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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem sobre as dificuldades enfrentadas 

nos últimos anos na comunidade indígena em manter a língua materna. Que por sua 

vez aos poucos foram e estão sendo deixado de ser praticadas na comunidade. 

Acima de tudo a própria língua falada caracteriza um pouco da convivência e 

existência de uma etnia na sociedade. Ressaltando há uma grande preocupação 

com as futuras gerações jovens e crianças que estão crescendo e nem se quer 

estão preocupados com a própria cultura, no qual muitas vezes as tecnologias estão 

ocupando os tempos de aprender a língua falada. Como consequência nos últimos 

anos os conhecimentos, os valores, a tradição oral e experiências não estão sendo 

transmitida de pais para filhos, isso por falta de interesse e dialogo entre os 

membros. Diante dessas situações a presente pesquisa busca identificar as ações a 

serem tomadas para que não corram o risco de extinção da língua materna. As 

línguas indígenas no Brasil em situação de risco. Esta situação está articulada a um 

panorama mundial que prevê a extinção de, pelo menos, metade das seis mil 

línguas faladas atualmente. Em nosso país, as medidas de manutenção ou de 

revitalização das línguas indígenas ainda são incipientes diante da demanda 

existente. 

 
 
Palavras-chave: Cultura; Preservação; Valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un abordaje sobre las dificultades enfrentadas los 

últimos años en la comunidad indígena en mantener la lengua materna. Que por 

suya vez a los pocos fueron y están siendo dejado de ser practicadas en la 

comunidad. Por encima de todo la propia lengua hablada caracteriza un poco de la 

convivencia y existencia de una etnia en la sociedad. Resaltando hace una gran 

preocupación con las futuras generaciones jóvenes y niños que están creciendo y ni 

se quiere están preocupados con la propia cultura, en el cual muchas veces las 

tecnologías están ocupando los tiempos de aprender la lengua hablada. Como 

consecuencia en los últimos años los conocimientos, los valores, la tradición oral y 

experiencias no están siendo transmitida de padres para hijos, eso por falta de 

interés y dialogo entre los miembros. Delante desalas situaciones la presente 

investiga búsqueda identificar las acciones a sean tomas para que no corran el 

riesgo de extinción de la lengua materna. Las lenguas indígenas en Brasil en 

situación de riesgo. Esta situación está articulada a un panorama mundial que prevé 

la extinción de, por lo menos, mitad de las seis mil lenguas habladas actualmente . 

En nuestro país, las medidas de mantenimiento o de revitalização de las lenguas 

indígenas aún son incipientes delante de la demanda existente. 

 
 
 Palabras clave: Cultura, preservación y los valores 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os indígenas da etnia TERENA de Mato Grosso é reconhecido como     

primeiro grupo a se criar e concentrar ao Norte de Mato Grosso, sendo originários de   

Mato Grosso do Sul. 

Com um longo processo territorial que durou 20 anos no estado de Mato 

Grosso os Terenas não tinha uma forma estratégica para ensinar as crianças na 

aprendizagem da língua, os pais estavam preocupados com as sobrevivências e um 

pedaço de chão para mora com seus filhos. E com preocupação territorial tornou se 

prioridade naquele momento e ali a língua materna foi se enfraquecendo. A 

consequência disso acabou se refletindo diretamente às famílias deixando de falar a 

língua materna, principalmente as crianças que nasciam nesse tempo. E com o 

passar dos tempos as comunidades TERENA de MT já não estavam falando mais a 

língua, os que foram mais afetados diretamente foi exatamente as crianças, e os 

jovens que hoje não domina e não falam a língua Terena.  

A problemática que instigou esta pesquisa foi: quais os fatores que 

contribuíram para a perda dos costumes ou tradições de se falar a língua Terena 

entre o povo indígena do norte de Mato grosso. 

A hipótese inicial desta pesquisa foi o contato com o povo não índio 

contribuiu para que ocorresse a perda da língua Terena dos povos indígenas 

localizado no norte de Mato grosso, devido ao contato com o branco buscando que 

os mesmos compreendessem a nossa luta pela terra e pelos direitos estabelecidos 

aos povos indígenas. 

        Nesse meio de tempo o povo TERENA não tinha um lugar próprio para realizar 

suas atividades culturais e isso também contribuiu para que eles não o exercitassem 

o próprio idioma. Atualmente são poucas pessoas que falam a língua materna, como 

as pessoas mais velhas bem como os anciões que ainda se dialogam quando se 

encontram em determinado local. Nesse período muitas crianças e adolescentes 

cresceram e tornaram adultos e se casaram, mais umas das dificuldades ali se 

criavam devido o próprio casal não falarem a língua, então o dia a dia desse casal 

eram falar e se dialogar em português. E consequentemente os filhos que nasciam e 

cresciam ouvindo seus pais falarem o português e então consequentemente quando 

essas criancinhas falavam já se pronunciavam suas primeiras palavrinhas em 

português. E a realidade da língua materna da comunidade terena de Mato Grosso 
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se abriu como se fosse um buraco enorme que todos acabaram sendo submergido a 

ela. A grande preocupação da comunidade é a recuperação da língua materna onde 

os membros se desdobram ao resgate dessa preciosidade, e que no futuro sejam 

garantidos o total domínio cultural da língua.  

Este trabalho visa a grande perca dos costumes ou tradições de se falar a 

língua materna no meio povo terena de Mato Grosso. Que por sua vez ocorreram 

em determinados período aos longos dos últimos vinte anos. De acordo com vários 

estudos e pesquisas cada grupo ou etnia possui seu próprio dialeto. Isso pode 

garantir uma das pequenas partes valiosas de sua cultura. Conforme o que 

percebemos na comunidade terena, membros deixaram de falar o idioma às vezes 

pensando só por um momento para se comunicar com outras pessoas e acabaram 

se adaptando. Na verdade era preciso  adaptar principalmente o português isso para 

garantir a comunicação com outras pessoas. E com isso a despreocupações com a 

língua foram se distanciando cada vez mais.   

A oportunidade que surge dentro de cada família é nos diálogo e convívio de 

poder ensinar os próprios filhos, ouvindo os anciões contando historias e 

experiências vividas. No entanto não podendo deixar de priorizar a longa e difícil 

tarefa de romper barreiras que levem o povo terena voltar a falar a língua materna 

novamente. 

A comunidade e a própria educação escolar vem criando novas estratégias 

para que os alunos obtenham um conhecimento e valorização o quanto é 

fundamental aprender língua falada. E com isso a língua materna vem sendo 

obrigatória a entrar na grade curricular da escola. Contando sempre com os mesmos 

requisitos de outras disciplinas. 

Além dessas estratégias que foram criadas, também são incumbidas aos 

próprios pais a ensinar, usando seus conhecimentos e experiências diante das 

dificuldades enfrentadas. Isso, para os pais que falam o idioma, pois existem pais 

que às vezes não falam ou mesmo nem se quer sabe falar o idioma. É nesse 

momento que a educação da à sequência no conhecimento através dos professores 

que dominam a língua, ensinando principalmente nas gramatica de como ler e 

escrever.  Os propósitos citados estão nas expectativas do povo terena de Mato 

Grosso em revitalizar o idioma que deixaram de ser falado. 
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O objetivo geral desta pesquisa foi: Identificar os fatores que levaram a 

perda dos costumes, tradições ou de se falar a língua do povo indígena Terena do 

Mato Grosso.  Tendo como objetivos específicos os seguintes:       

 Estabelecer meios de informações e recursos que levem os indígenas terenas 

do      Mato Grosso a não a perda da língua.   

 Valorizar as convivências nos diálogos com as pessoas mais velha da 

comunidade, para aprender a falar ou reconquistar o que deixaram de aprender. 

 Procurar ensinar as crianças a falarem o idioma o quanto pequeno tendo 

como parceria a própria escola. 

 Atribuir aos pais e familiares que falam a língua, que utilizem o seus tempos 

máximo, no dia a dia no intuito de ensinar a sua própria língua. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICA 

2.1 Breve história do povo Terena  

A luta pela terra do povo Terena é longa.  Relembrando a história, 

percebemos que esse povo, que lutou na Guerra  do  Paraguai  (1864-1870)  e  que  

foi um  dos  grupos  que  se  aliaram  ao  Exército  Brasileiro,  é lembrado    pelo 

escritor  Visconde  de  Taunay  (1843-1899)  como  "índios mansos, amigos, 

aliados". Esse envolvimento dos Terenas com o Exército Brasileiro se estendeu até 

a Segunda Guerra Mundial, quando vários deles lutaram na Europa como  pracinhas  

da  Força  Expedicionária Brasileira. No entanto, apesar dos vários registros na 

história brasileira, os fazendeiros da região continuam afirmando que os Terenas 

não pertencem ao território brasileiro e, assim, negam sua identidade.  

