos Alunos Célio Gavião, Rogério Apinajé e 

Haritxana Karajá, na quarta coluna (“Língua materna”), a legenda para as letras A, G e 

K, que se encontram abaixo dos grafemas s, x, h, n, indica as iniciais das línguas 

Apinajé, Gavião e Karajá. Ou seja, em relação aos dois primeiros grafemas, s e x, o que 

os alunos quiseram dizer é que observaram que o som /s/ é representado pelos grafemas 

s, c, ç, ss, sc, no Português (vide ‘exemplos’, na última coluna); pelos grafemas s, c, no 

Inglês (singer, city); pelo grafema s, no Apinajé (sik, sĩme), pelo grafema x, no Gavião 

(max, mix, mux, fox, cax) e também pelo grafema x, no Karajá (Ixa).   

De forma análoga, o segundo som analisado pelos alunos /h/ (primeira coluna) é 

explicado na quarta coluna como h/A, h/G e h/K, que significa que o som /h/ é 

representado pelo grafema h tanto em Apinajé (hapor, harôj), quanto em Gavião 

(hapry, harxa) e em Karajá (hãriri), tal qual no Inglês (handbag, handmade). São da 

mesma forma iguais as representações do som /n/: n no Inglês (night, nothing), no 

Português (ninho, nora), no Apinajé (nà, no, nõ, ni, na), no Gavião (no, tanny) e no 

Karajá (nieru). 

Observamos, portanto, que as atividades realizadas com os sons das línguas 

podem ser um motivador na aquisição de vocabulário em Inglês, em ambiente 

plurilíngue, bem como na leitura dessa língua. Passamos, agora, ao Inglês Intercultural 

III. 
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4.2.3. Inglês Intercultural III 

  

Ementa: V ISÃO DE LÍNGUA (GEM)  COMO INSTRUMENTO SOC IAL DE 

COMUNICAÇÃO ,  O  QUAL INCLUI UMA RE DE COMPLEXA DE FATOR ES 

LINGUÍSTICOS E EXTRA LINGUÍSTICOS .  

Pista de Leitura :  METALEITURA (O  QUE É LER?  O  QUE É TEXTO?) 

Tema Contextual :  EDUCAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA E ENSINO DO INGLÊS  

PARA POVOS INDÍGENAS .  

 

No Inglês Intercultural III, o objetivo é apresentar aos alunos os vários 

significados de ‘texto’ e de ‘leitura’ em diferentes domínios sociais. 

Procuramos, ainda, através dos temas propostos, discutir como a língua inglesa é 

um instrumento social de comunicação no meio acadêmico e na moda, por exemplo, e 

ainda, como essa língua se relaciona a populações indígenas brasileiras, através, por 

exemplo, do ensino do Inglês em escolas formais indígenas, da oferta de curso de Inglês 

para indígenas pelo Itamarati, ou, ainda, através da divulgação de arte indígena 

brasileira através da moda.    

Passamos, pois, aos textos. 
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4.2.3.1. Texto, Leitura e motivação de leitura  
 

 

 What is a text? 

 

Ler não é somente decodificar um texto, mas interagir com ele e 

posicionar-se criticamente diante dele. E o que podemos entender como texto? 

Enquanto unidade de sentido, o texto pode ser oral, escrito, verbal e não-verbal. 

Podemos considerar que uma palavra, um gesto, uma figura, uma escultura, um 

slogan, um enunciado (oral ou escrito) inserido/a em um contexto sociocultural e 

em um determinado momento histórico, seja um texto. 

Os textos podem se configurar das seguintes maneiras:  

 

- Texto [+oral]: anúncio publicitário, documentário, telejornal, etc.; 

-Texto [+escrito]: gêneros textuais escritos como memorando, carta, 

homepage/webpage, e-mail, scrap, etc.; 

- Texto [+semiótico]: cocar dos índios Kamaiurá que conta a história do povo com 

referência ao eclipse solar. 

 

 What is Reading? 
 
 

Segundo Freire e Shor (1986, p. 15), “desde muito pequenos aprendemos a 

entender o mundo que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender a ler e a 

escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos 

cerca”. Para o autor, “ler não é só caminhar sobre as palavras e nem voar sobre as 

palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a conexão entre o 

texto e o contexto do texto e também como vincular o texto/contexto com o meu 

contexto, o texto do leitor.” 
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 Reading Clues  
Discussion 3: Reading Clues 
 
 Interpretação de empréstimos lingüísticos e cognatos que constam nos 

textos em Inglês; 
 Identificação das marcas tipográficas (Letras MAIÚSCULAS, que indicam 

nomes próprios e siglas, números, símbolos, gráficos, tabelas, fonte, título 
e subtítulo); 

 Focalização nas imagens apresentadas ao longo do texto, posto que 
facilitam a interpretação do mesmo; 

 Exploração do conhecimento de mundo, sabendo-se que todos trazem um 
imenso repertório lingüístico-cultural desde o início de nossa formação 
como seres sociais.  

 Quais outras estratégias de leitura você utiliza para ler, ou quais 
estratégias você utiliza em sala de aula para ajudar o seu aluno a “ler 
melhor”? Dê exemplos. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Questionary 1:  

 

What do you like reading in your L1? 

______________________________________________________________________ 

 

What do you like reading in your L2? 

______________________________________________________________________ 

 

 

Which reading clues do you use most to understand a text? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

What kind of text would you like to read in our next English classes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

What is a text? Give examples. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4.2.3.2. Tema Contextual: “Itamarati oferece curso de inglês para índio” 
 

Ler não quer dizer a decodificação de estruturas apenas, mas e, sobretudo, a 

leitura refere-se ao diálogo de enunciados, os quais estão inseridos em dado contexto 

histórico, cultural e social e que dão forma ao todo do texto discursivo.  

Iniciamos o nosso trabalho no Inglês Intercultural III, portanto, com textos que 

se relacionam com a atual realidade dos povos indígenas como, por exemplo, textos 

sobre educação superior indígena, sobre educação bilíngue intercultural e sobre o ensino 

de Inglês para indígenas.  

O texto a seguir, em Português (TEXT 1), intitulado “Itamarati oferece curso de 

inglês para índios,” nos serviu como suporte para a leitura de outro texto, em Inglês, e 

de temática semelhante, sobre educação superior indígena (4.2.3.3), intitulado “Brazil 

wants indians in college”.  

Para interagirmos com ambos os textos, levantamos algumas questões sobre o 

ensino da língua inglesa, sobre o seu ensino / aprendizagem poder contribuir ou 

prejudicar a(s) língua(s) materna(s) dos sujeitos que se propõem a estudá-la; sobre 

algumas políticas educacionais (como, por exemplo, o encorajamento de estudantes 

indígenas a adentrarem na educação superior) levadas a cabo, atualmente, no País, sobre 

como essas políticas podem contribuir com as comunidades indígenas; sobre problemas 

enfrentados pelas escolas indígenas. 

Tanto as discussões realizadas em Português, quanto a leitura de textos nesta 

língua são, portanto, auxiliares no ensino-aprendizagem da leitura em Inglês, desde que 

se estabeleça uma relação entre contexto e texto (s), neste caso, entre contexto, texto em 

Português e texto em Inglês .  

A seguir, apresentamos os textos informativos retirados de um site da internet e 

trabalhados no Inglês Intercultural. O gênero é ‘notícia’. Em seguida, propomos um 

debate.  
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TEXT 1: A seguir, apresentamos dois textos informativos retirados de um site da 
internet. O gênero é ‘notícia’: 
 
 

ITAMARATI OFERECE CURSO DE INGLÊS PARA ÍNDIOS 

16/10/2002  

Funai - Oito indígenas das etnias Kaingang, Wassu Cocal,  

Guarani, Pataxó, Pankararu e Xavante começam, hoje (15), às 14 

horas, no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), a estudar inglês em curso criado especialmente 

para atendê-los.  Todos são formados ou estão cursando 

universidade. O objetivo é preparar os índios pa ra participarem de 

reuniões internacionais com o domínio do inglês.  

O curso resultou de entendimentos da Coordenação Geral de 

Defesa dos Direitos Indígenas da Funai (CGDDI) e de organizações 

voltadas para o interesse das comunidades com o Itamarati. "Algun s 

dos alunos inscritos já participam de reuniões internacionais e será 

excelente aprenderem o inglês. Além disso, estaremos mais 

preparados para o mestrado e doutorado", lembra Wilmar Guarani,  

coordenador da CGDDI e também aluno do curso.  

Os alunos inscritos são: o pedagogo Edmundo Xavante, as 

advogadas Lucia Fernando e Anaiá Pataxó, a socióloga Azelene 

Kaingang, além dos estudantes Rosane Kaingang (Turismo),  

Leonardo Ivirson, Maria Aldemir e Adão Brasil.   

Simone Cavalcante 
Copyright 2000-09, Rota Brasil Oeste. Acesso: Quinta-Feira, 02 de Julho de 2009. 
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Discussion 1: 
 

1. Em sua opinião, qual o objetivo de se ensinar / aprender Inglês nos dias 
atuais? 
 

2. O texto acima justifica o ensino de Inglês para “índios”. Com quais 
objetivos? 
 

3. Você acha que o ensino / aprendizagem do Inglês pode contribuir com ou 
prejudicar a sua língua materna? Por quê?  

 
 
 
 
 

 

Conforme mencionado, o texto anterior, em Português, é um texto-suporte para a 

discussão do próximo texto, em Inglês. Ambos fazem parte de uma discussão 

convergente: sobre o ensino da língua inglesa a povos indígenas do Brasil e sobre a 

entrada de indígenas nas universidades brasileiras. Passamos, então, ao próximo texto. 

 
  

4.2.3.3. Tema Contextual: Brazil wants Indians in college  
 

  

Com o presente tema temos por objetivo discutir sobre a própria realidade 

escolar dos professores indígenas do Curso de Licenciatura Intercultural. É importante 

que se discuta as expectativas desses professores cursando o ensino superior, bem como 

o que isso significa para as suas comunidades e para o Brasil. Não é à toa que a 

presença de indígenas nas universidades brasileiras vem sendo notícia nacional (veja, 

por exemplo, a revista Ciência Hoje, de março de 2011) e internacional, conforme o 

texto trabalhado no Inglês Intercultural com os alunos e apresentado, a seguir.  

Continuamos o nosso trabalho com pistas de leitura como a identificação de 

nomes próprios e de palavras de raiz românica que auxiliam, sobremaneira, na 

leitura do texto em Inglês. Ademais, a identificação dos números presentes no texto e 

da função destes no enunciado favoreceu bastante a leitura do mesmo. Palavras-chave 
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do texto foram trabalhadas por um matchup que o segue. Ademais, trabalhamos com 

processos de flexão e derivação das palavras do texto:  

 

 
TEXT 3: 
 
Read the text, underline the cognates, and circle the typography marks: 
 

 

Brazil Wants Indians in College                                                                             

Written by Germano Neves     

Friday, 27 August 2004  

 
 
The Ministry of Education (MEC) is encouraging Indian students to acquire 
higher education, so that they can contribute to basic education in Brazilian 
villages. The MEC intends to graduate four thousand Indian teachers over the 
next four years.  
Data from the Ministry reveal that there are 2,179 native schools in Brazil 
operating within Indian territories, but most offer only grades 1-4, for lack of 
teachers with higher education.  
"This is a way for us to promote racial equality in public universities," said Lula, 
explaining that some of the places will be automatically reserved for Blacks and 
Indians.   

  
Fonte: Agência Brasil 

 
 
VOCABULARY: Match up! 
 
1. higher education (  ) dados 
2. encourage   (  ) educação superior 
3. acquire  (  ) falta, carência   
4. data   (  ) maneira, caminho 
5. lack   (  ) a maioria 
6. way   (  ) encorajar 
7. grades  (  ) adquirir 
8. most  (  ) grau, nível escolar 
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ACTIVITY 4: 
 
1. What’s the text about? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. Why is MEC encouraging indigenous students to get Higher Education? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.  What are the major problems of Brazilian native schools according to the text? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. What other problems you can tell?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. In your opinion, how can the university contribute to you and to your 
community? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Após ampla discussão sobre os problemas diversos, físicos e humanos, 

enfrentados pelas escolas indígenas, que vão desde a falta de professores à falta de 

carteiras e merenda, projetamos, no quadro negro, o texto aos alunos, modificado da 

seguinte forma: nomes próprios em itálico, e cognatos sublinhados.  

Destacamos, ainda, morfemas bastante produtivos do Inglês como, o morfema 

de plural {-es}, grafado em -s (Indians, students, vilages, teachers, years, schools, 

grades, Blacks) e em -ies (territories, universities), marcados em azul (blue); bem como 

o morfema homônimo e homófono para terceira pessoa do singular {-es}, como no 

verbo  ‘wants’, marcado na cor lilás (purple). 
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Outros morfemas destacados foram o morfema flexional {-ing}, em verde 

(green), ocorrendo em palavras do texto como encouraging, operating e explaning; o 

morfema derivacional de substantivos {-ty}, como em equality, destacado em vermelho 

(red) e o derivacional de advérbio {-ly}, como em automatically, marcado em amarelo 

(yellow). O morfema verbal {-ed}, como ocorre em reserved, também foi destacado, em 

marrom (brown): 

 

 

 

Brazil Wants Indians in College                                                                             

Written by Germano Neves     

Friday, 27 August 2004  

 

The Ministry of Education (MEC) is encouraging Indian students to acquire higher 

education, so that they can contribute to basic education in Brazilian villages. The MEC 

intends to graduate four thousand Indian teachers over the next four years.  

Data from the Ministry reveal that there are 2,179 native schools in Brazil operating 

within Indian territories, but most offer only grades 1-4, for lack of teachers with higher 

education.  

"This is a way for us to promote racial equality in public universities," said Lula, 

explaining that some of the places will be automatically reserved for Blacks and 

Indians.   

 Fonte: Agência Brasil 

 

 

Em conjunto, foi solicitado aos alunos que reagrupassem as palavras em 

destaque no texto (nomes próprios e palavras românicas) e as alinhassem conforme a 

sequência em que aparecem no texto, para construir sentido para o mesmo, sem que 

para isso precisassem traduzí-lo. Incluimos aí marcas tipográficas como números, 

porcentagens, etc. O texto elaborado pelos alunos ficou assim: 
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Ministry of Education (MEC) encouraging Indian students acquire education. 

