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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a identificar o grau de proficiência na língua Sateré-Mawé e 

língua portuguesa de crianças e jovens da etnia Sateré-Mawé matriculados em escolas 

públicas, de ensino fundamental de Parintins. Foram aplicados questionários a 16 alunos 

indígenas da etnia Sateré-Mawé, estudantes da Escola Municipal Charles Garcia e 

Escola municipal Mércia Cardoso Coimbra do munícipio. A teoria Sociolinguística e 

textos de Raynice Silva e Pery Teixeira foram utilizados como suporte teórico, 

respaldando o presente estudo e fazendo uma reflexão sobre a influência do contexto 

urbano nas mudanças linguísticas relacionadas às línguas indígenas. 

 

Palavras-chave: Língua Sateré-Mawé; Sociolinguística; Urbes; Parintins. 

 

Introdução  

 

O projeto de pesquisa língua Sateré-Mawé: situação sociolinguística no contexto 

urbano de Parintins, realizou um levantamento sociolinguístico no município de 

Parintins, através de um questionário aplicado a alunos de escolas públicas da cidade, 

com o intuito de conhecer a realidade sociolinguísticas dos indígenas de etnia Satere-

Mawé residentes na cidade. Por isso, questionamo-nos: os Sateré-Mawé residentes em 

área urbana continuam falando sua língua indígena, apesar do forte contexto de uso da 

língua portuguesa?  

Para responder essa pergunta, foi-se a campo visitar os órgãos públicos da 

cidade, como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (SEDUC) e 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em busca de informações sobre a 

língua Sateré-Mawé, bem como identifica as escolas nas quais estudassem indígenas. 
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Depois dessa etapa, questionários foram aplicados aos alunos Sateré-Mawé das escolas 

Charles Garcia e Mércia Cardoso Coimbra. 

Para o embasamento teórico recorreu-se aos textos de Raynice Silva (2007) e 

Pery Teixeira (2005) que estudaram este povo, especificamente suas condições de vida, 

suas histórias e língua. Estudos apontam que existe pouquíssimos trabalhos destinados a 

documentar e discutir a diversidade linguística do estado do Amazonas. Por isso, essa 

pesquisa se debruçou sobre este tema, na tentativa de também discutir a política 

linguística para as línguas indígenas em contexto urbano, pois entende que essa 

diversidade linguística não deve acabar. É necessário ser pensada uma política 

linguística que atenda essa demanda da população indígena, assegurando-lhes a 

vitalidade de sua língua indígena. Do contrário, a tendência é que esses indígenas 

urbanos se tornem bilíngues em português e Sateré-Mawé, mas depois a próxima 

geração se torne monolíngue em português. 

Este trabalho também se justifica na necessidade de se respeitar a pluralidade 

cultural e linguística existente no Brasil e principalmente no Amazonas. O Brasil é um 

país de muitas cores, etnias, credos e línguas. Quando se tira o direito do indígena de 

falar sua língua nativa, tira-lhe o direito de se reconhecer e se aceitar como indígena.  

Histórico do povo Sateré-Mawé 

 

O povo Sateré-Mawé, habitante do Amazonas, até começo do século XX, 

escolhiam lugares preferencialmente nas regiões centrais da mata, próximas às 

nascentes dos rios, para implantarem suas aldeias.  Araticum Velho e Terra Preta são as 

aldeias mais antigas desse povo, situam-se na cabeceira do rio Andirá e são 

consideradas o polo dispersor das aldeias encontradas no Andirá. 

Há mais ou menos 80 anos, houve nas terras dos Sateré-Mawé uma proliferação 

de epidemias devido à presença de grupos religiosos e de funcionários do Serviço de 

Proteção Indígenas (SPI), o que resultou em mudanças na vida tradicional desses 

indígenas. Por isso, eles resolveram estabelecer residência em áreas mais próximas das 

cidades de Barreirinha, Parintins e Mawés, localizadas no Baixo Amazonas. 