O povo Terena contribuiu muito para a formação da região sul mato-

grossense, no entanto, o papel das mulheres Terena nesse processo, especialmente 

aquelas que viveram como esposas dos primeiros moradores da  região.  Porém, 

apenas os mais ilustres ficaram para a história, como o  caso  do  Marechal  

Rondon,  que  teria  tido  uma avó  Terena,  assim  como  o  comandante  geral  das  

fronteiras  com  o Paraguai, o senhor  Ricardo  Franco  de  Almeida  Serra  e  

também  o Visconde de Taunay, homens  que  também  teriam  vivido  com  índias 

Terena. Atualmente, a presença dos Terenas no Estado de Mato Grosso do Sul é 

constante e percebe-se, historicamente, que este povo sempre buscou uma 

aproximação com os nãos índios. 

É o grupo com maior população fora das aldeias - 9,6 mil índios, 

correspondendo à  quinta maior  etnia  do  país,  com  29  mil  integrantes,  segundo  

capital, Campo Grande (MS), há sete "aldeias urbanas", áreas com maior 

concentração da etnia.  Ali, é comum vê-los executando diversas atividades 

remuneradas, trabalhando principalmente em frigoríficos. Há muitos anos 

percebemos que um diferencial do povo Terena é o intenso contato com o mundo 

não  indígena  e  a  aliança  com  outros povos.  Apesar disso, conseguem manter 

seus elementos culturais mais fortes, como a língua, a  dança  e  a  atividade  

agrícola. 

Em nossas pesquisas na região norte de Mato Grosso, isso também pode 

ser percebido. Encontramos diversos índios de aldeias vizinhas que aproveitam da 
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hospitalidade desse povo para aproximá-lo e frequentar a escola. E com isso a 

comunidade Terena sempre propõe ajudar principalmente as pessoas que a 

procuram ajuda. 

 

2.2  Povo Terena no norte de Mato Grosso 

Em meados de janeiro  de  2003,  o  grupo  Terena,  liderado  pelos caciques  

Milton  Rondon  e  Cirenio  Reginaldo,  após  passar  anos acampados  e  realizando  

diversos  protestos  na  região  de  Rondonópolis, chegou ao norte de Mato Grosso e 

criou a aldeia Kopenoty, no município de  Peixoto  de Azevedo  e,  posteriormente,  

foram  criadas  as  aldeias Turipuku, KoxonetyPoke´é  e  Imanaty.  Essas três 

últimas na Terra Indígena Terena do  Iriri Novo,  que  abrange  os  municípios  de  

Peixoto  de Azevedo  e  Matupá.  A partir daí inicia-se um novo capítulo na história 

deste povo. Instalados nas novas aldeias, começou a ser possível reestruturar a vida 

comunitária. A escola teve um papel fundamental nesse processo, pois foi a partir 

dela que as  ações  mais  importantes  começaram  a ganhar força, principalmente 

na reativação das práticas culturais. 

A terra conquistada num processo de luta representa a possibilidade de 

pensar  e  planejar  o  futuro  do  grupo  e  a  tranquilidade para  criar  e  educar  as  

crianças.  Ao comparar a vida das crianças após dez anos  da chegada  nesta  nova  

terra  com  o  tempo  em  que  viviam  na Aldeia de Buriti no Mato Grosso do Sul, 

Dona Catarina Jorge demonstra alegria  e  satisfação  por  esta  nova  realidade  que  

as  crianças  estão vivendo e assim se expressa: 

 

“Hoje estão feliz né. Nessa época, agora, tão feliz porque agora não 
falta um remédio pra  eles.  Aquele tempo, remédio nosso  era  só  
do  mato  mesmo,  não tinha doutor,  não tinha médico, não tinha 
nada. Eram só as coisas do mato.  Ficou doente, vai ao mato 
arrancar uma folha  e  ferve,  dar  para  a  criança  tomar.  Dá para 
criança se banhar. E, agora não. Ficou doente, corre lá nos 
médicos.” (ANCIÃ CATARINA, 2008) 
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2.3 Recursos que assegura a língua materna 

Há uma grande preocupação em meio ao povo Terena de uma nova 

revitalização da língua materna, o legitimo língua terena. Que por sua vez membros, 

deixaram de se comunicar ou falar em sua língua, atualmente são poucos que 

praticam a fala, ou seja, somente as pessoas mais velhas da aldeia. E com essa 

lacuna que hoje se estende no meio do povo terena de MT, sentem a total 

reponsabilidade e culpas de não interessar a falar o idioma. E olhando os filhos 

estão seguindo os mesmos caminhos. Não podem afastar dessa grandiosidade e 

reverentes língua. Pois pode garantir um pouco da  identificação da forma cultural 

dentro de uma sociedade. 

A Constituição Federal assegura às comunidades indígenas o direito de uma 

utilização de sua língua materna e processos próprios de aprendizagem. A partir da 

constituição de 1988, os índios deixaram de ser considerados grupos em extinção e 

passaram a ser reconhecidos como grupos étnicos diferenciados e com o direito de 

manter sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. A 

instauração de um novo paradigma a partir da promulgação da Constituição Federal 

em 1988 que, no Artigo 231, afirma a necessidade de a  União  respeitar  e  fazer  

respeitar  não  só  as  terras imemorialmente ocupadas pelos povos indígenas, mas 

todos os seus bens, entre eles as línguas e as culturas, não mudou 

substancialmente este panorama. Constatamos que “as ações de preservação e de 

revitalização de línguas, que demandam procedimentos sistemáticos complexos, 

são ainda raríssimas, incipientes ou mesmo praticamente inexistentes, no Brasil” 

(MAIA et.al., 2006). Neste contexto, processos de revitalização linguística revestem-

se de extrema urgência, pelo menos para atender reivindicações de povos que 

querem manter suas línguas originárias ou recuperar línguas antes faladas.  

A grande preocupação dos membros da etnia se arrastou a longos anos, 

somente nos últimos anos que começaram a perceber que as crianças que nasciam 

os pais ao invés de falar o idioma com seu filho já falavam  diretamente o português. 

E ali iniciava a perca de uma língua. Pois quando uma língua desaparece, há uma 

perda de um modo único de se ver e de se pensar o mundo, há perda de uma gama 

de conhecimentos botânicos, zoológicos e geográficos que estão codificados na 

língua, o desaparecimento de valores e ideais. A língua, considerada pelos povos 
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indígenas como uma forte marca de identidade, carrega consigo também a memória 

histórica, as narrativas míticas, os cantos rituais, aspectos importantíssimos na 

constituição do modo de ser dos diferentes povos:  

 

 

A língua é sentida pelos povos que a falam como marca de 
identidade cultural, ou seja, o que os torna únicos aos olhos do outro. 
Não é incomum encontrar povos que perderam sua língua e que 
queiram aprender a língua de outro povo indígena. Nesse sentido, a 
língua é o símbolo que marca a identidade cultural. Também é a 
língua que os remete ao seu passado e os projeta no futuro. Muito da 
história de um povo estará3 perdida se sua língua desaparece. O 
papel da língua, é a definição da cultura e da memória histórica de 
um povo é primordial. (BRAGGIO, 2002, p. 13). 
 

Conforme os pontos de vista pela constituição federal enxergaram como uns 

dos direito. Entende-se a necessidade de buscar novos conceitos e apoio 

principalmente pela educação escolar. “A educação indígena é bilíngue em 

português e na língua materna, e são ministrados por professores indígenas, em 

escolas indígenas nas próprias aldeias, os programas curriculares são definidos pela 

própria comunidade. Isto possibilita que o ensino escolar preserve as 

particularidades socioculturais de cada etnia (GONÇALVES & MELLO, 2009)”. 

Conforme Melo a educação seja bilíngue às vezes não foi utilizado o uso da 

língua materna nas nossas escolas antigamente. Porque o povo dominava a língua, 

e foi utilizado o português onde começaram praticar e gostar do português. E com 

esse espaço que se abriu hoje maioria do povo terena de Mato Grosso quase não 

falam a língua materna, além de outros fatores que também contribuíram para que 

não falasse a língua.  

 

2.4 Conhecimentos Linguísticos 

O desenvolvimento de uma língua é de grande importância tanto individual 

ou coletiva no intuito de formalizar suas estruturas no sentido de revitalizar a língua. 

