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Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir com estudos sobre a variação da língua terena, falada no Estado de Mato Grosso do 

Sul (MS). No decorrer do tempo essa língua vem sofrendo grandes mudanças e variações linguísticas a partir das relações com a 

língua dominante, o português. Seguindo o ritmo atual, a chance maior daqui a alguns anos é de que a língua terena venha a ser 

esquecida pelos próprios falantes, sendo muito importante esclarecer porque essa língua vem enfraquecendo ao longo dos tempos. 

Para entender o que está acontecendo, abordaremos como ocorrem tais variações na aldeia Cachoeirinha, município de Miranda-

MS. Compreenderemos o processo de variação e mudança a partir das teorias desenvolvidas por estudiosos como Monteiro (2000) 

e Rodrigues (2002). 

 

 Palavras chaves: Variação linguística, língua terena (Aruak), povo indígena.  

 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo mostrar como ocorrem inúmeras variações linguísticas em 

comunidades de falantes de língua materna terena, processos que, muitas vezes, produzem o apagamento dessa 

língua materna; e qual processo deveria ser mantido para que esse apagamento não ocorresse. Constatamos 

por meio dessa pesquisa que a maioria dos jovens já não fala a língua materna como se falava no passado, o 

que revela a perda de identidade para esses povos indígenas. A língua terena foi perdendo o prestígio e se 

tornando minoritariamente usada pelos terenas de hoje, devido às grandes mudanças e variações linguísticas 

sofridas a partir da relação com a língua dominante que é o Português.  

Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizados como metodologia os livros de alguns linguistas, 

tais como Camacho (1994), Monteiro (2000), Rodrigues (2002), Mussi e Urquiza (2012), Reis (2005), Vilar 

(2014), Urquiza (2010). Abordaremos a variação linguística no meio do povo Terena da aldeia Cachoeirinha. 
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Sabemos que a variação linguística ocorre em qualquer sociedade e em qualquer língua, por isso através dessa 

investigação observaremos como ela acontece no meio dos terenas. 

 

1. Contextualização sobre o povo Terena e sua língua  

 

  As línguas indígenas existentes no mundo geralmente são agrupadas em famílias, tendo como base as 

evidências linguísticas. Esses agrupamentos genéticos de línguas, são grupo de línguas que tem sua origem 

em uma mesma língua, que é denominada protolíngua. Assim, dá-se o nome de família linguística ao conjunto 

de línguas que tem a mesma origem (MUSSI e URQUIZA, 2010, p.48). 

Uma das formas de verificar se há parentesco entre outras línguas é procurando nelas as evidências 

linguísticas, os traços de semelhanças o que chamamos de palavras cognatas. Usando a linguística comparada 

e histórica podemos concluir que o latim vem do indo-europeu, por exemplo. Com as línguas indígenas não é 

diferente. Essas línguas se distribuem por cinco grandes grupos: Tronco Tupi, Tronco Macro-Jê, Família 

Karib, Família Aruak, Família Pano (Aguilhera, 2010, p.48). 

Logo nos primeiros cem anos do descobrimento do Brasil uma gramática da língua Tupi foi elaborada 

pelo jesuíta José Anchieta, com finalidades práticas como estabelecer comunicação com os nativos e também 

para facilitar a catequese – interesse maior dos jesuítas. Com esse objetivo, o padre José Anchieta publicou, 

em 1595, uma gramática do tupi (Idem, 2010, p.46). Porém, somente mais tarde, apesar da importância dos 

estudos linguísticos das línguas indígenas brasileiras, iniciaria a pesquisa sobre elas e o desenvolvimento das 

gramáticas dessas línguas.  

           No contexto dos Terena, em meado da década de 1950 vieram para aldeia União, localizada na região 

de Anastácio-MS, linguistas e missionários do Summer Institute of Linguistas (SIL) – instituição cristã de 

cunho missionário que faz a tradução de material didático e religioso – pesquisar e dar início ao estudo e grafia 

da língua terena, até então ágrafa (Reis, 2005, p. 36). A partir dessa década algumas línguas indígenas 

começaram a ganhar visibilidade através de estudos de missionários e estudiosos.  

