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ASPECTOS (SÓCIO)-LINGÜÍSTICOS DOS SISTEMAS 
ORTOGRÁFICOS DAS LÍNGUAS AMAZÔNICAS DO PERU* 

Angel Corbera Mori 

Nesta comunicação, levanto algumas questões e problemas rela
cionados com a escrita das línguas indígenas faladas na Amazônia Pe
ruana. Meu interesse é, sobretudo, colocar em debate alguns dos prin
cípios ortográficos usados na grafação dessas línguas. 

Falar da escrita das línguas amazônicas é considerar como ponto 
de partida os primeiros trabalhos elaborados pelos missionários nos tem
pos da colonização espanhola. Nesse período, a grafação das línguas 
indígenas seguiu fundamentalmente os sistemas ortográficos das línguas 
faladas pelos colonizadores, isto é, não existiu uma planificação lingüís
tica que considerasse o desenvolvimento de um sistema de escrita pró
prio para as línguas indígenas. O emprego das línguas indígenas tanto 
na comunicação oral quanto na escrita foi simplesmente como um meio 
para a transmissão da religião e cultura dos colonizadores. 

A forma de grafação sob os cânones ortográficos das línguas eu
ropéias, principalmente Espanhol e Português, continuou sendo usada 
pelos missionários sucessores daqueles do período colonial, assim co
mo por diversos estudiosos como geógrafos, naturalistas e etnólogos, 
até a década de 50. Até essa data não existiu, no caso peruano, uma 
política educacional que contemplasse o uso das línguas maternas na 
alfabetização dos indígenas amazônicos. Eles eram ignorados oficial
mente e a educação toda era essencialmente monolíngüe, em espanhol. 

* Comunicação apresentada no Simpósio Internacional Índios e não-índios: uma interação desigual 
no limiar do século XXI, 25 a 30 de agosto de 1991, IEL-Unicamp. 
Gostaria de agradecer os comentários e observações feitos pelos professores Aryen Rodrigues, Ber
nadete Abaurre e Ademir Ramos durante a apresentação desta comunicação. Também agradeço 
ao prof. Sírio Posenti pela leitura e sugestões ao trabalho. A Cândida Barros pelo envio do mate
rial bibliográfico pertinente, sobretudo, bibliografia sobre a grafação das línguas indígenas do Mé
xico e da Guatemala. 

255 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



O panorama começou a ser modificado em 1946, quando se esta
beleceu um convênio entre o governo peruano e o Instituto Lingüístico 
de Verão (ILV). Esse convênio estabelecia como objetivo principal rea
lizar ''pesquisa lingüística e a promoção socioeducacional das popula
ções indígenas da Amazónica Peruana''. 1 Com a presença do IL V, 
iniciou-se a preparação das primeiras cartilhas bilíngües espanhol-lín
gua indígena para serem empregadas nas escolas indígenas da Amazó
nia. Com a elaboração das cartilhas de alfabetização bilíngüe por par
te dos membros do IL V, abriu-se uma etapa nova na escrita das lín
guas amazónicas. Elas começaram a ser grafadas com base em princí
pios teóricos desenvolvidos por especialistas nos estudos de línguas ágra
f as como Pike (1938, 1947), Nida (1953), Gudschinsky (1959) e Smal
ley (1964), entre outros. 

Pike (1938, 1947) discute alguns princípios a serem considerados 
na elaboração dos sistemas ortográficos das línguas ágrafas. O postu
lado inicial de Pike é a relação biunívoca entre os fonemas e os grafe
mas selecionados para a simbolização gráfica. Segundo ele ''o alfabe
to ideal teria uma letra, e somente uma, para cada fonema, ou o pro
cesso da aprendizagem será retardado" (1938:87). Pbsteriormente, o 
próprio Pike e outros lingüistas como Nida (1953) e Berry (1968), re
conhecem a presença de variáveis sociolingüísticas, principalmente cul
turais, que arremetem contra o princípio da biunívocidade e com ou
tros estritamente lingilisticos assumidos na grafação das línguas ágrafas. 

No que diz respeito ao caso peruano, o Instituto Lingüístico de 
Verão tem contribuído na tarefa de dotar de escrita as línguas indíge
nas amazónicas mediante a produção de materiais de alfabeti;zação. No 
entanto, essa instituição não desenvolveu, até agora, uma planificação 
e política lingüística adequadas ao desenvolvimento da escrita dessas 
línguas. Ao contrário, o sistema de grafação das línguas indígenas ela
borado pelo IL V caracteriza-se por sua transicionalidade, isto é, uma 
forma de escrita que segue basicamente o sistema ortográfico da lín
gua oficial, neste caso, o Espanhol. Como afirma Larson (1979:48) "se 
a ortografia da língua vernácula está elaborada seguindo aquela da lín
gua de prestígio será uma ajuda na aprendizagem posterior desta lín
gua''. A visão de Larson está baseada no princípio da transferência, 
pelo qual as escritas das línguas indígenas são concebidas como meio 
para a castelhanização. 