Se temos por objetivo de buscar e preservar a língua cumpre, antes de tudo, 

conhecer detalhadamente as suas estruturas. O conhecimento e estudo científico 

das línguas sem duvida, uma etapa fundamental para a sua documentação através 
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de gramáticas, dicionários, além de subsidiar a elaboração de materiais 

pedagógicos, tais como cartilhas, livros, de leitura, etc., que poderão contribuir 

decisivamente para o seu ensino, divulgação, valorização, ou seja, para a sua 

preservação. (MAIA ,2006: p. 232).                                                                 

Em relação à língua na divulgação e valorização, Maia tem sido fundamental 

em sua colocação, ou seja, para divulgar e valorizar precisa também conhecer a 

língua de forma concreta e detalhada. A divulgação da língua nos matérias 

pedagógicas não é simplesmente falar e escrever, mas precisa esclarecimento, 

simplificar e sistematizar. E quando todo esse estudo acontece do esclarecimento da 

língua estará valorizando e preservando a língua. Isso não quer dizer que para 

valorizar a língua é preciso conhecer a estrutura da língua detalhadamente estamos 

tratando de questões de trabalho em sala de aula isso requer um conhecimento 

mais detalhado da língua uma noção formal. Valoriza-se também a língua falando, 

dialogando e a fala da língua é uma valorização importantíssima para as futuras 

gerações conhecerem, compreenderem e falarem a língua materna de forma 

concreta, o aprendizado se torna natural.       

           

“Por mais que mobilizem políticas linguísticas, educacionais ou 
culturais em prol da preservação de línguas minoritárias, estas terão, 
de fato, chances reduzidas de sobrevivência em um mundo 
globalizado, a menos que a população de falantes valorize e seja 
firme na decisão de mantê-las, garantindo a sua transmissão regular 
às novas gerações (MAIA, 2006 p. 234)”. 
 

Hoje os indígenas falantes de língua materna da comunidade têm um papel 

fundamental na preservação e na aprendizagem de ensinar a  língua para seus 

filhos, onde eles tem a total responsabilidade de valorizar a língua  principalmente na 

prática da oralidade para manter a língua. Analisando esse raciocínio notamos que a 

língua não era preciso conhecer detalhadamente e nem a sua estrutura formal.  

Conforme alguns relatos dos anciões da aldeia. “Antigamente os povos falavam a 

língua sem qualquer dificuldade mesmo não tendo quem o ensinasse à língua as 

crianças aprendiam a falar com os pais desde pequeno. Os pais falavam a língua às 

crianças, e eles aprendiam sem nenhuma dificuldade porque toda família e 

comunidade falavam a língua. Os terenas não tinham uma metodologia especifica 

para ensinar os filhos e dependia da criança o que ela aprendesse falar primeiro, 

mas sempre no idioma Terena”.  
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Os tempos de uma criança só se falavam na língua materna era raro ver 

alguém falar o português. E até os animais entendiam a língua materna porque só 

falavam a língua não tinha outra língua para falar com as pessoas e ai até os 

animais domésticos entendiam quando falavam com eles na língua, tipo cachorros, 

gatos e outros animais que criavam. As palavras que as crianças aprendiam eram 

aprendidas naturalmente, não precisavam ir à escola para tentar falar a língua. “As 

palavras ensinadas naqueles tempos eram aquelas palavras que qualquer mãe ou 

pai queriam que as crianças aprendessem.”  

O que podem perceber de concreto para ensinar e manter a língua viva é 

necessário que os falantes valorizem as práticas da fala na língua materna.  Maia 

com sua sabedoria e experiência ressalta exatamente essa questão: 

 

“Nada que você possa fazer será mais valioso para causa de 
preservação das línguas do que isso. Quer você reside na aldeia ou 
na cidade, pratique sua língua, fale-a todos os dias, valorize-a, 
ensine-a a seus filhos”. (MAIA, 2066 p. 235). 

 

O perigo de desaparecimento das línguas indígenas é real, como alerta 

Franchetto (2013, p. 1)No extremo de uma hierarquia complexa, estão, por exemplo, 

as 160 línguas. Essas línguas Indígenas ainda sobreviventes em território brasileiro, 

algumas das quais decretadas extintas nos últimos dois anos; o último (semi-) 

falante de Apiaká morreu no começo de 2012, apenas para dar um exemplo. Outras 

línguas contam com menos de 10 falantes, outras ainda se mostram vitais, mas com 

variados sinais de declínio, como o abandono de artes verbais, de partes do léxico 

culturalmente cruciais, o uso do português como língua franca, o crescente 

bilinguismo língua(s) indígena(s)/português. As línguas nativas „ameaçadas‟ são a  

maioria  absoluta,  são  muito  mais  do  que  as  oficialmente  declaradas como tais, 

se adotarmos o critério internacional que define como „línguas em perigo‟ as que têm 

menos de mil falantes. 

O sonho do povo Terena no MT é sempre encontrar uma maneira de buscar 

a recuperação das palavras na língua para ensinar as crianças e  jovens e assim, 

conseguir manter viva a língua, porque a língua materna pode contribuir a força de  

identidade cultural de uma nação. 
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Para a tribo de origem no MS, a língua materna é muito importante. Além do 

mais consideram como um documento que pode registrar a existência do povo. E 

ainda faz parte de todas as tradições, costumes e organização social tradicional.  

De acordo com uns dos anciões da aldeia (Ladislau 2018 ) “a língua materna 

também era usada para dar nome às pessoas, para cantar, colocar o nome das 

coisas para identificar”. Então, por isso estamos buscando a reconquistar e manter o 

pouco que nos resta da língua em nossa aldeia no MT mais precisamente na aldeia 

Terena kuxonety Poke‟é.  

 É preciso que as pessoas falantes da língua materna saibam que elas têm 

uma valiosa contribuição para a língua não se perder por completo. Não podem 

deixar as pessoas falantes de língua materna fora ou distante da escola sendo a 

escola no momento um ponto de referência para o aprendizado da língua. Os 

professores indígenas vêm incentivando essas pessoas para contribuir nas questões 

de língua materna. Fazendo com que os dominantes da língua materna olhem para 

si mesmo e enxerguem um valor imenso diante da comunidade. 

        A visão é de incentivá-las em todos os momentos, dando apoio psicológico e 

moral, e com isso mostrando que a comunidade futuramente precisará de seus 

conhecimentos e experiências que garantem às gerações conhecer, compreender e 

falar fluentemente a língua materna. Segundo a Constituição Brasileira de 1988,  em  

seu  artigo  210,  é  direito  aos alunos  índios  “o  ensino  fundamental  regular  

ministrado  em  língua  portuguesa, assegurada  às  comunidades  indígenas  

também a utilização de suas línguas                                                                                                         

maternas  e  processos  próprios  de  aprendizagem”.  

 A Lei de  Diretrizes  e  Bases  da Educação  Nacional  também  diferencia  a  

escola  indígena  das  demais  escolas  do sistema,  enfatizando  que  aquela  deve  

ser  bilíngue  e  intercultural.  O bilinguismo, de acordo com RCNEI  (BRASIL,  1998,  

25),  está  presente  nestes  casos  porque  as sociedades  indígenas  fazem  uso  

de  mais  de  uma  língua,  e   interculturalidade porque a  escola  deve reconhecer  

e  manter  a  diversidade  cultural  e  linguística.  Neste último caso, observa-se  que  

nem  somente  na  questão  indígena  a  interculturalidade  deve ser  ponto  

fundamental  nas  relações  sociais  nas  escolas  contemporâneas.  Dessa forma, é 

assegurado  o  direito  aos  indígenas  de  manter  suas  tradições  e  sua  língua por  

meio  do  ensino  escolar. 



21 
 

 As crianças Terenas aprendiam as primeiras palavras na língua na casa com 

os pais e no cotidiano da comunidade porque todos falavam a língua fluentemente. 

Hoje os Terenas de Mato Grosso 80% das famílias não dominam a língua e não 

consegue transmitir esse conhecimento para os filhos dentro de casa. Muitas 

crianças aprendem as primeiras palavras na língua materna nas escolas com os 

professores de língua. Devo esclarecer que o trabalho da escola por mais que seja 

totalmente dedicada e com muito esforço por parte da escola de manutenção ou 

revitalização linguística ela tem sua restrição, porém, nenhuma instituição, isolada 

consegue alcançar o objetivo e determinar o destino de uma língua indígena. Da 

mesma forma que a escola não foi à única a enfraquecer ou dissipar com as línguas 

indígenas ela não tem força suficiente para conseguir mantê-las vigorosas e vivas. 

Para ter um bom desenvolvimento da língua indígena é necessário que toda a 

comunidade se comprometa, não deixando somente os responsável das escolas e 

os professores. Com toda essa responsabilidade de manutenção ou revitalizar da 

língua e de manter a língua indígena tradicional viva.  A escola é um instrumento de 

suma importância, mas limitada. Ela pode proporcionar suporte de segurança para 

que a língua indígena resista ou submerge. Hoje falar a língua materna é um 

processo longo toda a comunidade tem que ser responsável pela transmissão da 

língua para seu povo principalmente os falantes da língua. 

