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Ao longo do desenvolvimento da ciência linguística, a reflexão em torno das práticas 

linguísticas/linguageiras em relação a ambientes/espaços sociais está se tornando mais 

frequente e, por conseguinte, novos construtos teóricos relacionados às concepções de 

língua(gens) estão em destaque o que, de certa forma, confronta perspectivas, tradicionalmente 

estabelecidas, em torno de conceitos como língua e linguagem, principalmente, àqueles 

advindos e com forte influência do Estruturalismo europeu (RAJAGOPALAN, 2013). Nesse 

sentido, este projeto de pesquisa é uma proposta de reflexão e ação sobre/diante de diferentes 

propostas e concepções de língua(gens) que estão sendo apresentadas e desenvolvidas em 

espaços sociais, historicamente excluídos, e, dessa forma, construídas por sujeitos participantes 

desses espaços que, por extensão, sofreram ações de exclusão e minorização que os impedia de, 

por exemplo, agir e existir em espaços com evidentes relações de poder como os espaços 

formais de educação. Dentre esses sujeitos, podemos destacar: membros de povos indígenas, 

surdos, sujeitos LGBTQIA+, alunos/educandos de zonas periféricas e de zonas rurais colocados 

às margens dos grandes centros urbanos etc. Assim, no sentido de este projeto propor uma 

reflexão sobre como os sujeitos citados interpretam, em diversas produções socioculturais, as 

suas produções de língua(gens), juntamente a discussões teóricas, pretende-se promover 

espaços de visibilidade, tanto em espaços formais ou não formais de ensino, em que diferentes 

percepções/produções linguageiras, consideradas pelos estudos linguísticos tradicionais, 

meramente, como conhecimentos do senso comum, podem estar em destaque para uma ação de 

reflexão sobre as língua(gens) não baseada na exclusão de saberes. 

Dessa forma, a partir da perspectiva de que os sujeitos são produtores de língua(gens) 

e, por conseguinte, promovem e desenvolvem traços que exprimem possibilidades de ser/existir 

em diferentes espaços, o que, a nosso ver, pode se conectar à perspectiva derridiana de escritura 

e estruturalidade (DERRIDA, 1973, 1995), compreende-se que se faz necessário apresentar 

reflexões sobre, nos espaços acadêmicos e não acadêmicos, perspectivas de língua(gens) de 

sujeitos que foram, historicamente, excluídos dos espaços de relações sociais e colocados às 

margens dos grandes centros influenciados por visões europeizantes de construção de ações e 

de mundos. Nesse sentido, pensar sobre concepções de língua(gens) excluídas da ciência 

Linguística de base positivista e estruturalista, é confrontar tradições científicas, de base 
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europeia e norte-americanas, com visões de mundo e produções socioculturais, como formas 

de escrita, construídas por indígenas (KRENAK, 2009, KAYAPÓ et at, 2020, KOPENAWA; 

ALBERT, 2010), surdos, LGBTQIA+ (BUTLER, 2017), sujeitos considerados estrangeiros no 

Brasil advindos das outras américas, das áfricas (SINFREE; MEINHOF, 2006) e das ásias e 

outros diferentes sujeitos socialmente excluídos e invisibilizados de olhares/posturas e formas 

sociais de existência dominantes; dessa forma, o projeto Usos, atravessamentos e atitudes 

(sócio)linguístico-identitárias em diferentes espaços sociointeracionais amazônicos: as 

língua(gens) das margens se propõe a fazer um estudo da contribuição, inclusive, teórica que 

grupos sociais, tradicionalmente excluídos de diferentes ambientes, sobretudo acadêmicos, 

principalmente em espaços amazônicos, fazem sobre/das língua(gens), pois é importante saber 

como sujeitos, interagentes em espaços excluídos por tradições europeias e, 

contemporaneamente norte-americanas, do fazer ciência linguística, veem e “percebem” as 

diferentes língua(gens) que usam para ser, se “tornar” e se (re)criar no mundo.  

Nesse ínterim, são considerados fundamentais nesta pesquisa, olhares reflexivos sobre 

a produção oral/sinalizada e escrita produzida por indígenas, surdos, sujeitos LGBTQIA+, 

brasileiros excluídos de espaços formais de educação, estrangeiros etc., em suas línguas 

(variedades) “maternas” e, particularmente, em português (e em suas variedades) por se 

entender que as oralidades/sinalizações e escritas são possibilidades de estar no mundo, 

ultrapassando níveis formais preconizados por ambientes escolares com forte poder social no 

chamado ocidente e, mais precisamente, na sociedade brasileira e construindo, dessa forma, 

identidades (BAUMAN, 2005, HALL, 2003, 2006) (indígenas e surdas) que os fazem 

(re)existir em situações de contato com diferentes grupos sociais. Nessa perspectiva, textos, 

tanto orais como escritos, produzidos pelos sujeitos, atores sociais desta pesquisa, serão 

compreendidos como produções linguageiras em contextos sociais de uso linguístico que 

possibilita, ao(s) pesquisador(res), compreender visões de mundo e ações permeadas por 

língua(gens) que refletem concepções e posturas sobre/diante elas.  

O objetivo geral é refletir sobre as concepções de língua(gens) apresentadas, 

desenvolvidas e construídas por sujeitos que têm formas de ser/existir excluídas por posturas 

acadêmico-científicas europeizantes ou norte-americanizadas.  

Os objetivos específicos: analisar as produções orais/sinalizadas que reflitam 

percepções de/sobre língua(gens) de sujeitos como indígenas, surdos, LGBTQIA+, sujeitos 

brasileiros excluídos de ambientes formais de educação, estrangeiros no Brasil etc.; discutir 

sobre a produção escrita dos sujeitos participantes desta pesquisa que constroem olhares sobre 

as língua(gens) e produzem novas formas de identidades; promover debates em espaços 
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acadêmicos e não acadêmicos sobre os resultados da pesquisa, possibilitando visibilidades de 

concepções de língua(gens) historicamente excluídas; produção de materiais didáticos para o 

ensino e divulgação de construtos teóricos desenvolvidos sobre as língua(gens) por sujeitos 

participantes desta pesquisa que são, socialmente, excluídos; divulgar em escolas e outros 

espaços educacionais o material produzido a partir dos resultados desta pesquisa. 
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