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Nesse curso vamos focar grupos e pessoas plurilíngues que moram no Brasil, sejam eles de 

descendência indígena, africana, europeia ou outra.  

Hoje em dia, os/as descendentes das minorías europeias ja não são monolíngues, falantes apenas da 

sua língua de herança, a maioria é plurilíngue: falam Português Brasileiro (PB), o seu dialeto de 

origem europeu e, às vezes, também têm certa competência na língua europeia standard do país de 

seus antepassados.  

Por outro lado, os habitantes de outras comunidades plurilíngues, como São Gabriel da Cachoeira 

(Amazônia), também costumam comprender e falar várias línguas e entre elas estão as línguas 

cooficiais usadas ao lado do PB: Tukano, Nheengatu e Baniwa. 

Pretendemos, nesse sentido, investigar quais contextos (in)formais favorecem o uso de um discurso 

plurilíngue e onde os/as falantes usam expressões bilíngues ou plurilíngues para expressar aos seus 

interlocutores os seus pertencimentos múltiplos.  

É esperado que os/as participantes do curso tragam dados próprios (audio/video/transcrição) de 

encontros que documentam algum fragmento de um discurso plurilíngue por eles/elas presenciado, 

pessoalmente ou virtualmente. Toda colaboração será bem-vinda.  
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