Nessa época as linguistas membros do SIL, Elizabeth Muriel Ekdahl e Nancy Butler, se estabeleceram 

no distrito de Taunay, município de Aquidauana, próximo à aldeia Bananal, em Mato Grosso do Sul, com o 

intuito de produzir livros didáticos no processo de alfabetização dos indígenas, inclusive a Bíblia. Graças aos 

trabalhos de missionários e pesquisadores, centenas de terena passaram a escrever em seu idioma. 
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Em Mato Grosso do Sul encontram-se os dois povos indígenas mais numerosos do país: o guarani e o 

terena, por isso o Estado é o segundo em população indígena. “O povo terena é o único subgrupo remanescente 

da nação Guaná, no Brasil, pertencente ao tronco linguístico Aruak, vieram do Chaco Paraguaio e Boliviano. 

Chaco deriva da palavra Quechua e significa ‘terra dos caçadores’” (Aguilhera, 2012, p.45). 

Atualmente, a população indígena terena está estimada em aproximadamente 23 mil pessoas, 

distribuída em dez terras indígenas. Suas aldeias são cercadas por fazendas e espalhadas por sete municípios 

do Estado de Mato Grosso do Sul: Miranda, Aquidauana, Anastácio, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, 

Nioaque e Rochedo (Aguilhera, 2012, p.47). 

Há populações indígenas em Mato Grosso do Sul que residem em centros urbanos, a maioria em Campo 

Grande, capital do Estado, onde vivem nas comunidades – também conhecidas como “aldeias urbanas” -  

Marçal de Souza, Água Bonita, Darcy Ribeiro e Tarsila do Amaral e também no polo industrial Indubrasil. 

Houve grande migração dos povos terena para a cidade, com o propósito de uma vida melhor.  

Essa migração aumentou o contato dos povos terena com a língua portuguesa. Diante disso, o processo 

de desuso da língua materna vem sofrendo variações, podendo inclusive ser observado, nesta pesquisa, o 

esquecimento da língua terena pelos nativos. Essa condição produz para as comunidades terena localizadas no 

Estado de Mato Grosso do Sul uma situação bastante preocupante. Grande parte da população indígena não 

mantém o uso da língua tradicional e, com o passar do tempo, estão diminuindo seus falantes. Além disso, as 

variações sofridas por essa língua são cada vez maiores. 

Em pleno século XXI percebe-se que somente os idosos ainda preservam o uso da sua língua materna 

dentro do território indígena Terena, na aldeia de Cachoeirinha, município de Miranda, MS, onde foi realizada 

esta pesquisa. Percebemos que a grande maioria dos jovens abandonou a língua materna como meio de 

comunicação, o que revela a perda de identidade, uma vez que o uso da língua materna faz parte da identidade 

do povo.  

A comunidade da aldeia Cachoeirinha sempre se preocupou em manter o uso da língua materna, mas 

convive com outras aldeias dessa região, como: Morrinho, Argola, Campão, Lagoinha, Trindade, Mãe Terra 

e Babaçu, em que é raro encontrarmos indígenas que falem a língua terena. Eles se expressam somente em 

língua portuguesa, assim falantes do terena acabam deixando a língua materna em segundo plano para manter 

a comunicação com os não falantes dessa língua. Pudemos observar que isso ocorreu tanto pela relação com 
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esses falantes indígenas de outras etnias, como também com falantes não indígenas. Dessa forma, a língua 

terena falada em Mato Grosso do Sul está entre as línguas que se encontram em processo de extinção. 

A variedade de línguas faladas em todo o território nacional faz parte da riqueza da cultura do país, por 

isso é importante investigar, conhecer, valorizar e preservar as várias línguas faladas no Brasil. As línguas não 

são uniformes, elas sofrem variações que ocorrem de acordo com a faixa etária de cada grupo social, profissão, 

gênero, classes sociais, região, localidade, com a identidade de cada grupo e até mesmo com a situação de uso. 