Contribute basic education Brazilian villages.  

MEC graduate 4,0000 (four thousand) Indian 4 (four) years. 

Ministry reveal 2,179 native schools Brazil operating Indian territories.  

Indian territories offer 1-4.  

“promote racial equality public universities”, Lula explaining automatically reserved 

for Blacks and Indians.   

 

Após se engajarem no matchup (“vocabulary”), presente no texto anterior, os 

alunos foram completando as “lacunas” com as palavras em Português. O texto passou a 

fazer ainda mais sentido com o conhecimento da tradução das palavras-chave do 

mesmo, bem como com a explicitação dos morfemas de flexão e derivação coloridos 

(através dos quais trabalhamos, ainda, os nomes para ‘cores’ no Inglês). O texto 

elaborado pelos alunos ficou assim: 

 

 

Ministry of Education (MEC) (está) encorajando Indian students adquirir educação 

superior. Contribute basic education (em) Brazilian villages.  

MEC pretende graduate 4,0000 (four thousand) Indian (em) 4 (four) years. 

Dados (do) Ministry reveal 2,179 native schools (em) Brazil operating (em) Indian 

territories. A maioria  offer as séries (grau, nível escolar)1-4, por falta de 

teachers (com) educação superior. 

“Uma maneira de promote racial equality (em) public universities”, Lula explaining 

(que)  lugares  automatically reserved for Blacks and Indians.   

 

  

Não há, portanto, a necessidade de se traduzir palavra por palavra do texto, já 

que não é o objetivo das aulas de Inglês Intercultural este tipo de “leitura”. 
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Na análise de alguns morfemas do Inglês, como o morfema de plural {-es}, os 

alunos observaram a sua semelhança ao morfema de plural do Português, bem como de 

seus alomorfes. 

No caso do Inglês, a maioria das palavras forma seu plural com o sufixo {-s}. As 

terminadas em /i/, precedidas de uma consoante, formam seu plural em /-ies/. 

Substantivos terminados nas sibilantes /s/, //, /ʧ/ e nas vogais médias posteriores // e 

//, como em ‘tomato’  são realizados na forma do alomorfe /-es/: 

‘tomatoes’  As exceções são as palavras ox-oxen, child-children e tooth-

teeth. 

O Português tem também as suas exceções como em quaisquer e em pires. Em 

palavras terminadas em s no Português, como em lápis, pires, o alomorfe de plural é 

/Ø/, ou seja, ele ocorre na sua não-ocorrência.  

Em relação aos outros morfemas destacados no texto, no Inglês a formação de 

ação progressiva é feita pelo acréscimo do morfema {-ing}. Este morfema auxilia 

também na construção de uma coerência interpretativa do texto, já que é semelhante aos 

morfemas do Português {-ando / -endo / -indo}, da mesma forma que o morfema de 

advérbio {-ly} ({-mente} em Português) e do morfema derivacional de substantivo {-

ty} ({-dade}, no Português). 

Entendemos, portanto, que a construção de sentido do texto reside em fatores 

linguísticos e extralinguísticos como, por exemplo, no reconhecimento de partes de 

palavras, como nos processos de flexão, derivação e composição, bem como na 

contextualização do tema do texto, tendo por referência as vidas e os conhecimentos dos 

sujeitos indígenas participantes.  

Passamos, portanto, ao próximo tema trabalhado nesta etapa. 
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4.2.3.4. Tema Contextual: A arte indígena e o seu uso na moda 

brasileira 
 

Vogue Brazil: a arte indígena no alvo da moda brasileira. 

 
No presente tema contextual temos por objetivo discutir sobre a propagação da 

arte indígena brasileira. Isso inclui, por exemplo, refletir sobre o mercado nacional e 

internacional dessa arte, bem como sobre o seu espalhamento na moda, na televisão e na 

internet. 

Na cidade de Goiânia, por exemplo, há, anualmente, uma feira internacional de 

arte, onde facilmente encontramos arte indígena brasileira. Outros exemplos são as 

exposições e feiras de artesanato indígena de Budapeste (“Exposição Índios do Brasil”) 

e de Milão. Não é difícil encontrar em qualquer aeroporto e rodoviária do País, bem 

como nos shoppings da cidade, peças indígenas e quilombolas feitas de capim dourado, 

buriti, tiririca, dentre vários outros tipos de sementes. 

Notamos, portanto, que o uso de peças feitas em capim dourado e produzidas 

especialmente pelos Akwẽ-Xerente e pela comunidade quilombola de Mumbuca, vem 

sendo cada vez mais propagado pela mídia e pelo comércio. 

Um bom exemplo é o programa apresentado por Ana Hickman no dia 27/7/09, 

em que a apresentadora mostrava, no estúdio, semi-jóias feitas com o capim dourado, ao 

mesmo tempo em que interagia com uma repórter a qual reportava sobre uma feira em 

Fortaleza “especializada” na venda de peças e materiais de “capim dourado do Jalapão”.  

A “ala capim dourado” fez sucesso no desfile da Mocidade Independente de 

Padre Miguel, no Carnaval de 2007 do Rio de Janeiro. Feixes de capim enfeitaram as 

fantasias. Bandas musicais brasileiras (Calypso), telenovelas (A Favorita, Araguaia) e 

programas de auditório televisivos (Raul Gil) também exploram a arte de artefatos feitos 

de capim dourado. A identidade dos produtores indígenas e quilombolas, no entanto, 

desaparece em todas elas. 

O texto, a seguir, é um dos trabalhados neste tema contextual “A arte indígena e 

o seu uso na moda”. O texto é a apresentação da revista internacional de moda Vogue 

que traz como destaque a matéria de capa sobre uso de chapéus de capim dourado por 
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modelos brasileiras no desfile da coleção primavera-verão de 2010 do designer 

Alexandre Herchcovitch: 

 

VOGUE BRAZIL CATWALK WITH GOLDEN GRASS HATS 

                                                                           

The famous magazine 

VOGUE in its Brazilian 

edition shows the designs 

of Alexandre Herchcovitch 

using in his fashion 

collection GOLDEN 

GRASS handmade hats 

that he has decorated. To 

check the magazine see 

the link: 

www.cartaeditorial.com.br

/site/revista.php?idrev=82

8#  

 
 

 

 

1. Let’s discuss with the colleagues and then write what you understand from the text:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2. What’s the relation between indigenous art, fashion and market? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 

Os alunos produziram diversos anúncios, alguns para a “venda”, alguns 

informativos, sobre o uso de álcool e de drogas, dentre outros que foram expostos pelos 

alunos no corredor da Faculdade de Letras da UFG durante o período de realização da 

Etapa do Curso de Licenciatura Intercultural. Para a realização dos trabalhos os alunos 

http://www.cartaeditorial.com.br/site/revista.php?idrev=828
http://www.cartaeditorial.com.br/site/revista.php?idrev=828
http://www.cartaeditorial.com.br/site/revista.php?idrev=828
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pesquisaram principalmente nos dicionários que estão elaborando, explorando o 

vocabulário aprendido nas aulas de Inglês Intercultural. Passamos, agora, ao Inglês 

Intercultural IV. 

 
 

4.2.4. Inglês Intercultural IV 
 

Ementa: Prática de leitura de textos em língua inglesa que problematizam temas 

críticos 

Tema Contextual: Empréstimos linguísticos 

Pistas de Leitura: Empréstimos linguísticos  

 

Nesta etapa tratamos dos empréstimos linguísticos, categoria que pode desvelar 

muitas características de uma língua e de uma cultura e que é universal nas línguas do 

mundo. 

Acreditamos que os empréstimos podem atuar como “facilitador” do processo de 

leitura em língua inglesa. Sendo assim, trabalhamos uma parte teórica sobre os 

empréstimos linguísticos, além de que os alunos realizaram pesquisas sobre os 

empréstimos do Inglês ao Português e do Português ao Akwẽ-Xerente.  

Trabalhamos, também, com empréstimos de palavras do Inglês e do Tupi para o 

Português, empréstimos de línguas indígenas, latinas e germânicas para a língua inglesa, 

bem como empréstimos do Português Brasileiro para a língua Akwẽ-Xerente, revelando 

o caráter social e cultural dessa categoria linguística.  
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4.2.4.1. Tema Contextual: Empréstimos Linguísticos 

   

No trabalho do Inglês Intercultural apresentamos uma música bastante 

representativa dos empréstimos linguísticos, Samba do Aproach, do cantor e compositor 

Zeca Baleiro.  

Apresentamos, ainda, o que os alunos pesquisaram em revistas, jornais e 

internet, o que resultou em uma lista composta por quase cento e cinquenta palavras de 

empréstimos linguísticos do Inglês, sobretudo, ao Português.  

Os alunos refletiram, também, sobre empréstimos presentes na língua Akwẽ-

Xerente, e se engajaram na tradução destes tanto para o Inglês, quanto para o Xerente.   

Dicutimos, ainda, palavras de empréstimos do Tupi-Guarani e de outras línguas 

indígenas ao Inglês, anteriormente apresentadas no capítulo três.   

Conforme mencionado, o tema contextual “empréstimos linguísticos” exigiu 

uma reflexão teórica sobre essa categoria linguística na sala de aula de Inglês 

Intercultural. A parte teórica trabalhada com os alunos é a seguinte: 
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Empréstimo linguístico:“O office-boy flertava com a baby-sitter no hall de entrada 

do shopping Center” (BAGNO, 2004) 

 O empréstimo é resultado do contato entre falantes de diferentes línguas e é visto 
como um mecanismo de ampliação lexical (Borges, 1998); 

 O léxico de uma língua é o conjunto de vocábulos de que ela dispõe, dotado de 
número indefinido de componentes. O léxico depende da realidade exterior 
(sobretudo de seus sujeitos de fala); 

 Os empréstimos lingüísticos, anteriormente denominados “mistura de línguas”, 
podem ser necessários (preenchendo lacunas lexicais), desnecessários e advindos 
de influências culturais.                                                                                                               

 
Ampliação do léxico (dois processos): 
 

a. Criação de novos itens lexicais a partir da própria língua.  
Exemplo: sem (prep.) + item lexical = sem-terra, sem-educação. 

b. Adoção e adaptação de itens de outras línguas (= Empréstimos) 
 

 O item lexical emprestado pode ser adaptado fonética, morfofonológica e 
sintaticamente.  

 Os estrangeirismos não alteram a estrutura (gramática) de uma língua. Eles 
contribuem apenas no nível mais superficial da língua que é o léxico. 

 “O empréstimo lingüístico é tão antigo quanto a história da língua, ou melhor, 
quanto a própria língua” (Carvalho, 1989, p. 6). 

 Carvalho (1989, p. 12) propõe dois mecanismos de ampliação do léxico: o 
processo de criação dentro da própria língua; e o processo de adoção e 
adaptação de um termo de língua estrangeira.  

 Segundo Alves (1989, p. 120) o termo estrangeiro percorre uma fase neológica, a 
qual corresponde à sua instalação no sistema de uma língua: 
morfossintaticamente, pode originar derivados, compostos, vocábulos híbridos e, 
geralmente, se integra ao sistema flexional de número e gênero da língua 
receptora. 

 

Há pesquisadores que reconhecem três tipos de neologia: 
 

1. Formal: neologismos criados por meio de derivação; 
2. Semântica: neologismos criados pela atribuição de um novo significado a um 

mesmo segmento fonológico; 
3. Empréstimos: neologismos que resultam da adoção de um lexema estrangeiro. 

 

Dentro da tipologia de empréstimos encontrada em Grosjean (1982) e Romaine 
(1995) há três tipos de adaptação morfofonológica, a saber: 

 
• Loanwords (empréstimos de itens lexicais, morfofonologicamente adaptados, 

como o verbo ‘deletar’ – delet+-ar); 
• Loanshift ou loan translation (empréstimos culturais que pressupõe 

reordenamento do item lexical como em ‘skyscraper’     ‘arranha-céus’); 
• Loanblend (parte de um item é emprestado e a outra é parte da própria língua 

que recebeu o empréstimo, como a palavra ‘gumbaum’, do Alemão, formada por 
‘gum’, do Inglês ‘latex’ + baum, do Alemão, ‘árvore’; motoboy; macho man; 
carrorê). 
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A categoria linguística dos empréstimos foi mais bem analisada ao trabalharmos 

a canção Samba do Approach de Zeca Baleiro. Tratamos, aqui, tanto da parte fonológica 

(pronúncia) quanto da parte morfológica (formação das palavras) dos empréstimos que 

compõe a música: 

 

 
 

Samba do approach  

(Zeca Baleiro) 

 

Venha provar meu brunch 

Saiba que eu tenho approach 

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat. 

 

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tec 

Toda hora rola um insight. 

 

Já fui fã do Jethro tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash. 

 

Fica ligada no link 

Que eu vou confessar my love 

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov. 

 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um noveau riche. 

 

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background 

Veloz como Damon Hill 

Tenaz como Fittipaldi. 

 

Não dispenso um happy end 

Quero jogar no dream team 

De dia um macho man 

E de noite um drag queen. 

 

 

 

http://www.lyricsdownload.com/zeca-baleiro-samba-do-approach-lyrics.html
http://www.lyricsdownload.com/zeca-baleiro-samba-do-approach-lyrics.html
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Reading Clue 

 

 Extract from the text: 

 

a. Two Proper Names: 

________________________________________________________________ 

b. Two music bands: 

________________________________________________________________ 

c. Name of a medicine: 

________________________________________________________________ 

d. Name of a place: 

________________________________________________________________ 

e. One loanblend from English. Then, give examples of loanblends in your 

language: 

________________________________________________________________ 

 

f. Among the loanblends in Samba do Approach, separate them according to the 

languages that provide the empréstimo.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

g. Translate FIVE (5) loanblends to your MOTHER TONGUE. If possible, explain 

the word formation. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

h. How the character describes himself? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Com o texto acima, os alunos trabalharam a pronúncia da língua inglesa. 