Segundo a pesquisa realizada por Pery Teixeira em 2005, existiam, mais ou 

menos, 9.000 indígenas da etnia Sateré-Mawé vivendo entre as cidades de Barreirinha, 

Maués, Parintins, Nova Olinda do Norte e Manaus e em terras indígenas (TI), como 
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Ponta Alegre, Simão I, Molongotuba, Vila Nova, Castanhal, Conceição, Araticum 

Novo, Fortaleza, Umirituba, Santa Maria e Vila Nova. O município de Parintins, 

importante centro urbano do Amazonas e que se localiza a 369 km da capital Manaus, é 

a cidade do baixo Amazonas que possui a maior população Sateré-Mawé. Segundo 

dados da FUNAI local há 519 Sateré-Mawé residindo na área urbana de Parintins e 

existe 8.103, segundo censo do IBGE 2010, distribuídos em terras indígenas do 

Amazonas e Pará. 

O nome Sateré-Mawé tem um significado, Sateré, significa “lagarta de fogo’’ e é 

referência ao clã mais importante dentre os que compõem esta sociedade, o que indica 

tradicionalmente a linha sucessória dos chefes políticos. O segundo nome, Mawé, quer 

dizer “papagaio inteligente e curioso’’.  Parte desse povo vive na Terra Indígena 

Andirá-Marau, localizada na região do médio rio Amazonas, mais precisamente entre os 

estados do Amazonas e Pará. Este povo ocupa ainda uma pequena área dentro da terra 

indígena Koatá-Laranjal, espaço esse que é dividido com os Munduruku, no estado do 

Pará. Localiza-se precisamente entre os rios Tapajós e Madeira, estreitados ao norte 

pelas ilhas Tupinambaranas (no rio Amazonas) e ao sul pelas cabeceiras do rio Tapajós. 

A família Sateré-Mawé faz parte do tronco Tupi. O plantio de verduras, legumes 

(mandioca, cará, batata-doce, jerimum), e outras de menor expressão, são a principal 

ocupação produtiva da população Sateré-Mawé, especialmente relacionada à derivação 

dos produtos da mandioca. O guaraná é o produto que faz a economia dos Sateré girar, 

pois tem o maior preço no mercado. Entre os principais afazeres estão os domésticos, 

agricultura, artesanato, caça e criação de animais.  

Os Sateré-Mawé se denominam como “os filhos do guaraná”, tendo essa planta 

grande importância para a organização social e econômica da população. Foram eles 

que domesticaram a trepadeira silvestre e criaram a técnica que para seu 

beneficiamento, é garças aos Sateré que o guaraná é vendido no mundo todo.  

Um dos rituais que os Sateré-Mawé praticam é o ritual da tucandeira, que é o 

ritual de iniciação masculina. O indígena tem que se deixar ferrar pelo menos 20 vezes 

para provar sua força, resistência e coragem, colocando sua mão dentro da luva de 

tucandeira. As tucandeiras são formigas grandes e que possuem um ferrão muito 

dolorido. Antes disso os meninos levantam cedo para terem seus corpos pintados pelas 

mães e depois se deixam riscar com um dente de Paca até sangrar. O evento é cheio de 

danças e cantos e as mulheres solteiras que estão à procura de marido podem dançar 
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juntos com os homens que estão passando pelo ritual. Aproximadamente 20% do povo 

Sateré-Mawé vive fora da área indígena e desses 20%, 519 residem na cidade de 

Parintins, segundo Pery Teixeira (2005).  