Sendo assim, como todas as demais, as línguas dos povos indígenas do Brasil são inteiramente adequadas à 

plena expressão individual e social no meio físico e social em que tradicionalmente tem vivido esses povos. 

Da mesma forma que qualquer criança ou adulto, com maior ou menor esforço, pode aprender línguas 

diferentes da sua, também os povos indígenas do Brasil podem aprender o português e manter a sua língua 

materna. 

De acordo com Rodrigues (2002, p. 18), a partir de princípios e propriedades comuns, as línguas estão 

sujeitas a grande número de fatores de instabilidade e variação, que determinam forte tendência às constantes 

alterações. Essa tendência é normalmente contrabalançada pela necessidade de mútuo ajuste dos indivíduos 

de uma mesma comunidade social, sem o qual não se cumpriria a finalidade básica da língua, que é a 

comunicação explícita e, quando possível, fácil. 

Ainda conforme Rodrigues (2002), quando reduz o contato entre as pessoas separadas entre as novas 

comunidades, diminui a necessidade de ajuste e aumenta a diferenciação linguística entre os grupos. Isso é o 

que acontece na comunidade da aldeia Cachoeirinha, por isso vai se construindo novas falas que se tornarão 

diferentes, cada vez mais, no decorrer do tempo. 

 

2. Isolamento e mudança 

 

Conforme Labov (1994, apud Monteiro 2000 p.129), as pessoas que residem nas mesmas cidades e 

expostas ao mesmo meio de comunicação de massa podem ser desigualmente afetadas pela mudança 

linguística, de tal modo que, com o passar do tempo, a linguagem que usam se torna cada vez mais 

diferenciada.  

Dessa forma, os terenas que vivem nas cidades, tais como: Miranda, Aquidauana já não falam mais 

como se falava antes nas aldeias ou já esqueceram a língua materna em função do português. Esse fato se deve 
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ao contato externo, pois quanto maior o contato com outra língua, maiores serão a mudanças e a diversificação 

dessa língua na comunidade, conforme foi citado acima. 

       Neste contexto o contato cada vez maior com a língua portuguesa altera as palavras na língua terena. 

Para Labov a linguagem reflete o local de origem, de moradia e de trabalho. É possível perceber muitas 

diferenças linguísticas nas diversas regiões do mesmo país. Um exemplo, bem simples, de variação que pode 

ser observado em português é o das palavras alimento ou comida, que é utilizada dependendo da situação, das 

intenções do falante, da região da onde o falante é. Nos exemplos abaixo serão apresentadas situações de uso 

da língua terena em que podem ser observadas algumas variações, assim como as apresentadas em língua 

portuguesa. De modo que, na língua terena, se encontrarmos um falante de outra aldeia, logo, notaremos de 

qual aldeia o falante é. 

 

3. Variação da língua terena da aldeia Cachoeirinha x Língua Portuguesa 

     

A interação dos Terena com a “sociedade brasileira” iniciou-se a partir do século XVIII. E a partir daí 

muitas palavras sofreram alteração; outro fator importante foi a guerra do Paraguai quando os terenas tiveram 

contato com os soldados do exército brasileiro. Então, foi a partir desse momento que houve uma difusão da 

língua portuguesa no meio desse povo. 

Podemos observar palavras como: [aramusu] – almoço (hora do almoço); [axúka] – açúcar; [tarefa] 

- tarefa (qualquer trabalho que faz por dever); [Campo Grande] - Campo Grande (capital do Estado de 

Mato Grosso do Sul)1.  

Após a Guerra do Paraguai quando muitos terenas voltaram para suas terras se depararam com 

fazendeiros. Nessa situação surgem novas palavras que entram para a língua terena determinadas pela relação 

de serviço, pois os indígenas passaram a ser empregados dos fazendeiros.  