Ademais, o trabalho com os empréstimos linguísticos, sobretudo do Inglês ao 

Português, proporcionou uma reflexão sobre alguns processos de formação de palavras 

compostas como, ferryboat, insight, background, popstar, sex-appeal; palavras 

formadas por redução como brunch (breakfast + lunch) e hi-tec (high + tecnology); 

loanblend como macho man; bem como trabalhamos a formação dos sintagmas 

nominais my love, green card, happy end, dream team, drag queen, além dos 

empréstimos diretos e fonologicamente adaptados do Inglês ao Português como, drink, 

link, cool, trash, approach, lunch e light. 

Os professores refletiram, ainda, sobre a quantidade de empréstimos linguísticos 

presentes em suas línguas maternas, bem como as suas causas e consequências, seus 

usos e suas funções.  

As palavras emprestadas do Português ao Akwẽ-Xerente, por exemplo, foram 

traduzidas para o Inglês pelos próprios alunos. Incitamo-los, também, à escrita, em 

língua Akwẽ-Xerente, das mesmas palavras emprestadas da língua portuguesa, 

observando os processos de formação de palavras com itens da própria língua Akwẽ-

Xerente.  

No quadro, a seguir, apresentamos, na sequência, o empréstimo linguístico do 

Português ao Akwẽ-Xerente, seguido do seu referente em Português e da sua forma em 

Akwẽ-Xerente, os quais são seguidos da tradução para o Inglês. Quando possível, os 

alunos apresentaram a composição morfológica das palavras da língua Akwẽ-Xerente e 

da língua inglesa: 
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Os alunos se engajaram, também, na tradução dos empréstimos linguísticos do 

Inglês ao Português, os quais apareciam na letra da música, para as suas línguas 

maternas (atividade g), conforme demonstrado nas atividades realizadas por alunos 

Akwẽ-Xerente e Tapirapé:  

 

a. aĩzo: anzol = tpê nã.ze  (tpê: peixe + nã: com + -ze: NMZ): hook 
 

b. burasa: bolacha = kupa.kbu.rê (kupa: mandioca + kbu: beiju + -rê: DIM): cookie 
 

c. rãbrêta: chinelo = da.pra hâ (da: INALN + pra: pé, rasto + hâ: casca, pele, couro, teta: sandals, 

flipflops  
 

d. reit / leit :  leite = ktâkmõ.hâi.waku  (ktâkmõ: gado + hâi: pele, teta + waku: caldo, suco): milk 
 
e. sapé: chapéu = krãi.hâi.waptro  (krãi: cabeça + hâi: couro + waptro: forrar): hat 
 

f. bacaxi: abacaxi =  amsi: pineapple (pine: pinho + apple: maçã) 
 

g. ananas: ananás =  amsiwawẽ (amsi: abacaxi + wawẽ: velho): pineapple plant  
 

h. barĩ: bala, balinha = ?: candy, bonbon 

 

i. mrãsi: melancia = wdê.kru.krã (wdê: árvore + kru: coisa rasteira + krã: fruta): watermelon (water: 

água + melon: melão) 

 

j. rarã: laranja = wdê.krãi.kuze (wdê: árvore + krã: fruta + kuze: cheiro, catinga): orange 

 

k. rimão: limão = wdêkrãikuzerê (wdê: árvore + krãi: fruta + kuze: cheiro + rê: DIM): lemon 

 

l. zabuti: jabuti = kukã: land turtle (land: terra + turtle: tartaruga; lit.: “tartaruga da terra”)  

 

m. zacaré: jacaré = kuihã: alligator 

 

n. zibóia: jibóia =  zâ zâgawre (zâ: chocalho + zâgawre: guizo grande): boa constrictor 

 

o. or: óleo = rom.wa (rom: coisa + wa: gordura): oil 

 

p. copu: copo = kâ hêsi.ze (kâ: água + hêsi: beber + ze: NMZ; lit.: “bebedor de água”): glass 

 

q. sikr: xícara = kâ hêsi.ze.rê (kâ: água + hêsi: beber + ze: NMZ + rê: DIM; lit.: “bebedorzinho de 

líquido”): cup 
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Akwẽ-Xerente 

 

a. Lunch = dasa (comida)  
 

b. Drink = kâikuze (pinga) (kâi: água + kuze: cheiro forte, catinga) 
 

c. Drink = kãse (bebida) 

 

d. My love = waza waimã ĩsiwasku ĩtaíwẽ nã (lit.: vou confessar o meu 

amor) 

 
e. My love = itasawidi (meu amor)  

 

f. Background = ĩkrãi waiku sromdi (minha cabeça + conhecimento + 

para sempre, continuadamente) (conhecimento próprio; lit.: 

“conhecimento que está continuadamente na minha cabeça”) 

 
g. Macho man = ambâ (homem) 

 

h. Ferryboat =  kuba (barco a motor)  
 

i. Insight =  dasimzusi (ideia) 
 

j. Noveau riche = tomõsi simromnhã (novo rico) 
 

 

Tapirapé 
 

a. Brunch = kawiawy (lanche) 
 

b. Trash = yty (lixo) 
 

c. Drink = yhaja (cachaça) 
 

d. Engov = mayga ўhaja wara we (lit.: “remédio de bebedeira”) 
 

e. noveau riche =  imama’e ya ma’e (novo rico) 
 

f. noveau riche = ijuiyrape yaoma’e (idem) 
 

g. Ferryboat = tata’yara (barco a motor) 
 

h. Drag queen = akoma’e koxy myrope axyroxi ma’e (drag queen) 
i. Cool = ra’yra’y (tranquilo, “de boa”) 
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O espalhamento dos meios e das técnicas de informação / comunicação 

provocou a explosão da demanda por criar novas palavras: as palavras da cultura online 

como CD-ROMs, World Wide Web, dentre outras, da moda, do corporativismo, se 

espalharam e adentraram em várias línguas do mundo via empréstimos linguísticos 

provindos do Inglês.  

Observemos, portanto, a seguir, alguns empréstimos comuns no Português 

advindos da língua inglesa. Os empréstimos aqui demonstrados foram retirados de 

revistas impressas durante atividade realizada em sala de aula de Inglês Intercultural 

pelos alunos, bem como algumas palavras já faziam parte de seus conhecimentos. Elas 

também fazem parte do dicionário elaborado por eles: 

 

1. Anti-dopping 

2. Baby sitter  

3. Baby-doll 

4. Background 

5. Bar  

6. Barman  

7. Basquete - basquetebol  

8. Beef – bife 

9. Beefsteak – bisteca  

10. Best-seller 

11. Black-tie 

12. Blazer 

13. Boom 

14. Break 

15. Brother 

16. Brunch 

17. Bug 

18. Bulldog 

19. Bus 

20. Call center  

21. Cash 

22. CD 

23. Chic – chique  

24. Chip 

25. Clip 

26. Clips 

27. Club – clube – clubber   

28. Coffe-break 

29. Delete – deletar 

30. Delivery 

31. Diet 

32. DJ 

33. Down 

34. Download 

35. Drible – driblar – drible 

36. Drive 

47. Gadget 

48. Gangster 

49. Gay 

50. Golf – golfe  

51. Hambúrguer 

52. Handebol 

53. Hobby 

54. Holding 

55. Home page 

56. Hot dog  

57. Hotel 

58. Insert 

59. Internet 

60. Jeans 

61. Joint-venture 

62. Knock out – nocaute  

63. Know how 

64. Leader - líder -liderar  

65. Light 

66. Magazine 

67. Marketing 

68. Milk shake 

69. Mini-game 

70. Mouse 

71. Night 

72. Notebook 

73. O.k. 

74. Office boy 

75. Off-road 

76. On/off 

77. Online 

78. Opera  

79. Outdoor 

80. Pancake – panqueca 

81. Pedigree  

82. Penalty - pênalti 

93. Ranking 

94. Redial 

95. Resete – resetar 

96. Restaurant  

97. Rinse (creme rinse) 

98. Rosbif  

99. Royalty 

100. Rush (hora do rush) 

101. Sale 

102. Sandwich 

103. Self-service 

104. Serial killer 

105. Sex – sexy – sex shop 

106. Shampoo 

107. Shopping (Center) 

108. Short  

109. Show 

110. Site 

111. Slogan 

112. Smoking 

113. Snooker – sinuca  

114. Software 

115. Spray 

116. Start 

117. Stock 

118. Stop  

119. Stress 

120. Superman 

121. Surfe 

122. Taxi 

123. Tennis  

124. Thriller 

125. Ticket  

126. Top model 

127. Topless  

128. Trash (cine trash) 
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37. Dumping 

38. DVD 

39. E-mail 

40. End  

41. Fashion 

42. Fax 

43. Feedback 

44. Flash 

45. Futebol  

46. Free 

83. Pendrive 

84. Personal trainer 

85. Pet shop 

86. Pizza 

87. Play 

88. Playlist 

89. Plug – plugue 

90. Popstar 

91. Preview 

92. Print – printar 

129. Trekking 

130. Tunnel – Túnel  

131. Vanilla 

132. VCR – Vídeo cassete  

133. Videogame 

134. Volleyball - voleiból  

135. Walkman 

136. Yogurt  

137. Zíper 

 

  

 Foi deveras produtiva a atividade de leitura realizada, já que os alunos puderam 

selecionar as reportagens ou os anúncios que mais lhes interessavam, ao passo que iam 

descobrindo novas palavras em Inglês emprestadas ao Português. Ao mesmo tempo, os 

alunos refletiam sobre os empréstimos linguísticos presentes em suas línguas, como os 

diretos e os fonologicamente adaptados, dando especial atenção aos empréstimos 

criados por metáfora, ou seja, aqueles formados com itens da própria língua materna 

para expressar conceitos que, a princípio, “não é / era da cultura”, conforme os 

exemplos anteriores em Akwẽ-Xerente e em Tapirapé. 

 Para finalizar, trabalhamos um texto sobre o agronegócio no Tocantins, Estado 

de origem de vários professores do Curso de Licenciatura, como os Akwẽ-Xerente, os 

Krahô, os Apinajé, os Karajá, os Karajá-Xambioá, os Javaé. O agronegócio é praticado, 

em pequena escala, em algumas comunidades onde vivem os professores indígenas. 

 

4.2.4.2. Tema Contextual: Agribusiness  
 

Com este tema contextual, além de discutirmos sobre o agronegócio no 

Tocantins, os alunos levantaram itens alimentícios muito importantes de suas 

comunidades como, por exemplo, o milho, a batata e a mandioca, para os Akwẽ-

Xerente, tão importantes que esses itens fazem parte não apenas de sua alimentação, 

mas também de elementos importantes na cosmologia Akwẽ-Xerente, como as contadas 

pelos alunos na História da batata e na História do milho, ligadas à formação da cultura 

Akwẽ-Xerente. Alguns alunos, todavia desenvolvem seus projetos de Estágio 

Pedagógico com temas como “As plantas e as frutas para os Akwẽ-Xerente”, “O uso de 
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frutos e sementes no Akwẽ-Xerente”, dentre outros ligados às plantas medicinais, à 

culinária, etc. 

Apresentamos, ainda, frutas ‘made in Brazil para exportação’ como a manga, a 

carambola, o mamão, a banana, o pimentão e o limão Taiti (que não vem do Thaiti!):      
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No intuito de fazer uma pré-leitura com os alunos do texto sobre agronegócio no 

Tocantins, apresentamos as principais colheitas do Estado: 

  

    Predominant crops        Predominant fruits 

Soybeans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em seguida, solicitamos aos alunos que percebessem a formação das palavras 

compostas acima e a pronúncia de cada uma delas, bem como indicassem as palavras de 

empréstimo ao Inglês (Manioc, Banana, Coconut, Mango)  

Apresentamos, também, como pré-leitura, algumas informações topográficas e 

geográficas do Tocantins e, mais uma vez, atentamo-nos às palavras cognatas presentes 

no texto (area, agriculture, hectares, climate, tropical, semi-humid, topography, 

territory, predominance, calm, relative, humidity), aos números, à flexão, à composição 

e à derivação das palavras: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pineapple 
Banana 
Watermelon 
Melon 
Coconut 
Mango 
 

Soybeans 
Cassava 
Manioc 
Rice 
Sugar cane 
Corn 
Beans 
Sorghum 
 

Area suitable for agriculture: 13,852,070 hectares 

Climate: tropical semi-humid 

Topography: 82% of the territory has either flat or undulating 

topography 

Winds: predominance of calm 

Relative humidity: 90% in the rainy season and 50% in drought season.
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A respeito do vocabulário presente no texto, a seguir, (sequência dos micro-

textos anteriores) trabalhamos os meses do ano (September, May, August), os 

empréstimos do Português (Tocantins, Brazil, Araguaia), as palavras compostas 

(agriculture, biofuels), bem como as cognatas (ideal, conditions, territory, hectares, 

million, fertile, producers, competitive, abundant, irrigation, mechanization, facilitates, 

national, collaborating, plantation, fruit): 

 

Agribusiness 

Tocantins has all the ideal conditions for 
agriculture and livestock. Half of its territory 
(13 million hectares) is fertile land, available 
to producers at competitive prices. 

Water is abundant for irrigation. Throughout 
its length, from north to south, Tocantins is 
cut by the largest river basin in Brazil formed 
by the Araguaia and Tocantins rivers. 

In addition, the state has flat land, which 
facilitates mechanization. The seasons are very well defined (rain from September to May 
and dry from May to August) and the period of sunlight (2,470 hours per year) is higher than 
the national average, collaborating with good harvests. 

For these factors, Tocantins is the largest producer of grains in northern Brazil, especially of 
soybeans. It also stands out for its fruit plantation and cattle breeding. Today, the new bet is 
the planting of raw materials for biofuels. 

Reading Clue: 

1. Underline the words you know and /or you inferred: 

________________________________________________________________ 

 

2. What are the qualities of Tocantins? 

________________________________________________________________ 

 

3. Translate the crops and fruits produced in Tocantins to your language: 

________________________________________________________________ 

 

4. Make a resume of the text ‘Agribusiness’: 

________________________________________________________________ 

 

http://to.gov.br/central2/img/?site=27&id=105&l=600&.jpg
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Os alunos, no intuito de complementarem os seus dicionários, elaboraram, 

também, listas de palavras, em suas línguas maternas, dos principais itens agrícolas 

presentes em suas comunidades, muitos dos quais presentes no texto em língua inglesa 

(cassava, sugar cane, corn, beans, manioc, pineapple, banana, watermelon, coconut, 

mango, etc.).  