Revisão da literatura  

 

No texto Esboço Sociolinguístico do Sateré-Mawé a autora Raynice Silva (2007) 

contextualiza a história da língua Sateré-Mawé e seus falantes. Ela descreve os lugares 

do Amazonas em que essa língua é utilizada e quais os territórios que seus falantes 

ocupam. Segundo Silva (2007, p.74), Parintins é a área urbana com maior número de 

residências “são 127, com um total de 512 moradores”. No texto, Silva coloca que os 

Sateré-Mawé que são bilíngues ou falam somente o português não fazem isso por 

escolha, mas por necessidade, vista a mudança para área urbana. Através de seu estudo 

a autora comprava que o português está entrando de vez na vida dos indígenas de etnia 

Sateré-Mawé. A maioria deles são bilíngues e associam escrita a sua segunda língua, 

português: 

 

Apesar de, a princípio, não querer observar é impossível não 

considerar que o uso de leitura e escrita em Português é muito maior 

que em Sateré, ou seja, os Mawé acabaram associando que escrita é 

em Português e que a língua materna só pode ser falada. (SILVA, 

2007, p. 86). 

 

O esboço sociolinguístico apresentado por Silva (2007) nos apresenta o grande 

dilema da educação escolar indígena. A introdução da escrita e leitura que está sendo 

passado aos indígenas são em português o que não os permite passar geração adiante o 

conhecimento de seus povos em sua língua materna. Para ele, os Sateré-Mawé estão se 

deixando vencer pela sociedade majoritária e fazendo com que a sua língua nativa seja 

deixada para trás. 

 

A língua indígena apresenta-se com um grau de bilinguismo crescente 

que preocupa na medida em que professores e comunidades ainda não 

tomaram consciência do quanto estão se deixando envolver pelo 

processo de escolarização imposto pela sociedade majoritária. Através 

de empréstimos e de situações cotidianas de interação, os Sateré-

Mawé cada vez mais dão espaço ao Português em detrimento de sua 

língua ancestral (SILVA, 2007, p. 87) 
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Políticas linguísticas são a base para a mudança dessa realidade. Os indígenas 

devem ser alfabetizados em sua língua indígena, primeiro porque a alfabetização deve 

ocorrer na L1 do aluno, por facilitar a aprendizagem e também por constar na 

Constituição Federal de 1988, em que a Carta Magna dispõe sobre a: 

 

Autonomia dos índios, de suas comunidades e organizações; e 

também sobre o reconhecimento dos costumes, línguas, crenças e 

tradições, assegurando às comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem em suas 

escolas. (1988, p . 91) 

 

Mas para que esse povo de tradições milenares não perca seus conhecimentos é 

necessário que as orientações do Referencial Curricular Nacional para as Escolas 

Indígenas (RCNEI), que reconhece a necessidade de uma educação específica, 

diferenciada e de qualidade para as populações indígenas sejam postas em prática. 

Enquanto não houver mudanças na oferta de ensino, tanto no nacional quanto regional, 

especificamente na cidade de Parintins, os indígenas da etnia Sateré-Mawé serão 

obrigados a deixar paulatinamente sua L1.  

Já no texto de Pery Teixeira (2005), Sateré-Mawé: retrato de um povo indígena, 

o autor faz um levantamento quantitativo da situação dos índios Sateré-Mawé, em que 

ele conta do seu primeiro contato com os brancos até à luta por melhorias nos dias de 

hoje, passando por antecedentes históricos até atividades econômicas.  

Um dos pontos que Teixeira (2005) aponta é o número significativa de 

migrantes de indígenas que deixam sua aldeia para trás, para irem em busca de melhores 

condições de vida e deixando para trás as mazelas do século 21. Segundo ele:  

 

8500 moradores Sateré-Mawé entrevistados na pesquisa sócio-

demográfica, 7.502 vivem nas Terras Indígenas do Andirá-Marau e do 

Koatá Laranjal e 998 vivem nas cidades de Maués, Barreirinha, 

Parintins e Nova Olinda do Norte. Isto significa que mais de 10% da 

população Sateré-Mawé recenseada mora em área urbana. Destes 

moradores urbanos, muitos nasceram nas próprias cidades onde 

moram, mas a maioria nasceu nas áreas indígenas próximas 

(TEIXEIRA, 2005, p. 48). 