       A anciã Angélica da comunidade Terena (2018) relatou lembrando que os netos 

precisam ter mais interesse à  própria língua: 

 

A língua materna é importante para nós, o povo Terena. Ela é o 
nosso documento, onde traz todas as nossas tradições, costumes e 
a nossa organização social tradicional. E também usamos para dar 
nome para as pessoas, para cantar e colocar o nome das coisas de 
nossos pertences. Então, por isso é importante buscar e manter a 
nossa língua.  
 

Conforme o relato mencionado da anciã é realmente bastante preocupante a 

falta de interesse dos netos enfim porque não dizer quase de toda a população da 

aldeia. Onde até mesmo em pequeno grupo ou reuniões dificilmente falam a língua, 

pois se alguém principalmente mais velho pronunciar no idioma a sua ideia sobre o 

assunto maioria das pessoas mais jovens não entenderão, isso porque não tem o 

domínio da língua.    
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Mas uma vez ressaltando que a escola tem um papel importante aonde aos 

pouquinhos vem se demostrando sua participação. Mesmo não tendo um avanço tão 

esperado, mas também não deixa de levar seguramente os conteúdos. Isso para os 

Terena que por sua vez esqueceram a língua materna. Os professores vêm 

procurando incentivar as pessoas de forma que ela carregue consigo mesmo essa 

responsabilidade.  

As culturas são entendidas aqui “como sistema de valores, de 

representações e de comportamentos que permitiam a cada grupo identificar-se, 

localizar-se e agir em um espaço social que o cerca” (CUCHE, 2002, p. 108)   

Como os Terenas de Mato grosso são poucos falantes da língua materna na 

comunidade é importante e necessário que esses falantes estejam de mãos dadas 

com a escola para que o desenvolvimento aconteça , mesmo que essa tarefa vem 

sendo difícil mas precisam encontrar uma forma em que os anos que virão ,as 

gerações tenham o domínio da língua. 

A esperança que o povo terena busca está nos exemplos de outras etnias 

que também passaram a mesmas dificuldades. Citamos como exemplo a estratégias 

que um dos professores da etnia Tapirapé utilizou para reconquistar o que estava se 

perdendo em meio a sua tribo: O professor Leremy‟i descreve a metodologia 

utilizada para alcançar seus objetivos: 

“Até que, quando já estava bastante preocupado, eu me animei a 
enfrentar este trabalho”. Cada dia que era realizado alguma 
cerimônia em nossa tradição, como caçada ou pescaria para o 
Tataopãwa, que é uma refeição comunitária para alegrar os espíritos, 
eu participava junto e, nessa viagem, acompanhava mais as pessoas 
idosas para prestar atenção e pesquisar a fala deles. Algum dia eu 
gravava a fala de cada pessoa ou então anotava na minha agenda e 
a partir dessas anotações é que planejava o trabalho a ser feito na 
sala de aula. Inicialmente, conversei com os alunos pedindo para que 
eles ouvissem e observassem como as pessoas estavam falando. E 
depois, a frase que eu selecionava misturada com palavras do 
português, preparava sobre ela um exercício de completar as frases 
com meus alunos. Na lousa passava as frases todas misturadas em 
Tapirapé com a língua portuguesa, do jeito que havia coletado na 
fala de uma pessoa. Então, eu pedia para cada aluno formar novas 
frases tirando as palavras portuguesas e escrevendo as palavras em 
Tapirapé, sem misturar palavras portuguesas na frase. Muitos alunos 
não conseguiam formar a frase inteira só na língua Tapirapé, 
encontravam muita dificuldade para completar a frase. Quando eles 
não conseguiam completar a frase, nós fomos para um exercício 
prático de dramatização. Eu chamava os alunos para ficarem todos 
em pé, em fila, sendo que cada aluno representava uma palavra da 
frase. Quando eu lia a frase, a fila começava a andar, mas se eu 
pronunciasse a palavra portuguesa, o representante dessa palavra 
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saía da fila e outra pessoa, que representava a palavra Tapirapé, 
entrava na fila no lugar da pessoa que saiu. Então, a fila continuava 
andando acompanhando a leitura, até terminarmos. (TAPIRAPÉ, 
2009, p. 03).  
 

Conforme alguns historiadores relatam essa defasagem vem ocorrendo há 

muitos anos, onde os povos indígenas sofreram essas mudanças em sua língua, 

não só em sua língua, mas em toda a sua vida cultural. 

Desde o XVI logo após a chegada do português ao Brasil, a educação 

escolar nos país atinge comunidades indígenas, pautada, a principio, pela 

catequização feita pelos missionários jesuítas, e posteriormente, pela integração 

forçada dos índios à sociedade nacional, pelos programas de ensino do extinto 

Serviço de Proteção aos índios. Nas últimas duas décadas, a partir da mobilização 

dos próprios índios, essas situações vêm mudando gradativamente, e nas 

comunidades indígenas onde o contato com o não-índio já é antigo e a cultura² e a 

língua herdadas dos portugueses predominam, a escola passou a ser vista como um 

espaço para o resgate da identidade étnica desses povos. (CUNHA, 2008, 149). 

Rodrigo Bastos Cunha* 

 

2.5 Políticas de línguas e educação escolar indígena no Brasil Educar  

 As culturas são entendidas aqui “como sistema de valores, de representações 

e de comportamentos que permitiam a cada grupo identificar-se, localizar-se e agir 

em um espaço social que o cerca” (CUCHE, 2002, p. 108). Podemos perceber que o 

enfraquecimento das línguas indígena no Brasil é de um longo período. A seguir 

alguns relatos importantes com a depressão da língua no povo Terena mais recente 

de pessoas que viveram essa realidade. “Na escola que estudei na aldeia Buriti não 

havia incentivo de aula de Língua Materna, mesmo sendo professores indígenas 

eles não se preocupavam em dar aula na língua e sim somente em português”, 

conforme relata meu pai Aristides Gomes. 

        Conforme o que percebemos nas pesquisas de campos com os anciões, eles 

ensinavam os alunos somente para saber falar. De acordo com Aristides também 

menciona, “as crianças eram obrigado a aprender o português, pois quando se 

tornarem jovens e adultos pelo menos saberia falar caçar emprego nas fazendas”. 
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          Outras barreiras criadas também foram a partir de quando as  missões 

entraram nas aldeias nos anos 70 no meio povo Terena e proibiram a falar a língua 

materna.  

 “As pessoas começaram a deixar a língua depois que os não 
indígenas começaram a conviver nas comunidades indígenas e 
naquele tempo quem sabia a língua portuguesa só queria falar a 
língua portuguesa. A língua portuguesa se tornou abrigada para os 
Terena nas aldeias de MS devido as necessidade de sobrevivência 
nas fazendas, usina de  cana de açúcar e outros lugares eram 
obrigados a falar o português. Muitos falam, falaram e pensa que os 
Terena MT deixaram de falar a língua e praticar alguns aspectos 
culturais durante o processo de 20 anos de luta pela terra no estado 
de Mato Grosso. Afirmo que isso é equívoco  quando os terena de 
MS chegaram em MT muitos não falavam a língua, uma minoria 
falavam e naquele tempo nos protestos alguns não gostavam de 
pintar. Com o decorrer da luta todos perceberam a importância 
desses traços culturais e hoje 95% gostam de se pintar e dançar. 
Aqueles que chegaram que falavam a língua materna elas continuam 
falando a língua,  aquelas pessoas que não falavam, hoje sabe 
alguma coisa sobre a língua materna...” (CIRENIO cacique-Terena, 
2006) 

  

 

2.6 A escola como parceira 

       O fato contado da educação escolar indígena mostra que, de um modo 

universal a escola sempre teve a finalidade de unificar as populações indígenas á 

sociedade envolvente. As línguas indígenas eram enxergadas como se fosse 

barreira, desonra, empecilho tinha essa ideia. 