Além disso, apresentamos um mapa bilíngue Português-Inglês do Tocantins, por 

mim adaptado, o qual apresenta, além das terras indígenas Akwẽ-Xerente, Krahô, 

Apinajé, Karajá e Karajá-Xambioá, os pontos turísticos (touristic spot), as cidades 

históricas (historic town), as fontes de águas termais (thermal waters) e as cidades com 

praia (town + beach). Assim, os alunos puderam refletir sobre outras fontes 

socioeconômicas do Tocantins, além do agronegócio. 
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Mapa 4: Indian Reservation of Tocantins 
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Finalizamos, aqui, o ciclo de atividade do Inglês Intecultural IV. O trabalho com 

o tema contextual empréstimos linguísticos foi muito bem recebido pelos professores 

indígenas, conforme a avaliação da etapa feita por eles: 

 

a. Nas etapas de inglês intercultural, pude compreender a contribuição do inglês na língua 

portuguesa, como os empréstimos: palavras que foram adaptadas ao português e tantas 

que usamos no dia-a-dia, como “beef” que se tornou ‘bife’. O inglês intercultural, 

trabalhado na transdisciplinaridade, tem uma visão mais abrangente. Não é o inglês que 

trabalha somente o conteúdo: inglês. Ele nos faz entender a nossa própria língua, 

enquanto falantes, suas variações e adaptações da língua portuguesa, em relação à 

marcação de tempo do inglês e português, que tem posições diferentes na frase (Maria 

Aparecida F. Lima). 

 

b. Se o professor for compreender, que outra língua como o português, inglês ou o francês 

são segunda língua, pode sempre dando exemplo na nossa língua, como explicação do 

português emprestado, fonologicamente adaptado à língua Akwẽ. Isso ficou claro para 

mim (Ilda Nãmnã Xerente). 

 

c. Eu aprendi sobre o empréstimo linguístico, língua indígena para o português, na aula de 

hoje. Eu gostei mais de tradução de texto de artesanato indígena. E todas as suas aulas 

eu estou gostando muito, porque eu estou aprendendo muito sobre inglês. Isso é muito 

importante (Nelson Xerente). 

 

d. Hoje, aprendi várias palavras emprestadas para o português, da língua indígena e da 

língua portuguesa para a língua indígena. O que mais gostei foi da interpretação de 

texto em inglês. Por que o professor leu o texto e tirou dúvidas sobre a pronúncia, ou 

seja, traduziu algumas palavras que não eram conhecidas pelos alunos. E também fez o 

contrário: texto em inglês e perguntas em português (Valci Sinã). 

 

e. A pesquisa das palavras que são emprestadas, que eu não sabia que eram emprestadas, 

foi o que eu mais gostei. Então foram os empréstimos de outras línguas para o 

português como, por exemplo, do inglês e do tupi (Márcio José de Jesus Tapuia). 

 

f. Aprendi um pouco sobre o processo de palavras, como a fonologia, morfologia, 

sintática e semântica. Espero que na próxima etapa isso aconteça, para aprendermos 

muito mais. Gostei mais do empréstimo, porque isso me trouxe muitas palavras que não 

conhecia. Algumas palavras escritas em português, mas eram da língua indígena como, 

por exemplo, “xará”. Não sabia que era da língua tupi! Espero que na próxima etapa 

isso se repita” (Valteir Tpêkru Xerente). 
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4.2.5. Inglês Intercultural V 
 

 

EMENTA: PRÁTICA DE LEITURA DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA QUE PROBLEMATIZAM 

TEMAS CRÍTICOS. PRÁTICA ORAL. 

TEMA CONTEXTUAL: POVOS INDÍGENAS; LÍNGUAS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA; 

EDUCAÇÃO BILÍNGUE INTERCULTURAL  

PISTAS DE LEITURA: TODAS AS PISTAS TRABALHADAS ATÉ O MOMENTO (USO DAS 

LÍNGUAS INDÍGENAS E DA LÍNGUA PORTUGUESA, EMPRÉSTIMOS, FORMAÇÃO DE 

PALAVRAS, COGNATOS, NOMES PRÓPRIOS, MARCAS TIPOGRÁFICAS, CONHECIMENTO 

PRÉVIO, CONHECIMENTO INTRA E INTERCULTURAL, COMPREENSÕES GERAL, DETALHADA E 

ESPECÍFICA, SKIMMING, SCANNING).  

 

Nesta etapa procuramos refletir sobre o próprio discurso que norteia o curso de 

Licenciatura Intercultural, isto é, sobre os sujeitos indígenas, sobre a situação das 

línguas indígenas, e sobre a educação bilíngue intercultural. Estes tópicos foram 

trabalhados nas aulas de Inglês Intercultural V a partir de textos em língua inglesa. 

O texto, a seguir, apresenta uma breve descrição de quem são os Akwẽ-Xerente, a 

quantidade de pessoas, a sua localização, a sua língua, dentre outras informações.   
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4.2.5.1. Tema Contextual: Brazilian Native People: Akwẽ-Sherente  

 

Xerente Indians 

Other names:  

A'uwe, Awen, Akwe, Akwen 

Their location: 

State of Tocantins, to the east of the Tocantins River 

How many people: 

1.814 (in 2000) 

Language: 

of the Jê family  

 

The Xerente, whose self-designation is Akwe, form, along with the Xavante 

(self-designation A'we) of Mato Grosso, the central branch of the societies of the 

Jê language family.  

The Xacriabá, presently located in Minas Gerais, and Acroás (extinct), are also 

considered groups which are culturally and linguistically related to them.  

According to the most accepted version, the name Xerente was attributed to 

them by non-Indians, por the purpose of differentiating them from other Akwe, 

particularly the Xavante. 

Fonte: http://www.socioambiental.org/pib/english/orgsi/indexi.shtm 

1. Qual a origem do nome ‘Xerente’ segundo o texto? Você concorda com 

ela? 

2. Por que eles receberam esse nome? 

3. Qual o significado dos nomes próprios Xerente? 

 

 

Os alunos identificaram os nomes próprios presentes no texto em Inglês, como 

nomes de Estados brasileiros e de línguas e povos indígenas como: Mato Grosso, Minas 

Gerais, Tocantins, Tocantins River, Xerente, A'uwe, Awen, Akwe, Akwen, Xavante, 

Xacriabá, Acroás e Jê family. 

http://www.socioambiental.org/pib/english/orgsi/indexi.shtm
javascript:;
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As palavras cognatas também foram identificadas pelos alunos como: Indians, 

names, location, State, Language, family, designation, central, societies, located, 

considered, groups, culturally, linguistically, related, version, name, accepted, 

attributed, non-Indians, differentiating, particularly. A partir dessas palavras 

trabalhamos a pronúncia, bem como a sua formação por derivação e flexão.  

Os professores Akwẽ-Xerente corrigiram a informação presente no texto de que 

há, entre os Xerente, cerca de 1.800 pessoas (segundo o texto, dados do ano 2000). 

Segundo os professores há, hoje, na população Xerente, cerca de 3.500 pessoas, sem 

contar com aqueles que se casaram com membros de outras etnias e se mudaram para 

outras aldeias, bem como aqueles que vivem na cidade, principalmente em Tocantínia, 

Miracema e Palmas. 

Em relação à última pergunta do texto, sobre o significado dos nomes próprios 

Akwẽ-Xerente, os alunos explicaram a composição de seus nomes próprios, geralmente 

referindo-se a elementos da natureza, como nomes de plantas e de animais. 

Discursaram, ainda, sobre os cânticos pertencentes a cada nome próprio (uma espécie de 

“carteira de identidade” do nome recebido); falaram, também, sobre a escolha dos 

nomes pelos clãs e sobre a permissão ou não de utilização de determinados nomes; 

sobre as festas de nomeação e sobre as “formas de respeito”, estas relacionadas aos 

nomes próprios e às formas de tratamento presentes na cosmologia Akwẽ-Xerente. O 

tema “Nomes próprios e formas de respeito” é, todavia, tema contextual desenvolvido 

por alguns alunos Akwẽ-Xerente no Estágio pedagógico.  

   Passamos, portanto, ao próximo tema contextual trabalhado no Inglês 

Intercultural V, referente às línguas indígenas na América Latina.  
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4.2.5.2. Tema Contextual: Indigenous languages in Latin America 
 

 

Indigenous Languages in Latin America56 
 

        Of the estimated 300 million indigenous persons that survive to date in the 
world, between 40 and 50 million live in Latin America. There are indigenous 
people in every country, perhaps with the only exception of Uruguay. In Bolivia and 
Guatemala they are numerical majorities: 62% of the total population and nearly 
50%, respectively (Sichra and López, 2002). 
       
  Over 700 different indigenous languages are spoken in the region (Grinevald, 
2006), some with a small number of speakers and others with millions, such as 
Quechua and Aymara. Brazil is the country with the greatest linguistic diversity 
(approximately 180 indigenous languages) and Nicaragua the country with the least 
(3 indigenous languages and Creole English). 

 

 

a. What’s the text about? 
 

b.  Quais as marcas tipográficas são encontradas no texto? 
 

c. Sublinhe, no texto, as palavras cognatas e circule as palavras-chave e 
repetidas. 
 

d. Escreva um parágrafo que resume a idéia principal do texto. 
 
Complete the database: 

DADOS 

 Mais de 700 línguas indígenas são 
faladas 

 Brasil 

 Nicarágua 

 40- 50 milhões 

 

Reflexion 
 
Você acredita que sua língua materna está em perigo ou está salva? O que a 
educação escolar pode contribuir em relação à manutenção ou destruição de sua 
língua materna?  

 

                                                           
56

 Texto elaborado, adaptado e gentilmente cedido pela professora de Línguas Indígenas e Bilinguismo e 

de Inglês Intercultural Ms. Caroline Pereira de Oliveira.  



241 
 

Para trabalharmos o texto anterior, primeiramente perguntamos aos alunos sobre 

o que eles conheciam sobre as línguas indígenas na America latina. Após isso, os alunos 

selecionaram palavras que eles reconheciam no texto, incluindo nomes de países e 

continentes e de línguas como, Uruguay, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Brazil, Latin 

America, Quechua, Aymara, Creole English, bem como reconheceram as palavras 

cognatas: indigenous, languages, estimated, million, exception, numerical, population, 

respectively, different, region, linguistic, diversity, approximately. Neste ponto, 

trabalhamos com a formação dessas palavras, bem como com as suas pronúncias. 

No intuito de auxiliar os alunos a uma leitura detalhada do texto, sugerimos que 

eles completassem o database proposto, para que procurassem informações específicas 

do texto: 

 

DADOS 

 Mais de 700 línguas indígenas são 
faladas 

 Brasil 

 Nicarágua 

 40- 50 milhões 

 

Após a leitura do texto, solicitamos aos alunos que escrevessem um resumo 

sobre o mesmo, para que eles não o traduzissem, mas que o explicassem com as suas 

próprias palavras. Os textos escritos pelos alunos, em Português, ficaram assim:  

 
a. O texto fala das variedades linguísticas da América Latina, mais de 700 línguas 

indígenas faladas. O país com maior variedade linguística é Brasil, que fala 180 línguas 

indígenas diferentes, e de menor variedade é Nicarágua, com 3 línguas indígenas e 

inglês criolo (Ilda Nãmnãdi Xerente). 

 

b. O texto fala da diversidade linguística no mundo, entre 40 e 50 milhões de indígenas 

que vivem na América Latina. Em países como Bolívia e Guatemala, eles são 

numericamente majoritários. Com 700 línguas diferentes, há algumas com poucos 

números de falantes, e outras com milhões, como o Quechua e Aymara. O Brasil tem 

uma variedade linguística de aproximadamente 180 línguas. Nicarágua é o país com o 

menor, com 3 línguas indígenas, e o inglês criolo (Eunice Tapuia). 

 

c. O texto fala da língua indígena na América Latina e as diferenças entre 700 línguas 

diferentes, que no Brasil existem 180 línguas diferentes (Silvino Sirnãwẽ Xerente). 
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d. O texto refere-se à diversidade linguística nos países Bolívia, Guatemala e Brasil em 

relação às línguas indígenas (Welington Vieira Brandão Tapuia). 

 

Por fim, pedimos aos alunos que refletissem sobre a sua língua materna e 

pensassem, criticamente, sobre a educação escolar indígena, em termos de contribuição 

com a manutenção ou destruição de suas línguas. As respostas dadas pelos alunos 

Xerente, Gavião e Tapuia, a seguir, são representativas de suas visões em relação às 

suas línguas maternas, ao ensino escolar indígena, à variação linguística, ao 

conhecimento de leis, dentre outros: 

 

e.  Na minha opinião, ela (a língua Akwẽ-Xerente) está em transição com duas 

linhas paralelas: o português e língua xerente. Como ela (a língua Akwẽ-Xerente) 

está em transição, passando por duas linhas iguais que chamamos bilíngue, talvez e 

futuramente estará na formação de construção nas línguas conservadoras, a fala dos 

velhos que já estão grafados na Bíblia Sagrada. Mas precisa pesquisar o campo que 

são menos exploradas, e cuidado não abandonar a língua conservadora. Ela deve e 

pode trabalhar em prol da comunidade através da pesquisa das línguas não reveladas 

pelos anciãos, buscar parceria com a comunidade e outros da aldeia (Sinval 

Xerente). 

 

f. Eu acredito que a minha língua falada “vai em frente”, porque a comunidade 

nunca deixará de falar. A educação escolar pode contribuir para registrar a nossa 

escrita: documentar a nossa língua, história, mito, lenda, etc. (Jonas Gavião). 

 

g. Minha língua materna já foi extinta. Hoje nós, Tapuias, falamos o português 

indianizado, ou seja, o português diferente dos outros Brasileiros. Bom, a escola tem 

papel fundamental na língua de qualquer povo e através dela nós estamos buscando 

no passado algumas coisas para relacionar e buscar fontes onde possamos enxergar a 

língua que perdemos. Não é fácil, mas estamos tentando. Nas escolas que não 

trabalham a língua materna, ela está em perigo, porque às vezes a gente fala, mas 

não escreve, e com isso, vai acabando (Lázaro L. do Rosário Tapuia). 