 

Esses dados do ano 2005 mostram o quão significativo é o número de Sateré-

Mawé que deixam suas terras para trás e partem para áreas urbanas em buscas de 

oportunidades melhores. Um dos maiores fatores que influenciam a migração também é 
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a busca por um estudo melhor. Hoje, 10 anos após, ainda não se realizou outro estudo 

quantitativo para verificar mudanças apontadas nessa realidade, mas com certeza esse 

número aumentou.  

O levantamento quantitativo Teixeira (2005) aponta que: 

 

A língua Sateré-Mawé predomina amplamente nas terras indígenas em 

que foi realizado o levantamento sócio-demográfico. Dentre os 

indivíduos de 5 e mais anos, são 95,9% os falantes e apenas 4,1% que 

não apresentam o domínio dessa língua. Outrossim, mais da metade a 

lê (52,1%) e a escreve (51,9%). (TEIXEIRA, 2005, p. 92) 

 

Para ele, esses números são evidências da resistência cultural que os Sateré-

Mawé assumiram e têm significado simbólico e político para a construção de identidade 

étnica deles. Com base nesses dados, fica claro que se os indígenas tivessem uma 

melhor condição de vida, de moradia e de estudo, o número de migrantes para as áreas 

urbanas seria menor.  

 

Conceitos-chaves  

 

A linguista é a ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem 

humana.  É a ciência que tem por objeto a linguagem humana em seus aspectos 

fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico. Está ciência surgiu no 

século XIX (19) por Ferdinand de Saussure. Os seguidores de Saussure, Charles Bally e 

Albert Sechehaye escreveram um livro dando sequência a seus estudos sobre a língua e 

a fala. Para eles a língua é concebida como um conjunto de valores que se opõem uns 

aos outros e que está inserida na mente humana como um produto social, razão pela 

qual é homogênea, a fala é considerada como um ato individual, pertencendo a cada 

indivíduo que a utiliza. Sendo, portanto, sujeita a fatores externos.   

Mediante o exposto cabe, ainda, ressaltar que a linguística não se afirma como 

uma ciência isolada, haja vista que se relaciona com outras áreas do conhecimento 

humano, tendo por base os conceitos dessas. Por essa razão, pode-se dizer que se 

subdivide em três ramos, Psicolinguística, Linguística aplicada e Sociolinguística. A 

última, sociolinguística, é considerada a parte da linguística que trata das relações 

existentes entre fatos linguísticos e fatos sociais, é o ramo da linguística que estuda as 

relações entre língua e sociedade, por isso foi eleita para embasar esse estudo que 

verifica a relação da língua Sateré-Mawé em contexto urbano. 
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A Sociolinguística dá ênfase ao caráter institucional das línguas e estuda o 

comportamento linguístico dos membros de uma comunidade e de como ele é 

determinado pelas relações sociais, culturais e econômicas existentes. O objeto de 

estudo dessa pesquisa é a língua Sateré-Mawé, em que se observa as mudanças 

ocorridas por ela está inserida em um contexto social e linguístico diferente. 

Os principais conceitos que nortearão essa pesquisa são: primeira língua, 

segunda língua, bilinguismo e multilinguíssimo. A primeira língua (L1) é a primeira 

língua do ser humano, aquela na qual ele foi inserido ao nascer. Para os indígenas 

Sateré-Mawé, a língua Sateré-Mawé é a sua primeira língua, a língua de comunicação 

com seus parentes e amigos dentro do seu lugar de origem, mas quando um falante de 

Sateré-Mawé se muda para uma área urbana, ele acaba sendo exposto a uma segunda 

língua (L2), no caso a língua portuguesa. Língua aprendida após a o desenvolvimento 

da L1. Alguns estudos linguísticos apontam que o processo de aquisição da linguagem 

encera por volta dos 5 anos.  