A partir desse momento língua terena vem sofrendo inúmeras variações. Um exemplo disso pode ser 

observado no fato de que os falantes de cada comunidade indígena terena se expressa de modo diferente, 

mesmo sendo uma comunidade perto da outra. Podemos observar alguns exemplos abaixo de diferentes 

momentos de uso da língua terena. 

                                                 
1 Explicaremos melhor no quadro mais adiante. 
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+ ou – nos anos 

1990 

No século XX1 Palavras 

substituídas pela 

língua portuguesa 

Palavras em Terena 

que foram 

abandonadas pelos 

indígenas 

 

Xe’o Koêt 

 

“Em pé”  

       

Xe’okoti 

       

“Em pé” 

 

Hokómori            

 

“Lixo” 

 

 

 

Âti    

 

“Irmã ou irmão 

mais velho”   

 

Levé koêti 

 

“Está andando” 

 

Levékoti 

 

“Está andando” 

   

Kopútoe tapî’i 

         

“Ovo” 

       

Têno 

 

“Respeito que se 

tem para com a 

moça.” 

 

     

Nâti 

 

“Capitão”, “líder” 

     

Cacique 

      

Ihikaxoti 

 

“Professor” 

         

Lêle 

 

“Irmão mais velho 

ou pode ser um 

manifesto de 

respeito para um 

homem.” 
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Irikaxovoti 

       

“Estudante” 

       

Úte 

        

“Irmã” 

 

      

Hovenoe’no 

   

“Velha” 

 

   

Ihikaxovokuti 

     

“Escola” 

 

     

Nâti 

 

“Líder de 

comunidade” 

 

         

Ytoxopeti 

        

“caneta” 

 

 

 

 

      Conforme o quadro acima, há palavras da língua terena que vêm sofrendo variações na escrita, mas 

mantendo o mesmo significado. Porém, o que ocorre mais facilmente é a inserção, nessa língua, de palavras 

da língua portuguesa, o que chamamos de empréstimo, assim como ocorre na língua portuguesa quando insere 

palavras de outras línguas. 
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Um indivíduo pode usar um desvio e fazê-lo por várias vezes, sem exercer com isso qualquer influência 

na língua. O início da mudança linguística só acontece quando outros falantes adotam o novo traço e o 

empregam convencionalmente para transmitir formas e significados. Embora a inovação possa começar em 

virtude da influência de uma pessoa importante, não é o ato de inovar que muda a língua, mas de influir. Por 

conseguinte, a mudança e sua primeira difusão ocorrem ao mesmo tempo (Labov, 1972, p.125). 

Desse modo, o fato de alguém começar a usar novas palavras em uma comunidade não necessariamente 

irá causar mudanças na língua existente. O que altera a língua é o fato de um indivíduo de notoriedade entre a 

comunidade de falantes, influenciar essa mudança na língua. Assim, a língua local de antes vai sendo esquecida 

dando o lugar às variações e mudanças, conforme pode ser percebido entre os falantes terena. Dessa forma 

ocorre a modificação no sistema, pois os indivíduos vão alterando o seu modo de falar com o passar dos anos. 

A língua e a variação são inseparáveis. Diante da análise, a mudança realmente acontece, mas, conforme Labov 

(idem), somente quando pessoas falantes dessa língua passam a usar este novo modelo colocado como regra, 

esquecendo a língua tradicional e considerando somente esse novo emprego como o correto, assim acontece 

entre os terena. 

Nesse caso, as alterações linguísticas que ocorrem em cada comunidade não serão mais reajustadas. 

Por não coincidirem, em muitos casos, vão constituir diferenças entre suas falas. Essas se tornaram cada vez 

mais diferentes, na medida em que o correr do tempo expôs umas e outras, assim como no caso dos falantes 

da Aldeia Cachoeirinha em Miranda, MS. 