 

É muito importante o professor índio ensinar em sua comunidade, 
pois ele ensina a escrever na sua própria língua, isso para que a 
língua portuguesa não interfira na nossa língua. Primeiro o professor 
ensina a escrita na nossa língua e só depois que a criança estiver 
alfabetizada e escrevendo bem é que o aluno vai começar a 
aprender a língua portuguesa. É muito bom para as crianças e jovens 
aprenderem a memorizar ou transcrever as historias, as musicas, o 
jeito de falar com seus próprios parentes, mantendo a sua própria 
cultura e a sua língua constante. (Professor Mebêngôkre, Pará) 
 

As atividades que são praticadas na escola são sempre voltadas com ideias 

de revitalização linguística com objetivo futuro no âmbito de preservar a língua e a 

própria cultura. Estes aspectos não serão negligenciados apenas  em  favor  da  

aprendizagem linguística,  mas  propõem  o  reconhecimento  de  todo  um  contexto  

sociocultural  e artístico  que  vão  se  perdendo  através  da  não  fala  de  uma  
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língua.  Ou seja, a  não fala  da  língua  não  apaga  apenas  o  dialeto  linguístico  

em  si,  mas  todas  as  outras questões  que  estão  relacionadas  ou  não  

diretamente  à  língua  materna:  práticas culturais  que  envolvem  a  escrita  e  as  

representações  gráficas  que  se  identificam apenas pelos dialetos linguísticos 

específicos da língua materna. Tendo  a  noção  de  que  língua  e  cultura  são  

inseparáveis,  e  que  se  a  primeira desaparecer,  a  história  e  a  cultura  de  um  

povo  também  desaparecerão,  faz-se necessário  garantir  o  registro  da  língua  

indígena  através  da  elaboração  de  textos  a partir  dos  elementos  culturais,  tais  

como  as  histórias  orais,  os  rituais  e  até  mesmo as canções realizadas na língua 

primeira. Estes elementos indicarão concepções do mundo indígena  anteriores,  

principalmente,  à  chegada  ou  convívio  com  o  homem branco. 

Nesse meio de dificuldade cabe buscar varias alternativas em que a língua 

seja devolvida ao povo. De acordo com algumas pesquisas possibilitadas a própria 

musica tem sido uma das estratégias interessantes onde as crianças possuem uma 

facilidade de aprender.  Em outros casos as pessoas indígenas vêm utilizando o 

teatro, oferecendo essa possibilidade de registro da língua, contribuindo até mesmo 

para a revitalização da mesma. A priori simplesmente porque os textos podem ser 

grafados na língua terena e não na língua portuguesa. O homem é um ser  

simbólico,  ou  seja,  capaz  de  criar  e  inventar  símbolos que se articulam em 

linguagens, signo e sinais identificáveis claramente ou não. É por meio dessa 

linguagem, que também é um sistema de comunicação, que a visão de  mundo  é  

refletida.  Nesse sentido, o professor terá um papel importante como mediador  

nesse  processo  através  de  uma  “dramatização”  de  diálogos  curtos, preparação  

de  cenas  que  retomem  diálogos  na  língua  terena,  além  de  poder  lançar mão, 

por exemplo, de características artísticas peculiares à aldeia.  

Assim os alunos poderão aprender a interagir socialmente na língua  

materna  entre si. Dessa maneira, eles serão incentivados a usar a língua que estão 

aprendendo de modo criativo.  Ainda que isso  se  dê  pelo  simples  processo  da  

curiosidade  pelo novo e pelo “diferente”. 

Nessa perspectiva, uma aprendizagem em arte só é significativa quando o  

objeto  de conhecimento  é  a  própria  arte.  É por meio dela que o aprendiz será  

provocado  a saber  manejar  e  conhecer  a  gramática  específica  de  cada  

linguagem...  levando em consideração não só a arte presente nas instituições 

culturais, nas salas de espetáculo e  de  concerto,  mas  também  a  arte  pública,  
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as  manifestações  populares,  o  nosso patrimônio cultural vivo. (MARTINS; 

PICOSQUE; GUERRA, 2009) 

Por isso que era retirada da escola e não permitiam ensinar na língua 

materna e sim a prioridade era compreender a língua portuguesa como único 

caminho e alvo supremo a ser alcançado. Associando esse conceito percebemos 

que a escola colaborou crucialmente para o amortecimento, desvalorizando e 

desrespeitando a língua indígena, e posteriormente para a dissipação de línguas 

indígenas. 

Atualmente com o conceito de educação escolar indígena definido e bem 

esclarecido e refletindo um pouco no passado na crueldade da escola como um 

meio de ferramenta que foi usado no desaparecimento de línguas indígenas. 

Podemos usar essa mesma arma e transformar a escola como ferramenta de 

manutenção ou revitalização das línguas indígenas.    

Essa ação de revitalizar, mesmo que sendo na escola, devem ser 

incentivada devido aos benefícios culturais e à melhoria do próprio valor que trazem, 

não apenas aos alunos, mas toda a comunidade.  

  

2.7 Estratégias de ensino da língua materna na escola. 

 Professor ancião Antônio Jorge ressalta uma maneira muito significativa para 

trabalhar com a língua materna na escola é a unificação das comunidades do estado 

de Mato Grosso. Realmente está com razão essa unificação é necessário porque 

tem poucos falantes de língua materna no estado de Mato Grosso.  

Essa junção das comunidades com professores é fundamental para debater 

sobre a língua sendo a língua de um povo uma questão social e não de uma minoria 

de um grupo étnico. Quando houver uma unanimidade das controvérsias em relação 

à língua, as escolas poderão trabalhar com muita segurança. E terá na escola em si 

uma qualidade no ensino, fortalecerá o aprendizado dos alunos com relação à 

língua, os alunos ficarão mais seguros quando estudar a língua e terá uma aceitação 

das comunidades. A unificação será preciso também pelos aspectos da linguagem 

falada e escrita. Na linguagem falada não existe o errado e na escrita tem que seguir 

uma norma padrão da escrita. E lembrando que a língua é natural do ser humano e 

a escrita não é natural do ser humano. Outra característica da língua é a variação da 



27 
 

linguagem, no entanto a variação da linguagem existe na comunidade de um lugar 

para outro, de pessoas com mais idade para a pessoa mais nova. Porque a língua 

muda ao decorrer do tempo. Por esta razão é que não há qualquer sentido em 

avaliar as línguas em escalas de desenvolvimento, sendo algumas “mais evoluídas” 

e outras “dialetos primitivo”, com frequentemente se ouve por parte de não-índio e 

ate membros de sociedades indígenas, que ignoram as descobertas da linguística a 

respeito dos universais da linguagem. Sendo parte da dotação biológica da espécie 

humana, as línguas funcionam com base nas mesmas operações formais: todas 

realizam concatenações de forma e conteúdo; todas juntam elementos lexicais 

formando frases, de acordo com os mesmo princípios gramaticais universais”.  

(MAIA, 2006, p.151).  

 Todas as línguas têm o principio universais por isso a proposta de trabalhar 

com os alunos com gêneros textuais levar para dentro de sala de aula os mitos, as 

lendas, os contos, as histórias reais do povo. Trabalhando com as narrativas 

ficcionais, os cantos, os poemas, as músicas, diálogos, história em quadrinho, textos 

de cartazes, folhetos publicitários, bilhetes, cartas, receitas explorando tudo isso do 

contexto do povo Terena do estado de Mato Grosso. Com esses aspectos dirigidos 

com certeza teremos um avanço bem mais amplo e   com grande facilidade das 

crianças aprenderem a língua. 

 Nesse mínimo exemplo revela um pouquinho dos detalhes da língua, em que 

a escola poderá perceber a riqueza de trabalhar com gêneros textuais e esmiuçar o 

texto em estudo para uma compreensão da linguagem e ter sentido para o aluno 

isso sem contar com a interpretação e as informações explicitas e implícitas contida 

no texto em foco e o estudo da fonologia.      

 Os gêneros textuais não serão simplesmente expostos às salas de aulas e 

contados para os discentes. Sabemos da importância dos gêneros textuais de serem 

contadas oralmente principalmente pelas pessoas que dominam a língua. O método 

de contar oralmente não vai ser descartado, mas vai ser complementada com 

estudo de sintaxe. A leitura é um outro ponto fundamental para os alunos 

exercitarem a pronúncia das palavras da língua. Alentando intensamente a 

oralidade, a leitura e a escrita na língua materna sabendo que assim o 

desenvolvimento será mais eficaz com essas atividades de gêneros textuais, o texto 

dependente ou não de sua extensão é uma unidade linguística oral ou escrita.  Essa 
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realidade proposta tem sentido mais concreta para os alunos e a comunidade 

porque aparece contextualizado e tem utilidade para o povo. 

 Com o trabalho de textos serão consideradas características linguísticas 

adequado do gênero textual em estudo com finalidade de selecionar os aspectos do 

funcionamento gramatical da língua tanto na língua Terena e na língua portuguesa 

utilizada como partes integrantes na construção do (s) sentido (s) do texto e como 

subsidiários ao processo de leitura e produção. O professor deve explorar as 

questões gramaticais relacionados aos gêneros textuais e aos modos de 

organização do discurso, com instrumento de melhor compreensão e produção de 

textos. Esses conhecimentos envolvem os vários níveis da organização linguística 

utilizados na produção e na compreensão de enunciados: conhecimentos de 

vocábulos, da semântica do texto, de aspectos morfológicos relevantes (por 

exemplo, do sistema de formação de palavras), da morfossintaxe. O professor 

precisa se preparar para ter informação concreta sobre esses detalhes e adquirir 

conhecimento e habilidade em relação à língua.    