Procedimentos   

 

 Utilizou-se de técnicas estatísticas e perspectivas lógicas dedutivas por encarar 

os fatos ditos como incontestáveis devido à veracidade intrínseca dos dados fornecidos 

pelos informantes/colaboradores da referente pesquisa. Ao mesmo tempo a pesquisa deu 

um tratamento qualitativo aos dados fornecidos pelos entrevistados, na tentativa de 

discutir a situação linguística da língua Sateré-Mawé em contexto urbano e lançar 

hipóteses sobre sua vitalidade para os próximos anos. Para isso contou com a ajuda dos 

órgãos públicos da cidade, FUNAI, CASAI, SESAI, SEMED, SEDUC E IBGE.  

Ao visitar a SEMED (Secretária Municipal de Educação) do município de 

Parintins, foram coletados o levantamento de dados que o órgão faz todo ano junto as 

escolas públicas do município a respeito do número de alunos indígenas que estão 

matriculados em cada escola. A partir desses dados é que foram feitas as escolhas das 

escolas onde foi aplicado os questionários aos alunos Sateré-Mawé. 

Para escolher a escolha foi feito um estudo dos números de alunos indígenas que 

cada escola possuía. Dados catalogas na tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Escolas com alunos indígenas matriculados  
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Escola  Escola 

municipal 

Charles Garcia  

Centro 

educacional 

infantil 

Mirinopolis  

Centro 

Educacional 

infantil 

Gurilândia  

Escola municipal 

Mércia Cardoso 

Coimbra  

N. de alunos 21 5 6 12 

Série  7ª e 8ª  1º e 2º período 1º e 2º período 1ª, 2ª, 3ª e 5ª série  

Fonte: SEMED, 2016 

 

Dessas quatro escolas indicadas da SEMED, selecionou-se a Escola Municipal 

Charles Garcia e a Escola municipal Mércia Cardoso Coimbra por terem o maior 

número de alunos indígenas. A partir do momento, estabeleceu-se um contato com a 

diretoria para que a entrada fosse autorizada. Depois de conhecer os alunos, solicitou-se 

a assinatura dos termos de assentimentos e consentimentos para formalizar a 

participação do indígena na pesquisa.   

Outro órgão público procurado foi a Secretaria de Educação do Estado do 

Amazonas (SEDUC), eles indicaram a Escola Estadual Aderson de Menezes como 

sendo a portadora de um número maior de alunos indígenas na rede estadual de ensino. 

Eles não possuem um levantamento com uma quantidade especifica de alunos indígenas 

matriculados, mas puderam afirmar que aquela era a escola com mais alunos indígenas 

matriculados, o que foi constatado depois de uma visita.  

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na cidade de Parintins 

informou, durante uma visita, que em Parintins vivem 1.273 indígenas. 1.034 deles se 

declaram indígena e 239 não se declararam, mas se considera indígena. 512 desses 

indígenas possui residência fora das terras indígenas, ou seja, moram nas áreas urbanas 

do município.  

A partir do levantamento feito juntos as secretarias de educação e a seleção de 

escolas para a aplicação dos questionários, foram contatados 46 alunos. Dentre desse 

número 30 eram alunos da Escola Estadual Aderson de Menezes, escola essa onde não 

foi possível a aplicação dos questionários devido à falta de acordo com a gestora da 

escola. Já na Escola Charles Garcia e Mércia Cardoso Coimbra os questionários foram 

aplicados aos 16 alunos indígenas matriculados no ensino regular. Esse total 
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corresponde a 35% do total de alunos indígenas matriculados nas escolas públicas de 

Parintins.  

 

Resultados 

 

Facilidades linguísticas em Sateré-Mawé 

 

Dos 16 de alunos indígenas entrevistados, a maioria fala e lê e escreve em 

Sateré-Mawé e está na faixa etária de 8 a 12 anos. 