 

h. A língua materna não está mais em perigo. Eu acredito que está salva porque 

antes os alunos não eram alfabetizados na língua materna. Estava em perigo porque 

os professores não índio não valorizavam a nossa língua materna, mesmo assim, foi 

existindo, nem por isso acabou a língua materna. Com a lei que foi aprovada que a 

alfabetização tem que ser feita pelos próprios índios que dominam a língua materna, 

isso foi um grande avanço. A formação de professor voltada para sua própria cultura 

foi ainda melhor, porque tudo que aprendemos é para ensinar para criança como 
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defesa da comunidade e desenvolvimento das crianças para ter futuro melhor. 

Valorizando a língua materna akwẽ, cultura, tradições, mesmo ensinando outra 

língua (Ilda Nãmnãdi Xerente). 

 

 

O que podemos analisar na primeira fala (e), acima, do professor Sinval Xerente, 

é a sua reflexão sobre o bidialetalismo presente na língua Akwẽ-Xerente, 

principalmente em relação à variedade linguística usada pelos mais velhos e a fala dos 

mais jovens. Conforme explicou o professor, a língua Akwẽ-Xerente “está em 

transição” e, como ela está em transição, está “passando por duas linhas iguais que 

chamamos bilíngue”. Aqui, o professor, ao dizer que a língua Akwẽ-Xerente está 

passando por “duas linhas iguais que chamamos bilíngue”, ele se refere: (i) à própria 

condição bilíngue Xerente-Português dos Akwẽ-Xerente, mas e, sobretudo, se refere (ii) 

ao bidialetalismo característico da “fala dos velhos”. A fala dos mais velhos é chamada 

pelo professor de “língua conservadora”, cujos termos “já estão grafados na Bíblia 

Sagrada”. No entanto, o professor Sinval Xerente ressalta a importância de se conhecer 

a variedade falada pelos Akwẽ-Xerente de outras comunidades e de outras aldeias, sem 

“abandonar a língua conservadora” (= variedade falada pelos mais velhos), ao afirmar 

que é preciso “pesquisar o campo que são menos exploradas” e ao sugerir a “pesquisa 

das línguas não reveladas pelos anciãos”, além de “buscar parceria com a comunidade e 

outros da aldeia”.  

O professor Jonas Gavião ressalta a importância da oralidade, da sua língua 

falada que “vai em frente”, e ressalta, ainda, o papel da educação escolar indígena e da 

escrita em língua materna, referindo-se à documentação linguística, histórica e cultural 

do povo Gavião: “educação escolar pode contribuir para registrar a nossa escrita: 

documentar a nossa língua, história, mito, lenda.” 

A fala do professor Lázaro L. do Rosário Tapuia reflete a opressão linguística, 

histórica e cultural sofrida, ao longo dos anos, pelos índios Tapuia: “Minha língua 

materna já foi extinta”. Ao mesmo tempo, a sua fala reflete a busca de afirmação de 

uma identidade Tapuia através da variedade linguística falada por eles: “Hoje nós, 

Tapuias, falamos o português indianizado, ou seja, o português diferente dos outros 

Brasileiros”. Ademais, o professor deixa claro o papel da educação escolar neste 

contexto de bidialetalismo e de afirmação identitária dos Tapuia: “a escola tem papel 
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fundamental na língua de qualquer povo e através dela nós estamos buscando no 

passado algumas coisas para relacionar e buscar fontes onde possamos enxergar a língua 

que perdemos”. 

A professora Ilda Nãmnãdi Xerente acredita que a língua Akwẽ-Xerente “estava 

em perigo porque os professores não índio não valorizavam a nossa língua materna”, 

mas que esta língua “mesmo assim, foi existindo”. A professora acredita que com a 

autonomia dos professores Akwẽ-Xerente e com “a lei que foi aprovada que a 

alfabetização tem que ser feita pelos próprios índios que dominam a língua materna”, “a 

língua materna não está mais em perigo”, já que agora não é como antes em que “os 

alunos não eram alfabetizados na língua materna”. A professora Ilda Nãmnãdi Xerente 

ressalta, ainda, a importância de a “formação de professor (ser) voltada para sua própria 

cultura”, bem como o papel da escola (mesmo no ensino de outra língua) na “defesa da 

comunidade e no desenvolvimento das crianças para ter futuro melhor”, “valorizando a 

língua materna akwẽ, cultura, tradições, mesmo ensinando outra língua”. 

Após essa reflexão, passamos ao último tema contextual trabalhado no Inglês 

Intercultural V: Educação bilíngue intercultural. 
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4.2.5.3. Tema Contextual: Intercultural Bilingual Education 
 

 
Vamos ler o texto, a seguir, e escrever o que você entendeu a seu respeito, utilizando as 

pistas de leitura trabalhadas até o momento?   

Intercultural Bilingual Education – contributions 

       One important contribution of IBE (Intercultural Bilingual Education) is 

related to the increasing attention paid to indigenous languages and their present 

condition (England, 1998; Landaburu, 1998).  

       Taking these languages into schools in most cases meant previously developing 

writing systems and even elaborating the languages’ lexicon, tasks which became 

even more demanding when IBE moved into the upper levels of basic education. 

 
1. Vamos encontrar os pares de palavras e escrever uma equivalente em sua língua 

materna? Se necessário, redija uma expressão: 

A) Contribution (     ) Exigente  

B) attention paid to (     ) Contribuição  

C) meant (     ) Dicionário da 

língua 

 

D) writing systems (     ) Atenção dada a  

E) languages’ lexicon (     ) Sistema de escrita  

F) demanding (     ) Significou  

 
2. Em sua comunidade, como a língua materna é trabalhada em sala de aula? Você 
acredita ser possível que a EBI possa ajudar na sustentabilidade de sua língua-cultura 
materna? 

 

 

Tal qual o texto anteriormente trabalhado, os alunos reconheceram as seguintes 

palavras e sintagmas nominais presentes no texto: important, contribution, intercultural, 

bilingual, education, attention, indigenous, languages, present, condition, systems, 

elaborating, levels, languages’ lexicon, basic education. Reconheceram, também, as 

palavras flexionadas no plural, bem como as palavras derivadas do texto. As pronúncias 

dessas palavras e sintagmas também foram praticadas neste momento. 
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Em um segundo momento, solicitamos aos alunos que encontrassem os 

equivalentes, em Português, das palavras / sintagmas-chave do texto (contribution, 

attention paid to, meant, writing systems, languages’ lexicon, demanding), bem como 

escrevessem equivalentes em suas línguas maternas (atividade 1). Mais uma vez, 

utilizamo-nos dos conhecimentos dos alunos sobre a formação de palavras e sobre a 

constituição de sintagmas nominais como, por exemplo, a construção da expressão de 

posse em Inglês, em Português e nas línguas presentes na sala de aula de Inglês 

Intercultural. 

As construções de posse são bastante produtivas nas línguas. Incluem processos 

de formação de palavras compostas do tipo, substantivo + genitivo + substantivo, 

como em ‘lady’s room’ (“toalete feminino”), são observadas em SN possessivo-

genitivo como em ‘minha casa’ e ‘Akwẽ’s house’; em orações possessivas como, “Eu 

tenho artesanato”; em construções com cópula (“Ela é minha irmã”) e em nomes 

alienáveis e inalienáveis, como em ‘dazeparkwa’ (“mãe de alguém”, em Akwẽ-

Xerente). A noção de possessividade pode, ainda, ser observada, metaforicamente, em 

verbos intransitivos descritivos, como ‘ĩpre’ (ser vermelho algo, em Akwẽ-Xerente) e 

em construções dativas, como em ‘I gave the book to André’ (dativo preposicionado) 

versus ‘I gave André the book’ (dativo de duplo objeto), no Inglês
57

. 

Em sala de aula, os alunos foram dando exemplos de como expressam a 

possessividade em suas línguas maternas, ao passo que introduzíamos os pronomes 

possessivos e o genitivo do Inglês. Nas línguas inglesa e portuguesa, as construções 

nominais de posse são geralmente expressas com mecanismos tais como: pronomes 

possessivos dos casos subjetivo (adjetivos) como os do Português, meu, seu, dele, 

nosso, etc., e pronomes possessivos propriamente ditos (caso objetivo), como mine, 

yours, his, hers, etc, do Inglês; da mesma forma, a adposição de, do Português, como 

em, ‘o papagaio de Tpekru’ ou o morfema genitivo ’s do Inglês como em, ‘Tpekru’s 

parrot’ expressam relações de posse nessas línguas. 

Em resumo, estruturalmente, a relação de posse entre nomes / pronomes e / ou 

entre sintagmas nominais nas línguas indígenas Karajá, Apinajé, Gavião e Akwẽ-

Xerente, além das línguas inglesa e portuguesa, as quais se encontravam em contato em 
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 Para maiores informações, vide Cotrim (2007). 
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determinado momento das aulas de Inglês Intercultural, pode ser estabelecida da 

seguinte forma: 

 

 

a. SN + SP:               ‘the car of mine’ (Inglês: “meu carro”) 

    a.’ N + Pronome objetivo (possessivo):       “o carro meu” (Português) 

b. N + Ø + N:             ‘hawyy herana’ (Karajá: “panela da mulher”) 

     b.’Pronome subjetivo (adjetivo) + N:  “meu carro” (Português) 

c. N-morfema casual + N                    ‘Maria’s car’ (Inglês: “o carro de Maria) 

    c’. Pronome-morfema casual + N    ‘I-nhõ pixô’ (Apinajé: “minha banana”) 
 

d. N + morfema de posse + N    ‘Boa jô kuwê’ (Gavião: “o arco de Boa”) 
 

e. Pronome-posposição de posse + N:      ‘Waĩ-te kri’ (Xerente: “minha casa”) 

f. Pronome-morfema relacional-N:          ‘ĩ-z-dawa’  (Xerente: “minha boca”) 

g. N + morfema alienador + N:      ‘Wakrãrê ânĩm sikuza’ (Xerente: blusa de Wakrãrê)  
 

    g.’ Pron. + morfema relacional-morfema alienador + N: ‘Wai nĩm kri’ (Xerente: minha casa) 

 

h. V SP SN          V SN SN (orações DDO):        ‘I gave André the book’ (Inglês: “dei o livro pro André”) 

 

 
 
  

 

Com o tema contextual Educação bilíngue intercultural, propusemos, ainda, a 

seguinte reflexão aos alunos: “Em sua comunidade, como a língua materna é trabalhada 

em sala de aula? Você acredita ser possível que a EBI possa ajudar na sustentabilidade 

de sua língua-cultura materna?” Algumas respostas dadas pelos professores Akwẽ-

Xerente, Tapuia e Gavião são apresentadas, a seguir:  

 

a. A educação intercultural bilíngue vai fortalecer e ajudar manter a nossa língua, 

cultura, oralidade, escrita, registrar escrita, produção de material didático, língua 

materna, língua portuguesa, sistematizar o conhecimento e fazer a teoria acontecer 

na prática. A ação na comunidade é oral. Na comunidade são convidados todos para 

reunir no pátio e entre todos tomam decisões. Portanto o curso que estou participando, 

estão acreditando que vai aperfeiçoar na oralidade a língua, na escrita e na prática 

da participação (Jonas Gavião). 

 

b. Na nossa comunidade a nossa língua é trabalhada de forma que os alunos percebam a 

importância da língua falada, pois, na verdade, nós utilizamos duas formas a nossa 
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língua, que são: formal e bidialetal. Então a escola, de uma certa forma, trabalha as duas 

maneiras.                                                          A EIB, na verdade é uma das formas de 

ajudar na manutenção, porque as escolas têm seus projetos voltados à realidade de 

cada povo, por isso é praticado a cultura, porque na verdade, a cultura está muito 

presente na escola. Se pensarmos bem, até a forma com que o aluno vai à escola, já 

estamos nos referindo à cultura e à da preservação da língua. Por exemplo, o aluno 

para ir à escola, ele já começa falando assim: 

1ª “Mãe vo pa escola ta bão.” 

2ª “Vo de caminhoneta ta bão” (Welington Vieira Brandão Tapuia). 

 

c. Em minha comunidade, a língua indígena xerente é considerada a primeira língua. Na 

minha escola o planejamento é feito na língua materna e também quando eu seleciono 

as aulas, eu uso primeiro a língua xerente (akwẽ), que facilita mesmo para mim. A 

educação intercultural bilíngue, ela é muito importante. Eu acredito que vai ajudar 

muito na preservação em nossa língua. A gente produzindo o livro didático, 

desenvolvendo um livro pelo próprio docente, mostrando para a comunidade o 

projeto que foi realizado por nós. Divulgar o trabalho para a comunidade para 

que seja conhecido (Nelson Praze Xerente). 

 

d. Para akwẽ xerente, a Educação Intercultural Bilíngue, ajuda de forma baseada de 

documentar os momentos importantes e saberes, que deixamos de falar só se nós 

quisermos. Se não quisermos, não deixamos de usar a nossa tradição, costumes, etc. A 

Educação Bilíngue está para contribuir, não para limitar ou acabar com nossas 

culturas tradicionais (Cláudio da Silva Xerente). 

 

Percebemos, portanto, nas falas dos professores Gavião, Tapuia e Akwẽ-

Xerente, acima, que a expectativa dos alunos em relação à educação bilíngue 

intercultural pauta-se, principalmente, em uma educação que se preocupa em “fortalecer 

e ajudar manter a nossa língua, cultura, oralidade, escrita, registrar escrita, produção 

de material didático, língua materna, língua portuguesa, sistematizar o conhecimento e 

fazer a teoria acontecer na prática”, conforme destacou o professor Jonas Gavião.  

O professor Welington Tapuia ressalta a “importância da língua falada”, de 

“projetos voltados à realidade de cada povo” e do respeito à variedade linguística do 

aluno em uma proposta de educação intercultural bidialetal.  

Segundo o professor Nelson Xerente, a “preservação de nossa língua” e “o livro 

didático” desenvolvido “pelo próprio docente”, devem ser colocados como metas da 

educação bilíngue intercultural. Além disso, este tipo de educação deverá desempenhar 

o papel de “documentar os momentos importantes e saberes”, conforme ressalta o 



249 
 

professor Cláudio Xerente. Este professor Akwẽ-Xerente é enfático ao afirmar, ainda, 

que “a Educação Bilíngue está para contribuir, não para limitar ou acabar com nossas 

culturas tradicionais”. 