 Tem também uma ideia inserir produção textual deve ser encaminhado de 

acordo com determinado requisito contextuais, evidenciando para o aluno que todo 

texto é produzido em um determinado contexto, ou seja, é destinado a um receptor, 

em um determinado lugar. Com a produção de gênero textual os estudantes 

concretizarão o aprendizado da grafia da língua e simultaneamente a linguagem 

oral.  

       Os professores já trabalharam com textos nas escolas muitas vezes traduzindo, 

mas não tiveram um estudo de textos detalhados sobre a linguagem do texto, dos 

vocábulos, das grafias, as entonações, os dialetos dos sons e outros aspectos da 

língua. “Se pretendemos preservar as línguas, cumpre, antes de mais nada, 

conhecer detalhadamente as suas estruturas (MAIA, 2006, p. 232)”. 

 A escola com certeza irá cumprir com seu papel de levar aos alunos os 

conhecimento da língua e suas estruturas. Quero ressaltar mais uma vez que para 

as crianças aprenderem e não deixar a língua se perder é preciso que os falantes 

falem com aqueles que falam e continuem falando com os mais novos na casa, na 

escola, nas brincadeiras, na caça, na pesca, na lavoura, na cidade enfim em outros 

lugares. “Isso para que as crianças indígenas aprendam e façam uso do idioma de 

seus ancestrais e ele não seja extinto com a morte dos índios mais velhos que ainda 

o falam.  Meliá (1979) é importante perpetuar em textos escritos a memória, inclusive 
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de tradições orais, como a indígena, onde os saberes passados dos mais velhos 

para os mais novos representam formas próprias de resistência ou de mudança. 

Não é a escrita que vai salvar uma língua, mas que a sociedade que a fale continue 

falando”.  A revitalização da língua através da escola é parcial e representa um 

retorno simbólico da língua indígena, não sendo garantia de uma revitalização plena 

em sua dimensão comunicativa (MAHER, 1996, p. 165).  

 

2.8 Políticas de línguas e educação escolar indígena 

 Atualmente as escolas Terenas de Mato Grosso são pontos de referência 

para o ensino da língua. Pensando assim a proposta de trabalhar, com gêneros 

textuais, detalhando a estrutura da linguagem para ter uma exploração maior dos 

textos estudados, inserindo temas reais ficcionais da convivência para auxiliar no 

aprendizado dos alunos e a comunidade geral. 

 Não podemos perder de vista as pessoas falantes da língua e a sensibilidade 

da percepção do valor das pessoas falantes da língua materna prosseguindo junto 

com elas no processo de revitalização da língua materna. Temos um corpo que se 

chama língua a escola é parte do corpo, a comunidade é outra parte e os falantes da 

língua é o coração. Se o coração não fizer parte desse corpo o que vai acontecer, o 

corpo será extinto. Refletindo nesse aspecto  os falantes são o fôlego da língua para 

permanecer viva. 

 O processo de recuperação da língua é longo, já que a escola é um ponto de 

referência do ensino da língua os professores que saibam da importância da língua 

para seu povo não podem deixar de ser guerreiro em prol a língua. As dificuldades 

sempre vão existir, mas nada que possa deter esse interesse de manutenção e 

revitalização da língua se professores e comunidade agir constante em busca por 

esse objetivo.  

      Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena é a preocupação que nós dispomos, pois sentimos o quanto é necessário a 

falar e dominar a língua. Citamos exemplos quanto é importante: quando estamos 

em uma reunião com lideres de etnias diferentes, os lideres de mesma etnia se 

comunicam somente em sua língua propondo sua ideia se estão de acordo com o 

que está sendo discutido. 
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        Distintamente, Darcy, informado pela contundência do debate nacional popular 

sobre a identidade cultural e influenciado pelas ideias  anticolonialistas em movimento  

nos  anos  1950,  percebia  na  antropologia,  não  menos  que  as demais  disciplinas  

científicas,  a  tensão  permanente  com  a  dimensão ideológica,  provedora,  por  

conseguinte,  de  conteúdos  emancipadores  ou justificadores da ordem social 

vigente. Eis que fez suas escolhas e buscou uma teoria da história alternativa, 

materialista e dialética. 
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3. METODOLOGIA 

 

Com base nesse trabalho de pesquisa temos uma convicção de que um novo 

caminho se abre, através dos pontos científicos onde autores diferentes trazem seus 

ideais para a esperança de um povo que necessita reviver sua cultura novamente. 

Todos os pontos estratégicos relacionados foram e serão executados de forma mais 

precisa, principalmente às crianças e jovens da comunidade Terena Indígena do Iriri. 

 

3.1 Local da pesquisa 

       A pesquisa foi realizada na aldeia indígena Terena Kuxonety Pokee,  localizado 

no município de Matupá estado de Mato grosso no ano de 2018. Foram realizadas 

as pesquisas de campos com varias pessoas da comunidade através de perguntas 

diretas expondo seu ponto de vista em relação a esse espaço que está ficando tão 

vazio dentro da tribo. 

 

3.2 Tipos de pesquisa 

        A metodologia é mais que uma pesquisa é um caminho a ser trilhado para se 

obter êxito nos objetivos. Segundo Lakatos, 2003, p.82 “Todas as ciências 

caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos 

os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências”.   

 
Assim, o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - 
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 
(MARCONI, LAKATOS, 2003, p.82) 

 
“A ciência começa e termina com problemas”. Já tinha escrito em outro lugar: 

"eu tenho tentado desenvolver a tese de que o método científico consiste na escolha 

de problemas interessantes e na crítica de nossos permanentes tentativas 

experimentais e provisórias de solucioná-los" (LAKATOS, 2003, p. 85).  Conforme 

Lakatos cita acima a realidade está a nossa frente e temos buscando meios para 

resolver o problema.  

A observação não é feita no vácuo. Tem papel decisivo na ciência. Mas toda 

observação é precedida por um problema, uma hipótese, enfim, algo teórico. A 
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observação é ativa e seletiva, tendo como critério de seleção as "expectativas 

inatas". Só pode ser feita a partir de alguma coisa anterior. Esta coisa anterior é 

nosso conhecimento prévio ou nossas expectativas. Qualquer observação, escreve 

Popper, "é uma atividade com um objetivo (encontrar ou verificar alguma 

regularidade que foi pelo menos vagamente  vislumbrada); trata-se de uma atividade 

norteada pelos problemas e pelo contexto de expectativas ('horizonte de 

expectativas')". "Não há experiência passiva. Não existe outra forma de percepção 

que não seja no contexto de interesses e expectativas, e, portanto, de regularidades 

e leis. Essas reflexões levaram-me à suposição de que a conjectura ou hipótese 

precede a observação ou percepção; temos expectativas inatas, na forma de 

expectativas latentes, que há de ser ativadas aos quais reagimos, via de regra, 

enquanto nos empenhamos na exploração ativa. “Todo aprendizado é uma 

modificação de algum conhecimento anterior” (LAKATOS, 2003  p.97). 

Com base desses recursos concluímos que para ter uma boa pesquisa são 

necessários cumprir etapas: descobrimento do problema, colocação precisa do 

problema, procura de conhecimento ou instrumento, tentativa de solução do 

problema com auxílio dos meios identificados, invenção de novas ideias, obtenção 

de uma solução, investigação das consequências da solução obtida, prova 

(comprovação) da solução, correção das hipóteses, teorias, procedimentos ou dados 

empregados na obtenção da solução incorreta.   

 

O estabelecimento de uma metodologia “concertada” não é fácil 
porque o horizonte é vasto e as possibilidades de trabalho bastante 
diversificadas. A primeira etapa que se impõe é a constituição de 
uma equipe de trabalho. Se queremos realmente trabalhar, e que 
nosso trabalho seja realmente eficaz e tenha um sentido, parece que 
não podemos deixar de construir, desde o inicio, quer um grupo de 
reflexão, em que cada especialista seja capaz de fazer uma 
exposição sobre suas pesquisas e de chegar a uma melhor 
consciência dos limites e das contribuições de sua disciplina, quer 
um grupo de pesquisa capaz de elaborar, no ponto de partida, um 
programa de trabalho e de suscitar as trocas, as informações, as 
comunicações, etc...(JAPIASSU,1976, p.125) 
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    3.3 Coletas de dados     

      A coletas de dados foi realizado por meios de entrevistas,  juntos aos anciões da 

aldeia do povo Terena localizado no município de Matupá, Mato grosso na Terra 

Indígena  Gleba  do Iriri Novo. 

       Foi realizado um roteiro contendo questões visando explorar a perca da língua 

Terena entre os povos localizado nesta região. 