87,5% dos entrevistados são capazes de entender uma conversação em Sateré-

Mawé;  

 12,5% não entendem uma conversa em Sateré-Mawé; 

 81% falam em Sateré-Mawé; 

 7% falam um pouco em Sateré-Mawé; 

 12% não falam em Sateré-Mawé; 

 75% conseguem ler em Sateré-Mawé; 

 25% não conseguem ler em Sateré-Mawé; 

 56% escrevem em Sateré-Mawé; 

 44% não sabem escrever em Sateré-Mawé.  

 

Facilidades linguísticas em português 

  

94% entendem uma conversação em português;  

6% não entendem uma conversação em português; 

100% falam em português; 

81% leem em português; 

13% não leem em português; 

6% leem um pouco em português; 

88,5% escrevem em português; 

12,5% não escrevem em português. 
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Uso da língua de acordo com os domínios sociais 

 
Quando questionados sobre qual língua foi aprendida primeiro, 81% respondeu 

ser a Sateré-Mawé, demostrando que eles chegaram à escola monolíngue em Sateré-

Mawé, e a escola os fez bilíngue em português e Sateré. 

  

81% afirmam que aprendeu primeiro o Sateré-Mawé;  

13% afirmam que aprendeu primeiro o português;  

6% preferiram não responder sobre os domínios sociais da língua.  

 

Quando perguntados sobre qual língua eles usam em uma conversação com 

pessoas mais velhas e qual a língua que os adultos falam mais, a maioria respondeu ser 

a língua Sateré-Mawé mais falada. 

 

88,5% afirmam que usa o Sateré para falar com os adultos;  

6,25% afirmam que usa o português e  

6,25% preferiram não responder sobre os domínios sociais da língua. 

56,25% disseram que as pessoas mais velhas falam o Sateré-Mawé; 

25% disseram que as pessoas mais velhas falam o português; 

12,5% disseram que os mais velhos usam as duas línguas; 

6,25% 6% preferiram não responder sobre o uso da língua nos domínios sociais. 

 

Considerações  

Considerando o primeiro objetivo específico Identificar os contextos de 

utilização da língua Sateré-Mawé por crianças e jovens indígenas, identificou-se que, 

quando inseridos em contextos indígenas, as crianças utilizam mais o Sateré-Mawé. Por 

exemplo, 81,25% utilizam o Sateré-Mawé durante uma cerimônia na tribo, que é um 

ambiente indígena, enquanto 12,50% utilizam o Sateré-Mawé quando reza na igreja, 

que é um ambiente mais propício a estar localizado áreas urbanas. Esses dados reforçam 

a ideia de que quando os indígenas estão em terras indígenas, ou em lugares em que 

estejam em maior número a tendência é utilizar sua primeira língua.   

Essa divisão dos contextos de uso das línguas, segundo os informantes poderia 

ser mudado, pois ele quando questionados sobre qual das línguas deveria ser ensinada 

na escola, 31,25% respondeu Sateré-Mawé, enquanto 37,50% preferiu o português. Essa 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

pequena diferença, talvez, se deva ao fato de as escolas em que eles estudam estarem 

localizadas nas cidades. Ou seja, ele tem interesse de sua língua indígena seja utilizada 

no contexto escolar da cidade, assim possivelmente os contextos de uso da língua 

Sateré-Mawé poderiam ser ampliados em área urbana. 

Considerando o segundo objetivo específico Identificar o grau de proficiência 

em leitura, compreensão e fala em língua Sateré-Mawé e português das crianças e 

jovens indígenas, concluiu-se que 12,5% dos entrevistados não entendem uma conversa 

em Sateré-Mawé, 81% fala em Sateré-Mawé, 7% falam um pouco em Sateré-Mawé, 

75% conseguem ler em Sateré-Mawé, 56% escrevem em Sateré-Mawé. A maioria fala e 

compreende bem a sua primeira língua, mas quando se trata de escrever o índice já 

decai um pouco. Isso se deve à falta de políticas linguísticas e a necessidade deles se 

mudarem para as urbes em busca de melhores condições de vida ou mesmo por terem 

sido expulsos de suas Tis. 