Finalizamos aqui o ciclo de atividades proposto no Inglês Intecultural V. 

Passamos, portanto, à penúltima etapa realizada no Inglês Intercultural.  

 

 

4.2.6. Inglês Intercultural VI 

 

EMENTA :  PRÁTICA DE LEITURA DE TEXTOS EM LÍNGUA ING LESA QUE 

PROBLEMATIZAM TEMAS CRÍTICOS .  PRÁTICA ESCRITA .  

TEMA CONTEXTUAL :  INTERCULTURAL ART:  OFICINA DE ARTE  

PISTAS DE LEITURA :  PRODUÇÃO ORAL E PROD UÇÃO ESCRITA  

 

Nesta etapa do Inglês Intercultural enfatizamos a leitura e a produção escrita 

trilíngue através do tema contextual “Arte Intercultural” (Intercultural Art).  

Discutimos sobre o que vem a ser ‘art’, os tipos de arte, e sobre os tipos de 

‘sustentabilidade’ que a arte pode proporcionar a determinada comunidade produtora.  

Realizamos a leitura de textos bilíngues Inglês-Português, sobre arte popular, e 

os alunos produziram slogans e etiquetas para os objetos artísticos produzidos por 

vários deles, e destinados à venda. 

 

 

4.2.6.3. Tema Contextual: Intercultural Art  
 

 

Durante o Inglês Intercultural VI discutimos sobre a importância da arte, o que 

se entende por ‘arte’, os tipos de sustentabilidade ligados a ela. Para tanto, discutimos 
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sobre as diferentes “artes” como a música, a dança, os artesanatos, a literatura, os mitos, 

a pintura corporal, a culinária, os filmes, a “arte” médica / medicinal:  

 

 

 

ARTS

Dance

Music

Articrafts

Literature

Myths: Waptokwá and Wahi (Akwẽ-Xerente)

Body painting

Cooking

Movies

Medical

 

 

 

Neste sentido, podemos “ler” um artesanato, uma fotografia, uma escultura, uma 

dança, uma música, uma pintura, um quadro, uma peça teatral, uma performance 

cultural: 
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READING ARTS

We can read a handicraft, a
photograph, a sculpture. We can read
a music, a dance, a painting, a
portrait, a drama / play, a cultural
performance.

 

 

A arte pode ser trabalhada pensando na sustentabilidade dos sujeitos e / ou das 

comunidades produtoras. Neste sentido, podemos falar de sustentabilidade cultural, 

social, linguística, econômica, educacional: 

 

 

SUSTAINABILITY

Cultural

Linguistical

Economical

Social

Educational
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Após discutirmos sobre a sustentabilidade através da arte, partimos para a leitura 

de textos bilíngues Inglês-Português, retirados do Arte Popular Book - Anuário paulista 

de arte popular (GOUVEIA, 2004)  

O Arte Popular Book é uma mostra fotográfica de objetos artísticos selecionados 

pelo Anuário, composta de breves descrições dos artistas e da arte por eles produzida, 

dentre elas, arte em capim dourado, esculturas em madeira e em cerâmica, pinturas e 

esculturas de temática indígena e negra, católica e do candomblé, etc.   

Selecionamos, portanto, um texto (objeto artístico + descrição) de cada obra de 

temáticas diferentes como, por exemplo, as cabaças feitas por Luiza Gallina ou, ainda, a 

arte criada na Oficina de Agosto a partir de material reciclado: 
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file:///C:/Users/user/Documents/Educação  Indígena/Educacao_Indigena_estudo2008.pdf
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Primeiramente, foi entregue aos alunos, dispostos em grupos, apenas as 

fotografias (em um total de cinco) dos objetos artísticos, como as gravuras das bonecas 

de cabaça e a porta de madeira transformada em um quadro da bandeira nacional. Os 

alunos realizaram, assim, uma primeira leitura do ‘texto’. Após a leitura dos textos-

fotos, foram-lhes entregues cinco textos-descrições, em Inglês apenas, pertencentes a 

cada uma gravura. 

Solicitamos, assim, aos componentes do grupo, uma rápida leitura dos textos, 

identificando apenas os nomes próprios e os empréstimos linguísticos para, em seguida, 

identificar os textos referentes às suas respectivas gravuras.  

Como levamos textos variados, após o matchup texto-gravura – o que levou os 

alunos a ter contato com todos os textos, os alunos puderam selecionar sobre qual objeto 

artístico eles gostariam de realizar uma leitura mais detalhada e específica. Dessa forma, 

cada um escolheu o texto de maior interesse. 

Somente após a leitura da gravura, a identificação gravura-texto e a identificação 

dos nomes próprios, dos empréstimos linguísticos e do reconhecimento dos cognatos 

nos textos, é que foi entregue aos alunos a versão em língua portuguesa dos textos em 

Inglês. Dessa forma, os alunos puderam explorar mais ainda o texto de língua inglesa já 

que, com os textos bilíngues Português-Inglês, eles puderam identificar, por si sós, 

palavras desconhecidas, palavras que não são traduzidas e traduções que eles acharam 

curiosas, tudo isso de maneira muito mais autônoma. 

 

 

4.2.6.3.1. Oficina de arte: Intercultural Art 
 

Dando continuidade ao tema contextual Intercultural Art, propus aos alunos a 

criação de slogans e de etiquetas que pudessem valorizar e ‘identificar’ ainda mais a 

arte produzida por vários deles. Os professores indígenas, quando vem a Goiânia para o 

Curso de Licenciatura Intercultural, realizam a venda de suas artes em feiras e em 

eventos dentro e fora da UFG como, por exemplo, na “sala de artesanatos”, localizada 

na Faculdade de Letras, onde a professora de Artes Nara Augusta Lima de Alecrim 

auxilia na exposição e na venda dos artesanatos produzidos pelos professores e 
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professoras indígenas, duas vezes ao ano, nos meses de janeiro / fevereiro e julho / 

agosto. 

Primeiramente, os alunos, em grupo, fizeram um levantamento de nomes de 

artesanatos indígenas em suas línguas maternas e pesquisaram os equivalentes em 

língua portuguesa e em língua inglesa. A partir daí, eles se engajaram na produção de 

etiquetas, slogans, desenhos e fotos para os seus artesanatos e dos colegas. A lista 

trilíngue Xerente-Português-Inglês, a seguir, foi produzida pelos professores Akwẽ-

Xerente para compor as etiquetas produzidas por eles:   

 

ROMKMÃKWAMÃRI / ARTESANATOS/ ARTIFACTS 

 

AKE ZAKẽ - COLAR DE TIRIRICA – TIRIRICA NECKLACE 

ASASI – TIPÓIA – ARM SLING 

DAKUSSIZE – CINTO - BELT 

DANMI ZU ZATKIZE – PULSEIRA - BRACELET   

DANÕKRÊZUKAZE – COLAR - NECKLACE  

DANPOKRAKIZE – BRINCO - EARRING 

DAPRAHÂ – SANDÁLIA FEITA DE CIPÓ – LIANA SANDALS 

DAZAHITTEZE – PRENDEDOR (DE CABELO) - HAIR PIN 

KARO WAMRIZE – ABANO (INSTRUMENTO PARA FARINHA DE MILHO) – NÃO HÁ58 

KBAZDIKRÊ – REDE – NET  

KNĨ – LANÇA – LANCE 

KRÃHÂWAMTRO – CHAPÉU – HAT 

KRITOIZAPDO – BOLA – BOLA 
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 Significa que não há uma tradução para a língua inglesa. 
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KUIRO – BORDUNA – ROD  

KUKRÊZARO – FRUTEIRA – FRUIT BOWL 

KUPA KREZE – TIPITI – TEPITI 

KUPA WAMRIZE – PENEIRA – BOLTER 

KUPÃRĨ – ABANADOR (INSTRUMENTO PARA FARINHA MANDIOCA) – NÃO HÁ 

KUPAWÃ – BUZINA – HORN  

KUPSDI – BASTÃO – BATON/STICK 

PATRO – BOLSA – PURSE/BAG 

SADU – COCAR – TOP-KNOT/ ROSETTE  

SIKNÕ – COFO – (FISHING) BASKET 

SIKUZA NMẽZE – BALAIO - BASKET 

WAKRO WDÊ – ARCO – BOW 

WAKTARÊ – PENTE DE PAU BRASIL – REDWOOD/BRAZIL-WOOD COMB 

WAMRÕZÊ – VASSOURA – BROOM 

WAPTÂ – ESTEIRA – TRACK  

WAZDE – SECADOR DE MASSA MANUAL – NÃO HÁ 

WDÊ KRÊ – PILÃO – PESTLE 

ZÂ – MARACÁ – MARACA 

ZDUPUZÂ – FLAUTA DUPLA – FLUTE 
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Um exemplo da “arte final” produzida por um grupo de alunos Xerente e Gavião 

é demonstrado, a seguir. Esses alunos produziram etiquetas em papel-cartão as quais 

identificam o nome do artesanato em língua indígena e em língua inglesa, na parte 

frontal, e em língua portuguesa, na parte traseira. Outros detalhes da etiqueta são o 

slogan desenhado pelos próprios alunos e a fita de embira feita por eles mesmos para 

amarrar a etiqueta aos artesanatos que eles haviam trazidos das aldeias: 

 

 
Foto 1: Pulseira com design Krahô feita em capim dourado Akwẽ-Xerente, semente 

de tiririca e embira. 
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Foto 2: Pulseira com design Gavião feita com sementes de tiririca, crua e queimada, e fita de buriti. 

 
 

 
Foto 3: Par de brincos feito com capim dourado e miçangas pretas. Design Akwẽ-Xerente. 
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Foto 4: Colar feito de sementes de tiririca e embira. Design Gavião 

 

 
Foto 5: Na figura, colar e pulseira Gavião feita de tiririca (antiga moeda Akwẽ-Xerente); brinco e 
pulseira em capim dourado (Akwẽ-Xerente e Krahô); tartaruga talhada no pau-brasil (Tapirapé); 

pequeno jacaré de cerâmica (Karajá). Ao fundo, sous-plat grande feito de capim dourado com design 
Akwẽ-Xerente. 
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Foto 6: Cocar feito de penas. Design Karajá. Ao fundo, sous-plat de capim dourado. Design Akwẽ-

Xerente. 

 
 

Os alunos fizeram uma exposição nos intervalos das aulas de Inglês Intercultural 

e venderam algumas de suas peças para visitantes brasileiros e estrangeiros presentes na 

universidade. 

A escrita e a pronúncia das palavras foram sendo trabalhadas concomitantes à 

produção dos slogans e das etiquetas. 



262 
 

Incentivamos os alunos, também, a produzirem pequenos textos descrevendo os 

seus objetos artísticos. Dessa forma, os alunos criavam uma “identidade” para os 

artesanatos destinados à exposição e à venda. Esses textos foram iniciados nesta etapa 

do Inglês Intercultural, e trabalhados, com maior profundidade, no Inglês Intercultural 

VII, ao qual passamos, a seguir.  

 

 

4.2.7. Inglês Intercultural VII 
 

EMENTA :  PRÁTICA DE LEITURA DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA QU E 

PROBLEMATIZAM TEMAS CRÍTICOS .  REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LEITURA ,  DE PRÁTICA ORAL E DE PRÁTICA 

ESCRITA .  

TEMA CONTEXTUAL :  INDIGENOUS ART:  E-COMMERCE PROJECT  

PITAS DE LEITURA :  ESCRITA TRILÍNGUE  

 

Por mais que o enfoque do Inglês Intercultural seja o ensino-aprendizado da 

leitura, não descartamos, em nenhum momento, a produção escrita nas aulas de Inglês 

Intercultural. No Inglês Intercultural VII, no entanto, a prática escrita foi trabalhada com 

maior ênfase, a partir do tema contextual Indigenous Art: E-commerce Project. A 

maioria dos alunos se empenhou em escrever os seus textos em suas línguas maternas, 

em Português e em Inglês. 

Passamos, então, a última parte deste trabalho, que trata das produções escritas 

dos professores Akwẽ-Xerente, Tapuia e Gavião, e da motivação de abordar os temas 

contextuais Intercultural Art e Indigenous Art, sobretudo no Inglês Intercultural VI, 

anterior, e no presente Inglês Intercultural VII. 
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4.2.7.1. Indigenous Art: E-commerce 
 

 

No Inglês Intercultural VII, dando continuidade ao tema “Intercultural Art” 

apresentado no Inglês VI, os professores indígenas se engajaram em produções de 

textos trilíngues para o tema ‘E-commerce: Indigenous Art’ 

Amparados nas discussões estabelecidas em outras etapas do Inglês 

Intercultural, os professores passaram a elaborar campanhas publicitárias, por meio das 

quais eles teriam que dar uma “identidade” para a arte produzida por eles.  

A seguir, apresento um pequeno livro trilíngue, elaborado pelos alunos 

indígenas, durante esta etapa. 

As produções, a seguir, são anúncios publicitários, compostos por textos, 

gravuras, fotos e slogans produzidos pelos professores indígenas para seus artesanatos. 

Esse material, conforme eles mesmos disseram, auxiliou na aprendizagem de 

vocabulário em Inglês, a “recuperação na memória” dos textos trabalhados, bem como 

favoreceu a valorização de suas artes. Apresentamos, a seguir, esse projeto: 
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DASISSUM HÃ ROMKÃKWA MAR NÃ HÃ DANĨPI-AKWÊ-TAPUIA 

 

 

 
 

 

 

 

Autores: Sinval Xerente 

                Aparecido Tapuia 
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1. DANPOKÊ ZATKIZE 
Earring 
Brinco  

 

 
 

Kãhã tô Danpok zatkize. Danpok zatkize tô sipkea nã za nõkwa kmãnã, rowkrã 

nã za luve ĩwaikwa sapuk. 

Tô Quikbuzi na za nõkwa kmã nã, Kato duve Kwamnrõ nã za dure nõkwa sapto 

snã sapuk. 

Are tapari za ĩsikwadisikudabâ tara nĩktorê nwa kmẽ zasô. 