       As entrevistas foram realizadas no mês de outubro de 2018, na aldeia Terena 

Kuxonety Pokeé. 

 

3.4 Análises de dados 

Após a coleta de dados por meio das entrevistas, os mesmos foram 

analisados contendo as falas dos anciões da aldeia sobre os assuntos pesquisados 

e discutidos com autores que realizaram pesquisas sobre o assunto. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao ser questionado, porque é importante a valorização de preservar a língua 

indígena? É possível observar no gráfico 1 - que 50% dos entrevistados que foram 

alguns professores, jovens e anciões da aldeia Kuxonety poke‟é disseram que é 

importante para a preservar a identidade. Os outros 50% disseram que é importante 

para manter a cultura. 

Segundo Fernandes (2014, p.35) “A morte das línguas indígenas acarreta outros 

fatores que também trazem impacto na tradição desse povo como a extinção de 

conhecimentos culturais”. Além desses fatores os próprios indígenas acabam sendo 

desvalorizados e muitas vezes não reconhecidos pelas sociedades. 

 

GRÁFICO 1. Porque é importante a valorização de preservar a língua indígena? 

FONTE: Gomes (2018) 

 

 Ao serem indagados sobre, como você vê a língua indígena em sua 

comunidade? É possível observar no gráfico - 2 que 20% dos entrevistados 

disseram que a língua esta sendo esquecida. 80 % dos entrevistados disseram que 

somente as pessoas mais velhas que falam. 
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Segundo RECNEI (1990, p.116) “É importante entender que as pessoas muitas 

vezes usam línguas, ou variedades distintas de uma mesma língua, para dizer aos 

outros que são diferentes, que têm uma identidade própria”. Esse é um dos motivos 

pelos quais as comunidades indígenas e não-indígenas no país devem reconhecer e 

respeitar a imensa diversidade linguística aqui existente. A língua é o mais forte 

traço cultural que identifica um povo, tudo o que a cultura possui se expressa 

através da língua. E muitas vezes os indígenas não estão levando tudo isso a serio 

com respeito e consideração.   

 

GRÁFICO 2. Como você vê a língua indígena em sua comunidade? 

 
FONTE: Gomes (2018) 

 

  

Ao serem questionados sobre, você tem interesse de falar fluentemente a língua 

indígena de etnia? 100% dos entrevistados disseram ter interesse em falar 

fluentemente a língua materna.  

             Segundo Costas (Julho de 2014, p. 46)”A influência dos índios em nossa 

cultura está presente na língua, costumes, culinária etc. Estamos cercados de traços 

de  origem indígenas no cotidiano e se pararmos para pensar muitas pessoas nem 

sabem disso”. É isso que os membros da etnia terenas devem buscar e considerar, 

que sempre esses valores deixados podem trazer a sociedade um reconhecimento 

étnico. 

 Quando indagados se, Existem músicas que você conhece que as pessoas 

mais velhas cantaram pra você? Podemos observar no gráfico 20% dos 

entrevistados disseram que não lembram nenhuma musica que os mais velhos 

80% 

20% 

ESTA SENDO ESQUECIDAS

SÓ AS PESSOAS MAIS VELHAS
QUE FALAM
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cantaram para eles. 80% dos entrevistados disseram que lembram algumas músicas 

que os mais velhos já cantaram para eles. 

[...] em função da forte ligação dos indígenas com essa manifestação artística. Eram 

eles músicos natos que, em harmonia com a natureza, cantavam e dançava em 

louvor aos deuses, durante a caça e a pesca, em comemoração o nascimento, 

casamento, morte, ou festejando vitórias alcançadas (LOUREIRO, 2011, p. 44). 

Então, observa que os próprios indígenas antigamente sabiam que a música era a 

maneira mais simples de ensinar seus filhos. E quando os mais velhos cantavam é 

porque queriam passar algumas experiências a seus filhos. 

 

 

GRÁFICO 3. Existem músicas que você conhece que as pessoas mais velhas 

cantaram pra você? 

 
FONTE: Gomes (2018) 

 

 

Quando há evento intercultural, durante o período você fala a língua indígena 

com as pessoas que falam? Podemos observar no gráfico 4 – que 10% dos 

entrevistados disseram que não, porque tem vergonha das pessoas que a dominam. 

E 40% dos entrevistados responderam não, é que não domina a língua materna e 

50% dos entrevistados disseram não, porque ninguém tem interesse a falar a língua. 

Segundo Fernandes (2014, p 38) “Existem tribos que mantém de maneira 

firme sua cultura e língua, e criam escolas que ensinam os pequenos indígenas as 
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duas línguas e não apenas isso, eles continuam com as cerimônias tradicionais e 

explicam as novas gerações o valor de passar isso para as gerações futuras.” É 

nesse momento que a própria escola inicia a estruturas na língua, onde os próprios 

alunos começam aprender falar desde pequeno assim  obter o domínio da língua. 

 

 

GRÁFICO 4. Quando há eventos interculturais, durante o período você fala a 

língua indígena com as pessoas que falam? 

 

FONTE: Gomes (2018) 

 

Na sua aldeia existe algumas estratégias ou projetos que os apoiem em 

preservação a língua? Podemos  observar no gráfico 5 que 60% dos entrevistados 

disseram que sim, afirmaram ter a existência de projetos e estratégias que 

incentivem e apoiem a preservação da língua, 10% dos entrevistados disseram que 

não e os outros 30% disseram que nunca houve apoio a preservação à língua 

materna. Segundo (MAIA et.al., 2015), o que constatamos que “as ações de 

preservação e de revitalização de línguas, que demandam procedimentos 

sistemáticos complexos, são ainda raríssimas, incipientes ou mesmo praticamente 

inexistentes, no Brasil” Muitos estão preocupados com outras coisas e deixando o 

de incentivar suas gerações a praticar a cultura. 
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GRÁFICO 5. Na sua aldeia existem algumas estratégias ou projetos que os 

apoiem em preservação a língua? 

 
FONTE: Gomes (2018) 

 

 Quando indagados se, Existem momentos em que sua comunidade se 

reúnem para falarem ou cantarem só na língua materna? Podemos observar que 

10% dos entrevistados disseram não, e 30% dos entrevistados disseram nunca 

houve e 60% dos entrevistados disseram sim.  

Segundo Fernandes (2014, p 37)“É de grande importância a conscientização 

tanto da sociedade indígena quanto não indígena a respeito da emergência de 

preservar a cultura de se manter as línguas indígenas em atividade e renovação.” É 

nesse momento esquecidos que se enfraquece a cultura.  
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GRÁFICO 6. Existem momentos em que sua comunidade se reúnem para 

falarem ou cantarem só na língua materna? 

 
FONTE: Gomes (2018) 

 

Quando questionados sobre, Atualmente qual a forma que são transmitidas 

a língua materna na sua comunidade? Podemos observar no gráfico 7 que 30% dos 

entrevistados disseram oral e 70% dos entrevistados disseram escritas. 

       Segundo Milhomem (2014, p 100) “Então a língua indígena não pode se 

limitar nem só aos primeiros anos da escola, nem tampouco servir apenas como 

língua de instrução oral. É preciso, sobretudo que seja estudada por todos oralmente 

e escritos e, em relação aos alunos” A forma que vejo é essa de todos os momentos 

devem ser aproveitados quer seja em reuniões, festas lazer, etc. 
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GRAFICO 7. Atualmente qual a forma que é transmitida a língua materna na 

sua comunidade? 

 
FONTE: Gomes (2018) 

 

Quando questionados sobre, em relação às pessoas que falam fluentemente 

a língua são? 100% dos entrevistados disseram ser poucas as pessoas que falam 

fluentemente a língua materna na aldeia.  

Segundo Maher (2006, p. 3) explica que se o bilinguismo do falante “é 

considerado, não um atributo, mas um „problema‟, o objetivo [das instituições de 

ensino] será fazer o aluno abdicar de sua língua materna e se tornar monolíngue” na 

língua dominante. Também vejo que o idioma deve ocupar o tempo maior de falar, 

cantar  somente na língua. 

 Quando indagados sobre, qual a reação da sociedade não indígena ao fazer 

uma visita na aldeia, ao se deparar falando o português ao invés da língua indígena? 

Podemos observar que no gráfico 8: 20% não falam nada, 30%  falam  normalmente 

e 50% ficam admirados. 

    Segundo Valdecir (2017) “Fala, primeira vez quando pisei na aldeia achava que 

ninguém ia conseguir me entender” Na realidade é isso que acontece no do povo 

Terena, as pessoas ficam admirados dizendo vocês falam bem o português. 

 

 

 



41 
 

GRÁFICO 8. Qual a reação da sociedade não indígena ao fazer uma visita na 

aldeia, ao se deparar falando o português ao invés da língua indígena? 