Labov (1972, p. 65) afirma que as variedades das classes dominadas tendem a se desestruturar quando 

em contato com a variedade da classe dominante, gerando inúmeros sentimentos de culpabilidade ou de 

inferioridade linguística, que levam muitos falantes a se envergonharem de seus próprios dialetos. Nessa 

direção, percebe-se entre as comunidades falantes dessa aldeia que ocorre mais facilmente a substituição das 

palavras da língua terena pelas da língua portuguesa, por ser esta a classe/língua dominante. Os próprios 

falantes envergonham-se de não falar a língua dominante, assim acabam desvalorizando o seu idioma. As 

gerações novas vão adotando a língua portuguesa como se nossa língua não tivesse valor, assim vai ocorrendo 

o apagamento da língua terena entre os falantes. 

 

4. Variação e preconceito linguístico 
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       Necessitamos aceitar as variações e estudar o que as provoca para entendermos o processo evolutivo 

linguístico e não darmos maior importância à norma culta. O preconceito linguístico se manifesta toda vez que 

identificamos as diferenças linguísticas a partir de diferentes grupos existentes entre os falantes. Foi por meio 

da evolução que chegamos a falar como se apresenta hoje. Segundo Camacho (1988) existem múltiplos fatores 

originando as variações, os quais recebem diferentes denominações.  

       Dessa forma, Camacho nos dá alguns exemplos, como: dialetos que são variações utilizadas por 

comunidades geograficamente definidas, isto é, variante regional ou social de uma língua; idioleto é uma 

variação particular de certas gramáticas de profissões; etnoleto, variação para um grupo étnico. Ou seja, são 

inegáveis os modos de fala dentro de uma comunidade de falantes e também as diferenças dentro de uma 

mesma área geográfica. 

Esses fatos linguísticos nos levam a concluir também que a variação não é um processo sujeito 

ao livre arbítrio de cada falante, que se expressaria, assim, do jeito que bem entende; muito 

pelo contrário, a variação é um fenômeno regular, sistemático, motivado pelas próprias regras 

do sistema linguístico (Camacho, 1984, p. 35). 

 

Ainda segundo o autor, temos que dedicar total atenção ao conceito da variação, isto é uma maneira de 

percebermos o que é variação. Ele deixa claro que a variação linguística compõe um sistema, pois sem as 

variações não existiria o sistema linguístico. Para o linguista as variantes não podem ter aparecido por acaso. 

Desse modo, não há pessoa que fala a mesma língua. É possível perceber isso na aldeia em que estamos 

pesquisando. Quanto mais convivência tiver com os não falantes da língua tradicional, mais a língua sofrerá 

modificações. 

 

5. A variação do mesmo grupo étnico em locais diferentes 

 

  A variação geográfica ou diatópica da língua é marcada pelas diferenças que ocorrem da língua de uma 

região para outra. Neste trabalho está sendo analisada a variação do terena entre as aldeias da região de 

Miranda, a partir da consideração de que uma língua não permanece a mesma em toda a extensão do território 

onde é falada. Um dos traços mais marcantes da identidade característica de uma pessoa é, sem dúvida, a sua 

origem geográfica, assim faremos uma breve análise de como isso também ocorre entre os falantes da língua 

terena. Como veremos no exemplo abaixo extraído na aldeia Cachoeirinha: 
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Aldeia Cachoeirinha 

     

Palavra Variante utilizada pelos 

mais velhos 

Significado 

 

Itatako 

 

Katátakoa 

 

“Quebrar em muitos pedaços”  

 

 

Ítikovo 

 

Itipu´ikexovo 

 

“Coagular o sangue, secar” 

 

 

Itávoko 

 

Kátavokoa 

 

“Desviar-se do caminho” 

 

 

Itíve 

 

Áitive 

 

“Doce” 

 

 

Itípakovo 

 

Kotipakovo 

 

“Estar apertado, pressionado” 

 

 

Ítunaevoti 

 

Itunóevoti 

 

“Enfeites, colares, ornamentos” 

 

 

Apê 

 

Apety 

 

“Vai ter, vai acontecer” 
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       Observamos essas variantes na língua terena, em que os falantes pertencem a mesma etnia e residem 

no mesmo local, mas falam uma variante da língua, assim como acontece na língua portuguesa.  