Tâkã hã rowkmãkwamãr nã hã lanĩpi to Akwê Xerente nipi. Tô Qazakru sĩ 

Tocantínia wamsi za nõkwa tâkãhã dampokzatkize kmẽ sã. 

Are tâkã hã ĩsapto ntõ tô 5 cm nã Kato dure ĩsĩm Diâmetro ĩ dumntô 7cm nã. Are 

iprê ntõ tô 33g nã tanĩpi. 

Tâkahã Qanpoc zatkize pte kbuzi ktab, tô duikbuzi nã dat krwamtrẽ mnõ. 

Twa kãnẽ duikbuzi nã tauĩpi. 
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Description 

 

 

Earring, handmade from natural golden grass, ornamented with saboneteira seed, 

miçangas and straw threads and finishing with metal hook. 

 

Origin: Xerente Art from Tocantínia, Tocantins-Brazil. 

Scientific name of saboneteira: Sapindus Saponaria 

Earring Dimension: 5,5cm dm per 0,2 espessura and 5,5cm W. 

Weight: 0,33 kg 

Colours: golden, black, white 

Materials: Golden grass, sabonete seed, miçanga and metal hook. 

Days to Ship: one day 

Gender: Female 

Sizes: Large (many in stock) 

AuD: 2,05 

 

Descrição: 

 

           Brinco feito à mão, de material natural de capim dourado, ornamentado com 

semente de saboneteira e miçanga, fibra de buriti e finalizado com gancho de metal. 

 

Origem: Arte Xerente, Tocantínia, Tocantins- Brasil 

Dimensão do Brinco: 5 cm de dm. por 0,2 de esp. 5,5 de altura 

Dimensão do Gancho: 1,0cm 

Peso: 0,33 kg 

Cor: Dourado, preto e branco 

Material: Capim dourado, miçanga e semente de saboneteira. 

Dias para Entrega: 1 dia 

Gênero: Feminino 

Tamanho: Médio (muitos no estoque) 

Preço: R$5,00 no Brasil. 

 

Autores:  Valteir Tpekru Xerente e  

Valci Sinã Xerente 
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2. KUBA 
Canoe 
Canoa 
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Canoe 
 

Description: Canoe handmade from natural landi, ornamented with ink of jenipapo 

seed and urucum seed. 

  

Origin: Tapuia Indians, Goiás, Brazil 

Dimensions: 30 (thirty) cm w per 10 (ten) cm per 5 (five) cm Diam. 

Weight: 50 (fifty) kg 

Colours: Black and red 

Material: Natural wood 

Days to Ship: 5 (five) days 

AUD: 550,90 

 

 

Canoa 

 

Descrição: Canoa feita a mão, natural de landi, ornamentada com tinta de jenipapo e 

semente de urucum. 

 

Origem: Índios Tapuia, Goiás, Brasil 

Dimensão: 30 cm por 10 cm l por 5 cm de diâmetro. 

Peso:0,5 kg 

Cor: Preto e vermelho 

Material: Madeira natural 

Dias para entrega: 5 dias 

Valor: R$ 105,00 

 

 

Autores:  Sillma Aparecida da Silva 

Lázaro Tapuia 
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3. KNĨ 
brazil-wood lance 

lança de pau-brasil 
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Knĩ - Akwê nirmẽze 
 

Hnĩ kurase tô brutu kre pko nã za nõkura kmã nã. Tô ambâ si za knĩ kuvazaze 

kmãna. Brudu Akwê mĩm tkai ua, mãr di, Estado do Tocantins, wa. 

 

 

Linguagem em Português 

 

           A lança é feita com lasca de pau-brasil seco. A lança é feita por homens. Pau-

brasil existe muito na área Xerente no Estado do Tocantins. A madeira de pau-brasil é 

bonita e vermelhinha. Com o pau-brasil fazemos também borduna de quatro quinas, 

borduna de briga, guerra. 

 

 

 

Linguagem Inglês: 

 

Description: Art slogans 

Lance made of red wood  

Origin: Tocantins, Brazil 

Lance diemensions: 1,5 

Colours: Scarlet 

Materials: Natural of red wood  

Gender: Masculine 

Price: AUD $134,16 

 

 

 

 

 

Autor: Cláudio da Silva Xerente 
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4. KUBA ZATÊZE 
Padle 
Remo 
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Description: 

 

Paddle made of caraiba, natural wood from village Carretão, by people Tapuia, living at 

Municipal district of Rubiataba, Nova América. Painted with jenipapo and annaltto 

fruit, with proper design of Tapuia ethic group. 

 

 

Descrição: 

 

Remo feito de caraiba natural, madeira da Aldeia Carretão, do povo Tapuia, do 

município de Rubiataba, Nova América, pintado com a fruta do jenipapo e urucum, com 

desenho da própria etnia Tapuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Márcio José Tapuia 
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5. WAPTÂ 
Track 

Esteira 
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Description: 

 

A track handmade from natural buriti is a typical Akwén and Tapuia artifact, from 

Goiás and Tocantins. 

 

Origin: Brazil 

Dimensions: 1,30m 

Weight: 500g 

Colours: Yellow 

Materials: Buriti straw 

Days to Ship: 1 day 

AUD $400 

 

Descrição: 

 

Esteira de palha de buriti feita a mão. 

 

Origem: Todo o Brasil 

Dimensão/Tamanho: 1 metro e meio por 60 de largura 

Peso: Aproximadamente meio kg. 

Cor: Amarelo 

Material: Palha de buriti 

Dia para entrega: Em um dia mais ou menos 

Preço: Em média 800 reais cada. 
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6. KUKRÊZARO  
Fruit Bowl 

Fruteira 
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Akwẽ 

I waskuze: Romdurze sawredi, wiki, dui pre aikuwa hawim hã nã, kwamnrõ nã za akwê 

nõû lamãnã. 

Tô: Tocantins, Brasil hawim hã 

Romdurze sikuazi paki 30,4 cm 

Romdurze kuiptu psêdi tô 70,0 cm 

Iprê tô; 6kg 

Sawredi 

Poukwanê ptâ nã za wi 

Pikõi nõû za kmãnã 

Wakâ tô R$ 85l,00       

Português 

Descrição: A fruteira é grande, bonita, e feita de capim dourado natural com palha de 

buriti. Feita de fita de buriti e feita pelo povo Xerente. 

Origem: Tocantins, Brasil 

Fruteira com alça de 30,4cm 

Fruteira com tamanho de 70cm 

Peso: 6 kg 

Grande  

Feita pelas índias 

Preço: R$ 851,00 

English 

Description: A fruit bowl, big and beautiful, made of natural golden grass, handmade 

and ornamented with straw and finishing with buriti thread, made by people Xerente. 

Origin: Tocantins, Brazil 

Fruit bowl dimensions: 30.4 cm 

Fruit bowl dimensions: 70 cm 

Weight: 6 kg 

Colors: Golden 

Materials: Natural golden grass 

Gender: Female 

Sizes: Large 

Days to Ship: 2 days           AUD$: Ad to cart: 40,00 
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7. PATRO PO KWATẽPO NÃHÃ 
Bag / purse 

Bolsa 
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Patro Po Waskuze 

 

Kãhã tô patro po 

Patro po tô Akurê Xerente nipi 

Patro po tô huratêpo hãtô kuamnrõ nã. 

Patro po ambâ hãtô huamnrõ nã. 

Patro po tô huratêpo katô huamnrõ nã. 

Patro po tô ambâ kãtô pikõ zakmânâ. 

 

 

 

Descrição da Bolsa 

 

Essa é uma bolsa. 

A bolsa é feita pelo Akwê Xerente. 

A bolsa é feita de embira e fita de buriti. 

A bolsa é feita pelos homens e também pelas mulheres. 

Esta bolsa é usada pelos homens. 

 

People Akwe Xerente’s Art 

 

Description: Bag, handmade from natural buriti and made with straw of buriti. 

Origin: Tocantins, Brazil 

Handbag dimensions: 20,0cm W per 30,0cm L. 

Handle dimensions: 70,0cm L per 25cm W. 

Weight: 0,30 kg 

Colours: White 

Materials: Natural buriti 

Days of ship: 5 days 

Gender: Man and female 

Sizes: Large (1 in stock) 

AUD:$200,00 
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8. DAZAHI TTEZE 
Prendedor de cabelo 

Harpin 
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Prendedor de Cabelo 

 

Feito à mão, de capim dourado, com palito de pau Brasil, costurado com fita de buriti, 

feitos com plantas nativas da reserva Akwẽ, etnia Xerente do Estado do Tocantins do 

Brasil. 

 
 

Dazahi Tteze 

 

To dui kbuzi nã kâtô brutu pro nã za nõkeva rmãnã are tô kuvamrõ nã îsapkuze hã 

aikuva mba ramkre ikuvam me mnõ hã wanim trâimba hâ. 

 

 

 

 
 

Hairpin 

           

Hairpin handmade from natural golden grass and brazil-wood, handsew and finishing 

with native buriti, from Akwe village Xerente group from Tocantins, Brazil. 
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9. PYHCOP 
Necklace 

Colar 
 
 

Pyhcop jy ‘ tytxy jarên: 

 

Eh’ paxü my me capaare ‘ hyh to hêhpix. Ne Pyhcop cati ji 

jy’ty’tytxy mã hã 

 

 

 

Descrição: 

 

Este colar é feito de semente de tiririca. É o artesanato do povo 

Pyhcop cati ji (Gavião). 

 

 

 

Descriptions: 

 

This art is made of natural tiririca seed ornamenting the necklace. 

Made by people Pyhcop cati ji (Gavião) 

 

Origin: Maranhão, Brazil 

Necklace dimensions: 32 cm w 

Weight: 10 g. 

Colours: Natural (brown/white) 

Materials: Tiririca seed 

Days to ship: 10 days 

Gender: Male, Female 

Sizes: Larger 

R$: 300,99 
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10. AKWe  AND TAPUIA’S ART 

Arte Akwe  e Tapuia 
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O Inglês Intercultural VII foi bem interessante do ponto de vista de que os 

alunos produziram textos trilíngues, bem como produziram material que eles mesmos 

julgaram possível de ser utilizado como material didático em suas próprias escolas. 

 

 

4.2.8. Uma reflexão sobre a importância do tema ‘artesanato 

tradicional’ para o povo Akwẽ-Xerente 
 

 

Durante a Etapa em Terras Indígenas, (etapa do Curso de Licenciatura 

Intercultural) realizada juntamente aos Akwẽ-Xerente, em 2009, uma questão apontada 

pelos universitários indígenas na Aldeia Brejo Comprido foi “a importância do trabalho 

escolar voltado para a cultura e para o trabalho cultural, como a produção de 

artesanatos”, conforme disseram os professores Renato Sikrbowẽ Xerente e Ercivaldo 

Damsõkẽkwa Calixto Xerente, da Escola Indígena Suzawre.   

O tema contextual “arte indígena”, em vários momentos, foi trazido à tona desde 

o início das aulas de Inglês Intercultural, em etapas em terras indígenas, no Estágio 

Pedagógico, em palestras e em seminários realizados pelos Akwẽ-Xerente e por outros 

alunos do Curso de Licenciatura Intercultural. 

Durante o primeiro semestre de 2009, os professores da escola Suzawre 

relataram que, por motivo de localização da aldeia, por ela ser muito distante da cidade 

e pela escassez de transporte, os artesãos e artesãs da Aldeia Brejo Comprido não vão à 

cidade de Tocantínia (“Xerentínia”)
 
para vender os seus artesanatos, como é de costume 

em toda segunda-feira, pela manhã, artesãs Akwẽ-Xerente irem à ‘Praça Brasília’, praça 

principal da cidade.  

É costume que artesãos se reúnam na Praça Brasília das cinco às dez da manhã 

para vender seus artesanatos. Os principais compradores são revendedores. Esses itens, 

conforme relatado por uma artesã-vendedora Akwẽ-Xerente, são enviados 

principalmente a Palmas e a São Paulo para serem revendidos nos aeroportos. A venda é 

feita em grande quantidade, pessoalmente ou por telefone, geralmente por um 
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“atravessador”
59

, para ser comercializado em outras partes do País e no exterior. Essas 

peças de artesanato são produzidas por uma arte de tecer dos Akwẽ-Xerente a qual é 

repassada às novas gerações.  

A arte Akwẽ-Xerente é feita, principalmente, com o capim dourado, com a seda 

e a palha do buriti, a embira, com a semente de tiririca e o pau-brasil, que são 

transformados em utensílios domésticos e de decoração como, sousplats, cestas, 

fruteiras, mandalas, tipiti, esteiras, lanças e bordunas, etc., bem como em bijuterias tais 

quais, brincos, colares, prendedores de cabelo, cintos, bolsas, chapéus, etc. 

Por perceberem a importância da revitalização dos artesanatos tradicionais 

Akwẽ-Xerente, há professores Xerente trabalhando com tal tema através do estágio 

pedagógico, de projetos extraescolares e nas oficinas de produção de material didático 

bilíngue intercultural.  

O tema “arte / artesanato indígena” é, ainda, um dos abordados no primeiro livro 

produzido pelos professores Akwẽ-Xerente do Curso de Licenciatura Intercultural, o 

Akwẽ nĩm Romkmãdkâ Waskuze (BORGES E COTRIM, 2011).  

Durante o primeiro semestre de 2009, na Etapa no Pólo, ocorrido no Centro de 

Ensino Médio Indígena Xerente (CEMIX), a professora Noemi Xerente e o professor 

Ĩnorẽ Sirnawẽ Xerente (únicos professores Akwẽ-Xerente deste centro de ensino), 

falaram da importância da disciplina ‘Arte e língua materna’ no colégio, já que é a única 

hora “formal” em que os alunos fazem uso da própria língua materna e usam recursos 

da cultura material desse povo. É, pois, um momento muito importante (apesar de 

escasso) dentro da grade curricular, já que todas as outras disciplinas são conduzidas em 

Português, por professores não-indígenas que muitas vezes não se atentam para a 

importância de um ensino bilíngue intercultural.  