Já quanto à proficiência em português 100% falam, 81% leem, 3% não leem, 6% 

leem um pouco, 88,5% escrevem, 12,5% não escrevem. Os dados expõem a diferença 

de proficiência dos alunos nas duas línguas. Os indígenas sabem ler e escrever mais em 

português do que em Sateré-Mawé. Outra consequência da falta de política linguística 

em vigor nas escolas da cidade.   

Os indígenas de Parintins estão esquecidos pelo governo e pela educação. Não 

há no município nenhuma escola que os ampare e dê continuidade na alfabetização dos 

alunos em línguas indígenas. Apesar de a Carta Magna garantir educação diferenciada 

aos indígenas brasileiras, essa lei não é cumprida. 

Os indígenas ficam sem condições dar continuidade a vitalidade de sua língua. 

Conforme colocado anteriormente as línguas indígenas desaparecerão após três 

gerações, caso esse descaso continue. A partir do momento que indígena deixa sua 

aldeia ele terá que se adaptar a área urbana, adaptação essa que não inclui nenhum apoio 

e manutenção da primeira língua indígena e ele são obrigados a usar a língua portuguesa 

como única.   

O levantamento feito junto a SEMED e a SEDUC mostra muitos alunos 

indígenas matriculados nas escolas do município, mas nenhum deles tem acesso a uma 

educação plural e intercultural. Quando 37,50% dos entrevistados afirmam que prefere 

que o português seja ensinado na escola, eles estão reproduzindo o discurso de um povo 

que se acostumou com o descaso na educação brasileira e com o descaso do governo de 
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Parintins, que apesar de ser uma área com números altos de moradores indígenas, nada 

faz para manter a pluralidade linguística.  

Considerando o terceiro objetivo especifico Refletir sobre a ausência de política 

linguística implementada pelo município voltadas para língua Sateré-Sawé em contexto 

urbano, conclui-se que diante deste quadro, a tendência é que isso aconteça cada vez 

mais, não só com o Sateré-mawé, mas com todas as línguas indígenas, caso essa 

perspectiva de deixar a línguas indígenas fora do ambiente escolar, se manter. O 

processo político de fortalecimento da língua indígena e autonomia dos povos está só no 

papel e não prática como é proposto pelo RCNEi e pelas leis.  

A escola está contribuindo muito para o enfraquecimento e, consequentemente, 

para o desaparecimento de línguas indígenas. A pesquisa de mestrado de Francisco 

Edviges ressalta a importância da escola na vida dos alunos indígenas e aponta que a 

falta de políticas linguísticas indígenas é um dos fatores que colaboram para o 

desaparecimento de uma língua. 

A escola, em todas as perspectivas, tem um papel fundamental no processo de 

manutenção e vitalidade da língua Sateré-Mawé. Apenas com a pratica da escrita e da 

oralidade da língua que o povo Sateré poderá continuar a manter sua primeira língua 

viva, mesmo quando inseridos em ambientes urbanos. A escola tanto pode contribuir 

para o desaparecimento da língua, como pode ajudar na manutenção da mesma. Mas 

para isso é preciso que haja a prática de ensinamentos, assim os falantes continuarão a 

exercitar e até ter mais oportunidades de mantê-la viva por muito mais tempo.  

Enquanto não houver uma reflexão coletiva por parte dos governantes e dos 

órgãos responsáveis pela educação e pelos próprios indígenas da cidade de Parintins, 

essa triste realidade não irá mudar. Os indígenas precisam cobrar do poder público para 

que a escola reconheça e mantenha a diversidade social, cultural e linguística, 

promovendo a comunicação e troca de conhecimentos sociais, culturais, linguísticas e 

históricas, não considerando uma cultura superior à outra. Somente dessa maneira a 

escola deixará de negar e excluir as pluralidades existentes, para ser um lugar de apoio 

às sociedades indígenas. Assim garante as ações do ensino às da aprendizagem e evita a 

descontinuidade das línguas indígenas.  
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