 
FONTE: Gomes (2018)  

 

Quando indagados sobre, quais as dificuldades enfrentadas pelas 

comunidades em resgata o idioma? Membros A: Os pais não falavam. Membro B: 

falta de interesse das dos lideres. Membro C: Não tem o domínio da língua. 

Membro D: respeitar e ter interesse de falar a língua. Membro E: Falta de interesse 

das pessoas da própria aldeia. Membro F: Hoje em dia as pessoas não interessam 

mais em aprender a língua. Membro G: Falta interesse da parte dos membros da 

comunidade. Membro H: Falta de interesse das pessoas. Membro I: Falta de 

interesse de todas as pessoas. Membro J: Falta mais interesse das pessoas. 

            Segundo Maher (2010, p.35) argumenta que diagnosticar o grau de vitalidade 

da língua minoritária, o ambiente em que é falada e a atitude da comunidade de fala 

frente a sua língua são imprescindíveis para apontar caminhos para sua 

manutenção. Essas dificuldades se estende tudo por falta de interesse próprio da 

comunidade indígena e não tem buscado nenhum recurso que proporciona manter a 

cultura da língua. 

Quando indagados sobre, Em sua opinião futuramente sua comunidade 

podem perder de vez a língua materna se não houver um interesse dos membros 

gerais da comunidade? 100% dos entrevistados disseram sim que futuramente 

podem perder de vez a língua materna. Por que?  Membros A: Os membros não 

praticam a língua. Membro B: Estão com interesse em outras coisas. Membro C:Se 
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não houver interesse de aprender podemos perder de vez. Membro D: Porque hoje 

são poucas pessoas que falam. Membro E:Porque não praticam e acabam 

esquecendo. Membro F: Porque não praticam e que podem esquecer. Membro G: 

Falta interesse da parte dos jovens da comunidade. Membro H: Não há interesse. 

Membro I: Porque os jovens não tem interesse de aprender. Membro J:Porque 

temos que passar a tradição de pai para filho. 

Segundo Fernandes (2014, p 45)”Os inúmeros eventos organizados com a 

temática de levar ao conhecimento tanto de especialistas quanto de pessoas leigas 

sobre a língua e cultura indígena do Brasil é prova de que estamos correndo contra 

o tempo, pois as línguas indígenas estão sendo extintas e cabe a comunidade 

linguista incentivar estudos nessa área.” Que a comunidade se preocupe mais em 

incentivar as futuras gerações. 

 Quando indagados: O que deve ser feito para que a língua materna na sua 

comunidade não se perca? Membros A:praticar mais a língua. Membro B: Dar mais 

interesse a língua e não ao português. Membro C:Devemos ter mais interesse em 

falar a nossa língua e valorizar os diálogos com as pessoas mais velhas. Membro D: 

Fazer projetos que despertem o interesse das pessoas da comunidade. Membro 

E:Procurar ensinar todos os momentos. Membro F: Ensinar todos os momentos. 

Membro G:Deve haver mais ensinamento voltado a língua principalmente para os 

filhos. Membro H: Incentivos para estimular as crianças a falarem o idioma. Membro 

I : Quem está a frente deve se preocupar mais em chamar atenção aos jovens para 

que eles tenham interesse. Membro J:Elaborar projetos que venham resgatar a 

cultura da língua. 

      Segundo Fernandes (2014, p 36)” Atualmente as línguas indígenas continuam 

morrendo, e o que motiva isso é a desvalorização da cultura indígena, os mais 

jovens não aprendem com os mais idosos a manter a língua viva”. O que todos 

devem se preocupar e conscientizar seus filhos a falar a língua materna. Não 

importa as barreiras enfrentadas, mas que os interesses de aprender tenham seus 

espaços todos os momentos do convívio familiar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

      As línguas indígenas em nosso país, inegavelmente, encontram-se em situação 

de risco. Ao longo do processo da colonização muitos povos foram dizimados 

juntamente com suas línguas e culturas. Atualmente, as maiorias das línguas ainda 

existentes apresentam um número reduzido de falantes, menos que mil o que, na 

opinião de especialistas, constitui um risco potencial de desaparecimento. 

Por sua vez, a língua portuguesa encontra-se numa posição de prestígio frente às 

línguas indígenas, o que configura uma situação de duas ou mais línguas faladas, 

na qual a assimetria pesa de maneira extremamente desfavorável para os povos 

indígenas. A globalização tem acelerado o processo de extinção de línguas e 

culturas em escala mundial. Em decorrência deste processo, as aldeias hoje estão 

inundadas de novos bens produzidos com tecnologias que facilitam a expansão do 

Português. Televisões, celulares, MP3, aparelhos de som, tablets veiculam a língua 

e os valores da sociedade dominante de modo exaustivo, colocando as crianças em 

contato com o Português cada vez mais cedo. 

        Embora preconizadas pela legislação instaurada após a Constituição Federal 

de 1988, as medidas de proteção e valorização das línguas e culturas indígenas são 

ainda incipientes diante da enorme e complexa tarefa de revitalização e manutenção 

que se fazem necessárias frente ao risco de desaparecimento. 

       Constatamos que as iniciativas de revitalização linguística têm surgido a partir 

dos anseios dos povos indígenas que sentem suas línguas como índices 

importantes de suas identidades étnicas.  . 

       Durante a realização deste trabalho realizado ficou claro de que diversas fases 

desta pesquisa as principais dificuldades que a comunidade encontrou foram os 

momentos em que eram necessários falarem o português, isso para que as pessoas 

não indígenas compreendesse o que estava sendo expresso pelos indígenas 

durante os manifestos que promoveram para uma aquisição de uma terra. E outros 

fatores que ficou evidente principalmente na atualidade. Jovens e crianças 

desinteressados a buscar o que ficou abandonado. 
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APÊNDICE 

Apêndice A. Estes questionários de entrevistas foram aplicados aos jovens, 

professores e anciões da aldeia. 

 
Nome: 
Idade: 
Sexo: (   )  Masculino                                            (     )Feminino 
 
1. Por que é importante a valorização de preservar a língua indígena? 
    
   (   ) preservar a identidade. 
   (   ) manter a cultura. 
   (   ) para que a cultura não seja esquecida. 
   (   ) não tem importância pra você e para sua etnia. 
 
2. Como você vê a língua indígena em sua comunidade? 
   
   (   ) está sendo preservada. 
   (   ) está sendo esquecidas  
   (   ) não sabe falar. 
   (   ) só as pessoas mais velhas que falam. 
 
3.Você tem interesse de falar fluentemente a língua indígena de sua etnia? 
    
    (   ) sim                        (   ) não                    (   ) muito difícil. 
 
4.Existem musicas que você conhece que as pessoas mais velhas cantaram pra 
você? 
   
    (   ) nunca ouviu. 
    (   ) sabe alguns. 
    (   ) tem interesse. 
    (   ) não lembra. 
 
5.Qundo há eventos intercultural,  durante o período você fala a língua indígena com 
as pessoas que falam? 
   
     (   ) não,  porque tem vergonha das pessoas que a dominam. 
     (   ) não,  tenho medo das pessoas ficarem bravo. 
     (   ) não,  porque só as pessoas mais antigos que podem falar. 
     (   )  não, porque ninguém tem interesse a falar a língua.  
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6.Na sua aldeia existem algumas estratégias ou projetos que os apoiem em 
preservação à língua? 
   
 (   ) sim                              (   ) não                       (   ) nunca houve. 
 
7.Existem momentos em que sua comunidade se reúnem para falarem ou cantarem 
só na língua indígena? 
 
   (   ) sim. 
   (   ) não. 
   (   ) só em sala de aula. 
   (   ) nunca houve. 
 
8.Atualmente qual a forma que são transmitida a língua materna na sua 
comunidade? 
   
   (   ) oralmente                              (   ) escrita 
 
9.Em relação as pessoas que falam fluentemente a língua indígena são: 
 
 
    (   ) muitos                                 (   ) nenhum                    (   ) poucos 
 
10. Qual a reação da sociedade não indígena ao fazer uma visita na aldeia, ao se 
deparar falando o português ao invés da língua indígena? 
   
    (   ) ficam admirado. 
    (   ) existem preconceito. 
    (   ) não falam nada. 
    (   ) falam normalmente. 
 
11.Quais dificuldades enfrentadas pelas comunidade indígena em regatar o idioma? 

 

 
 

 
12.Em sua opinião futuramente sua comunidade podem perder de vez a língua 
materna se não houver um interesse dos membros gerais da comunidade? 
 
   (   ) sim                                                                                   (   )não. 
 
Por quê? 
 

 
13. O que deve ser feito para que a língua materna na sua comunidade não se 
perca? 
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ANEXO 

Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