Durante o primeiro semestre de 2010, especificamente no dia doze de maio, 

outro fato relacionado à arte indígena Akwẽ-Xerente nos veio à tona durante a Etapa em 

Terras Indígenas: durante a travessia de balsa Tocantínia-Miracema e Miracema-

Lajeado (cidades cortadas pelo Rio Tocantins), diversos vendedores ambulantes, 

                                                           
59

 Os atravessadores são pessoas que adquirem grande quantidade de artesanatos indígenas a baixos 

preços ou em forma de “escambo” – trocando-os por bolachas, sacolés (ou geladinho ou laranjinha), 

perfumes, chinelas, cestas-básicas, etc. – revendendo-os a preço muito superior ao adquirido e omitindo o 

histórico sociocultural das comunidades produtoras. 
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indígenas e não indígenas, comercializam desde milho-verde assado a bolsas feitas em 

capim dourado. Em uma dessas travessias, nos foi apontado um rico e próspero 

fazendeiro de Miracema, proprietário de terras em Tocantins, Goiás e Pará, bacharel em 

direito, idade média de trinta e cinco anos, o qual relatou como fez fortuna de cerca de 

um milhão de reais, em três meses, à custa de artesãs Akwẽ-Xerente.  

A história é a seguinte: o fazendeiro comprava artesanato em capim dourado dos 

Akwẽ-Xerente em troca de comida. Grande parte dessa comida era comprada em 

Miracema do Tocantins e uma parte em Tocantínia, o que garantiu uma boa relação 

comercial com os comerciantes locais. O referido advogado abriu, então, um “escritório 

de representação” na 25 de Março, conhecida rua de São Paulo considerada o maior 

“shopping a céu aberto” do mundo. Em seu relato, diz que a média de venda em 

artesanatos Akwẽ-Xerente era de 25 mil reais diários, contabilizando cerca de 80 mil 

semanais.  

Foi relatado ainda que, ao descobrir que caso comprasse os alimentos de 

cooperativas na cidade de Goiânia, o seu custo-benefício seria ainda mais vantajoso, o 

que acabou por “comprar briga” com os comerciantes locais de Miracema e de 

Tocantínia, com os quais o fazendeiro-atravesador negociava. Em resumo, o fazendeiro 

manteve o seu escritório em funcionamento na cidade de São Paulo, vendendo os 

artesanatos Akwẽ-Xerente (trocados por alimentos ainda mais baratos) e faturando, em 

menos de 100 dias, um milhão de reais, conforme ele mesmo relatou. Os Akwẽ-

Xerente, no caso, viram apenas bolachas, perfumes baratos e arroz de terceira. 

Observando, portanto, a importância desse tema para os indígenas de diversas 

etnias e, principalmente, atentando-se às diversas situações em que os temas “artesanato 

tradicional” e “arte indígena” apareceram nas discussões com os professores, esta 

temática foi abordada em várias etapas do Inglês Intercultural, sob óticas diferentes, 

algumas enfocando a prática sociocultural de se fazer artesanato, outras vezes, 

focalizando o lado comercial, tanto legal (livre comércio) quanto ilegal (tráfico) dessa 

arte. 

Com o tema contextual “Intercultural Art” procuramos refletir sobre a constante 

difusão de conhecimentos, artes e técnicas indígenas pelo Brasil e pelo mundo; sobre o 

antigo e atual tráfico internacional de arte indígena brasileira; sobre a relação com os 

“atravessadores” e sobre o uso da língua inglesa neste tipo de relação intercultural.  
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Outros temas que surgiram deste tema contextual durante as discussões foram: 

Intercultural Market e Indigenous Art: E-commerce Project, temas que nos permitem 

discutir, dentre outras coisas, a desigualdade de distribuição de rendas, direitos autorais, 

herança cultural
60

 e propriedade intelectual
61

. Os textos trabalhados abordam, ainda, 

temas tão atuais como a arte indígena no alvo da moda brasileira, a venda e o tráfico 

nacional e mundial de artefatos indígenas. 

Esses temas contextuais foram selecionados e abordados levando-se em conta a 

sua criticidade e a sua relação com a realidade indígena em suas relações interculturais. 

Foi a partir deles, também, que abordamos outros temas contextuais não menos 

importantes, relacionados à educação bilíngue intercultural, ao ensino superior indígena, 

às línguas e aos povos indígenas, ao ensino do Inglês para índios, aos vícios, dentre 

outros. Os elementos linguísticos trabalhados no Inglês Intercultural foram também 

abordados tendo-se em conta as constantes trocas de conhecimento com os professores 

indígenas da região etnoeducacional Araguaia-Tocantins. 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Veja a Proclamação das Obras de Arte da Herança Oral e Intangível da Humanidade (Proclamation of 

Marsterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity), no www.unesco.org/cullture/intangible-

heritage/index.html, onde podemos encontrar diversos exemplos da herança cultural dos povos indígenas 

no mundo. 

 
61

 Para uma introdução aos conceitos de “direitos de propriedade intelectual” e “herança cultural 

intangível”, bem como sua conciliação com interesses indígenas veja: Koopman (2007), Metting at and 

passing by new frontiers: interfaces between culture heritage and intellectual property em, Wetzels 

(2007), Language endangerment and endangered languages: linguistic and anthropological studies with 

special emphasis on the languages and cultures of the Andean-Amazonian border area. ILLA: CNWS 

Publications, 2007, p.59-87. 

 

http://www.unesco.org/cullture/intangible-heritage/index.html
http://www.unesco.org/cullture/intangible-heritage/index.html
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5. Considerações Finais 
 

 

O Ensino Intercultural de Línguas em contexto bi / tri / plurilíngue, bem como a 

Educação Bilíngue Intercultural, nos coloca como desafio a aprendizagem de línguas-

culturas diferentes, a sua transrelação e o (re)conhecimento da diversidade: de povos, de 

línguas, de culturas, de identidades sociais, de situações sociolinguísticas múltiplas, da 

diversidade socio-histórico-econômica dos sujeitos com os quais dialogamos.  

Para que o processo de ensino-aprendizagem-ensino do Inglês Intercultural seja 

realizado de forma dialógica, multi / plurilíngue, intercultural e transdisciplinar, é 

importante que se paute, definitivamente, nas trocas de conhecimento linguístico-

cultural com os professores e professoras indígenas da região etnoeducacional 

Araguaia-Tocantins com os quais dialogamos no Curso de Licenciatura Intercultural de 

Formação Superior de Professores Indígenas: da família Jê (Akwẽ-Xerente, Apinajé, 

Canela, Gavião, Krahô, Krikati, Tapuia), da família Karajá (Karajá, Karajá-Xambioá e 

Javaé) e da família Tupi-Guarani (Guajajara e Tapirapé e o Guarani-Mbyá). É 

indispensável, portanto, que se pense nos usos e nas funções das línguas maternas dos 

universitários indígenas, dentro e fora do seu contexto escolar, bem como de sua L2 e / 

ou L3 durante o processo de ensino-aprendizagem intercultural de línguas.  

Neste sentido, a construção da base de conhecimento trilíngue Akwẽ-Xerente – 

Português – Inglês, apresentada no Capítulo 3, foi de extrema importância para se 

trabalhar o ensino do Inglês de forma bi / trilíngue intercultural, e de forma 

contextualizada. Esta base de conhecimento proporcionou a mim, enquanto professor, e, 

de forma adaptada, aos alunos indígenas (conforme apresentado no material do Inglês 

Intercultural, no Capítulo 4), a compreensão dos sons das línguas (Fonologia) e o 

conhecimento de alguns processos de formação de palavras (Morfologia) nas línguas 

que dialogavam no mesmo espaço pedagógico, ao passo que trabalhávamos a leitura em 

língua inglesa. Esta base de conhecimento foi se redesenhando a cada nova etapa de 

aula, pois ela foi sendo retomada, reconstruída e recontextualizada em sala de aula, a 

partir da situação sociolinguística apresentada, bem como a partir de estudos teóricos e 

da própria experiência no Inglês Intercultural.      
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A língua inglesa ensinada no Inglês Intercultural, no contexto do Curso de 

Licenciatura, foi contextualizada na sua relação intercultural com as populações 

indígenas da região Araguaia-Tocantins, muitas delas em contato histórico com falantes 

de língua inglesa e / ou em contato com a língua inglesa via escola, meios de 

comunicação e produtos de consumo. O ensino-aprendizagem do inglês foi analisado, 

assim, como a prática de habilidades linguístico-pedagógicas (como a habilidade de 

leitura, a habilidade escrita, a habilidade oral) e de habilidades linguístico-subjetivas 

(como a habilidade intercultural e a habilidade bi / trilíngue e / ou bi / pluridialetal dos 

sujeitos envolvidos), dentro de um conjunto de eventos comunicativos contextualizados 

nas relações interculturais e nas trocas de conhecimentos indígenas e não-indígenas. 

Levando-se em consideração a visão de alguns trabalhos e propostas de ensino 

bilíngue intercultural, em que as línguas-culturas dos alunos são levadas em 

consideração, procurei explorar, no ensino do Inglês Intercultural, o conhecimento bi / 

trilíngue e / ou bidialetal e inter / intracultural dos professores indígenas, a fim de 

engajar em um processo mais humano, mais democrático e menos diglóssico no ensino-

aprendizagem de línguas. Afirmo, assim, que fazer uso das línguas dos professores e 

professoras indígenas nas salas de aulas de “língua estrangeira”, ou outras, é 

fundamental para que não se caia em um ensino descontextualizado, opressor, 

monolíngue e monocultural, privilegiando apenas os conceitos ocidentais não-indígenas 

de falar, ensinar e aprender. O ensino-aprendizagem da língua inglesa, neste contexto, 

exige, portanto, a conscientização, por parte do professor, de um ensino mais politizado, 

menos excludente, menos “colonizado”, visando, assim, a um diálogo crítico de 

metodologias, técnicas e instrumentos de ensino, e pensando na transferência de espaços 

de poder e de tomada de decisão de usos linguísticos (HAMEL, 2003).  

O uso dos conhecimentos indígenas nas aulas de Inglês Intercultural, bem como 

a própria aprendizagem da língua inglesa, foi fundamental para trabalhar, também, a 

autoestima dos professores indígenas, bem como se configurou como uma porta aberta 

para se discutir os usos e as funções das línguas, as quais estão diretamente relacionadas 

às funções sociais, à cosmologia, à cultura, à demarcação territorial de um povo. As 

línguas dos professores-universitários indígenas foram tidas, assim, no ensino 

intercultural da língua inglesa, como “técnica de conhecimento, prática de comunicação, 

saber social e cultural e como instrumento de resistência”, conforme afirmação de 

Hamel (2003, p. 258). 
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Esse viés metodológico bi / tri / plurilíngue intercultural e transdisciplinar no 

ensino-aprendizagem de línguas não é fácil de ser instrumentalizado ou medido, pois, 

além de ser de suma importância atentar-se à realidade sociolinguística dos sujeitos, 

requer problematizar a metodologia proposta – a qual se pauta em muito diálogo com as 

línguas-culturas diferentes e a disposição em dialogar com as diferenças e as 

diversidades – e as dificuldades que subjaz esta “metodologia do diálogo”. Pensando 

assim, no ensino da língua inglesa, dentro do contexto apresentado, foi necessário 

estabelecer a conexão entre ensino de línguas e questões políticas, sociais, econômicas, 

identitárias, culturais, linguísticas, pedagógicas, ideológicas, bem como pensar questões 

de acesso, cidadania, direitos e transformação social no ensino-aprendizagem de 

línguas. 

Assim posto, vejo o presente estudo como uma possibilidade prática de se pensar 

em argumentos em favor do uso das línguas indígenas brasileiras (no presente caso, o 

das línguas dos professores Akwẽ-Xerente, Apinajé, Canela, Gavião, Guajajara, 

Guarani, Javaé, Karajá, Karajá-Xambioá, Krahô, Krikati, Tapirapé e Tapuia) na 

educação escolar indígena, seja no ensino fundamental, médio ou superior, seja nas 

aulas de Inglês, de Português ou de Matemática, além de advogar pela criação de 

espaços públicos de uso dessas línguas tão importantes nas vidas dos professores 

indígenas e tão meritória nas Ciências da Linguagem, da Natureza e da Cultura.  

Ademais, o presente trabalho visa, ainda: (i) contribuir com a educação escolar 

indígena e com a elaboração de material pedagógico para as escolas Akwẽ-Xerente, 

principalmente no tocante ao ensino de línguas (língua materna, segunda língua ou 

língua estrangeira); (ii) contribuir com a ciência linguística em geral; (iii) contribuir 

com a descrição de uma língua indígena brasileira ameaçada de morte; (iv) fornecer 

subsídios para pesquisas com interesse nas línguas do tronco Macro-Jê, bem como com 

pesquisadores interessados na descrição do Português e do Inglês com a devida 

aplicação desses conhecimentos em sala de aula, durante o processo de ensino-

aprendizagem de línguas.
62

  

                                                           
62

 Em relação ao processo de ensino-aprendizagem do Português para povos indígenas brasileiros, situado 

em uma perspectiva bilíngue intercultural, veja a contribuição pioneira no Brasil (e, quiçá, no mundo) do 

trabalho intitulado Português intercultural: fundamentos para a educação linguística de professores e 

professoras indígenas em formação superior específica numa perspectiva intercultural, do professor 

André Marques do Nascimento (NASCIMENTO, 2012). 
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Falta ainda um longo caminho a ser percorrido para uma educação de fato 

bilíngue intercultural, em que o ensino formal indígena, de línguas, ou não, parta do 

conhecimento contextualizado, do conhecimento de mundo dos alunos, de sua realidade 

intracultural e intercultural. Este tipo de educação pensa seriamente no retorno social da 

aprendizagem, na troca de experiência e de conhecimento através do diálogo de saberes 

ou, conforme afirma a professora Akwẽ-Xerente, Ilda Nãmnãdi, uma educação pautada 

na “construção mútua do conhecimento na língua, na cultura, na saúde, na economia, no 

ensino, no direito”, relação esta baseada no respeito e no diálogo, num processo em que 

“um aprende a fala do outro”, conforme complementou a professora Akwẽ-Xerente. Um 

ensino que se baseie, portanto, em conhecimentos técnicos, culturais, linguísticos e 

antropológicos dos indígenas brasileiros, considerando as várias formas e níveis de 

conhecimentos existentes, dialogando-os.  
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