Agora veremos alguns exemplos abaixo, de algumas variantes de palavras terena de uma aldeia para 

outra. 

  

 

Aldeia de Miranda 

 

Aldeia de Taunay (Aquidauana) 

 

 

pahúkovo (ser pego em enrascada) 

 

 

àipaheo (ser pego em enrascada) 

 

 

àkakena (pedra para polir cerâmica) 

 

âkake (lesma que vive na água) 

 

 

ahinoêti (empregado) 

 

 

ahínoe (empregado) 

 

aharípu`ikoti (roer bocaiúva) 

 

àharipu´oko (roer coisa redonda) 

 

 

Convém, por fim, ressaltar que a ciência que estuda as relações entre os fenômenos linguísticos e 

sociais entende que é indispensável que as duas ou mais variantes tenham o mesmo significado, por isso 

esclarecemos os dados acima. 

Segundo Quadros a mudança é um processo tão natural das línguas vivas que se não existir a língua 

morrerá (1992, p. 13). Fica claro, então, que sempre haverá variação enquanto a língua permanecer viva. 

 

Considerações finais 
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Diante da pesquisa exposta foi realizada uma análise da variação linguística que ocorre na língua terena 

do grupo que reside na Aldeia Cachoeirinha, na região de Miranda- MS. Ao ser abordado como ocorre esse 

tipo de variação percebemos que a língua portuguesa está sendo cada vez mais falada pela população indígena 

existente naquela região em substituição à língua materna, terena. 

  Desse modo, a língua terena vem sendo apagada, esquecida pelos indígenas terena que deveriam 

manter a sua língua materna, ao menos no cotidiano, preservando-a e valorizando-a, como foi dito acima. 

Diante dessa pesquisa, conclui-se que há uma necessidade de reconhecimento, pelo próprio povo, da 

importância da língua terena para a manutenção da sua identidade, evitando, desse modo, que essa língua e 

esse povo caiam no total esquecimento. Para tanto, a criação de disciplinas da língua terena dentro da sala de 

aula, em cada aldeia, seria de grande importância, especialmente considerando que existem profissionais 

capacitados para exercer essa função dentro das escolas indígenas, e ainda que a constituição Brasileira do 

artigo 210 diz que: “O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas as 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem.” 

A lei 11.645 garante esse ensino ao indígena. Além disso, o artigo 1º 26-A diz que nos estabelecimentos 

de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e indígena. 

Alguns projetos de Educação Indígenas Escolar já se encontram em fase bastante avançada, 

principalmente em Campo Grande-MS. Um exemplo é o Projeto Exonéti, que significa “Conhecimento”, de 

que faço parte como professora de língua terena. Esse projeto abrange o ensino de Arte/Cultura, Língua, Jogos 

e Brincadeiras Indígenas, encontra-se em 5 escolas: E.M. Profª Ione Catarina Gianotti Igydio Jardim Noroeste, 

E.M.Senador Rachid Saldanha Derzi Jardim Noroeste, E.M.Nazira Anache Jardim Anache, E.M.Frederico 

Soares Vila Popular e E.M.Profº João Cândido de Souza Jardim Anache. Somente no João Cândido, 100% 

dos alunos são indígenas e em outras escolas somente não indígenas. 

Apesar do intenso processo de apagamento que a língua terena vem sofrendo já há algum tempo, nesse 

momento, graças às pesquisas, reflexões e dedicação de muitos estudiosos, é possível observar que está 

ocorrendo um processo de resgate dessa língua entre os alunos indígenas não falantes, que têm demonstrado 

grande interesse em aprender a língua do seu povo, que seria/deveria ter sido a sua língua materna. 
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