Com o critério da transferência, espera-se que quando o falante 
nativo estiver alfabetizado em sua língua materna (LI) será mais fácil 
sua alfabetização na língua oficial (L2). Se considerarmos que a maior 
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parte dos programas de educação bilíngüe persegue esse objetivo, pa
rece lógico que a grafação das línguas indígenas seja baseada nos pa
drões grafêmicos de L2 e não naqueles de Ll. Como assinala Coulmas 
(1990:235) a "transferenciabilidade significa ( ... ) modelar uma nova 
ortografia tão próxima quanto possível daquela de maior contato". 
Com efeito, os lingüistas do ILV parecem ter dado primazia ao princí
pio da transferência2 na grafação das línguas amazônicas. Isso obser
va-se na simbolização gráfica dos fonemas, que essencialmente segue 
os padrões ortográficos do espanhol. Tome-se, por exemplo, o caso 
do fonema oclusivo velar surdo / k/ , que está representado por dois 
alografes: «c» seguido pelas vogais a, o, u e por «qu» precedendo as 
vogais i e e; ou seja, o mesmo padrão estrutural do espanhol. Essa for
ma de representação é encontrada nas línguas da família Pano (Ama
waka, Kapanawa, Kashibo, Kashinawa, Marinawa e Shipibo), em lín
guas da família Arawak (Ashaninka, Nomatsiguenga e Yanesha), e em 
Kokama, língua da família Tupi. Igual acontece com o fonema oclusi
va velar / g/ simbolizado pelos alografes «g» e «gu», seguindo o mes
mo padrão descrito para a representação do fonema / k/ . Essa escrita 
dá-se nas línguas Kokama (Tupi), Piro e Machiguenga (Arawak). 

Outra mostra é a grafação da semiconsoante velar /w/ ora repre
sentada pelo dígrafo «hu», ora pela letra «V». O dígrafo «hu» é em
pregado na escrita das línguas Kapanawa, Marinawa, Shipibo (Fam. 
Pano), Kokama (Fam. Tupi) e na língua Yanesha (Fam. Arawak). O 
«V» é usado em 'Amawaka e Kashinawa (Pano) e em Achual e Candos
hi (Jívaro). 

Poder-se-ia argumentar que essa forma de grafação foi escolhida 
com base no desejo dos próprios falantes indígenas, que preferem ver 
a escrita de sua língua semelhante àquela do espanhol. Essa afirmação 
é encontrada em quase todos os autores que tratam do desenvolvimen
to da escrita em línguas tradicionalmente ágrafas. Como amostra, leia
mos a passagem seguinte de Nida (1953:36): ''os indígenas da América 
Latina Espanhola persistem muitas vezes que o som k, presente em suas 
línguas, deveria ser escrito como e antes de a, o eu e como qu antes 
dei e e( ... ), as pessoas insistem que o uso exclusivo de k ( ... )não está 
correto. Eles preferem passar pelo problema de aprender o uso de e 
e qu, porque isto faz suas línguas mais semelhantes ao espanhol e lhes 
dá um sentido de prestígio cultural. '' Essa constatação resulta verda
deira parcialmente, pois é a visão de alguns falantes bilíngües que tive
ram contacto com a sociedade nacional ou que estudaram numa esco
la monolíngüe-espanhol localizada principalmente em vilarejos do in-
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terior, onde a maioria de professores são mestiços com pouca forma
ção pedagógica e que geralmente mantêm um comportamento pejora
tivo perante as línguas e culturas indígenas. 

Fruto das escolas monolíngües são os indígenas bilíngües que pas
sam por um processo de alienação e deslealdade lingüística para com 
sua língua, e não podem por isso ser considerados representantes legí
timos de uma nação indígena e cujas opiniões deveriam ser tomadas 
com muitas reservas quando se trata de elaborar a escrita de qualquer 
língua indígena. A este respeito, Soto (1990:204) chama nossa atenção 
quando diz 

os especialistas em pedagogia, em lingüística, se quisermos ser fiéis 
ao trabalho científico, estamos obrigados a colocar-nos na situa
ção lingüística e cultural dos monolíngües e deveremos tentar in
terpretar suas necessidades de forma que as nossas decisões este
jam em concordância com elas( ... ) priorizar o modelo de fala do 
bilíngüe, com toda certeza, conduzir-nos-ia a decisões talvez pro
veitosas para este, mas em prejuízo daqueles que realmente osten
tam o patrimônio cultural-lingüístico ( ... ) 

Ou seja, segundo Soto, a elaboração do sistema de escrita das línguas 
indígenas deve priorizar a fidelidade lingüística e cultural do monolín
gue. 

Não é apenas o critério assimilacionista que resulta criticável na 
representação da escrita das línguas amazônicas, há também um con
glomerado de erros técnicos e de planificação lingüística present~s na 
grafação. Por exemplo, Amadio (1983) reporta uma série de incoerên
cias no alfabeto da língua Kandoshi (Jívaro). Essa língua possui os fone
mas pré-nasalizados /mb/ [mb- mp], /nd/ [nd"'"' nt], /ng/ [ng"'"' nk] 
representados na escrita pelos grafemas «b», «d», «g», respectivamente. 
Essas grafias foram mal selecionadas, pois os poucos alfabetizados Kan
doshi escrevem: 

Escrita dos alfabetizados Escrita oficial 

sondi, sonti e não sodi 'nome próprio' 
chovinda e não chovida 'nome próprio' 
simbisimbi e não sibisibi 'espécie de macaco' . 

e não 
. 

'meu coração' mang1 mag1 

O mesmo acontece com o fonema africado pré-nasalizado / nc/ , 
representado no alfabeto pelo dígrafo «li». Os Kandoshi escrevem izan-
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hi, 'esposa'; zovanchi, 'meu irmão' e não izalli e zovalli, que seriam 
a escrita 'correta' segundo a ortografia oficial elaborada para os Kan
doshi. (Mais detalhes e outros exemplos podem ser lidos em Amadio, 
1983.) 

Outro exemplo é a graf ação do fonema semiconsoântico velar / w / 
que, como assinalei anteriormente, ora é representado por «hu», ora 
por «V». Aqui é interessante reproduzir as explicações dadas sobre a 
emissão fonética desse fonema. Assim, segundo Larson (1966:93), na 
língua Aguaruna '' / w / pronuncia-se quase como hu castelhana, com 
uma exceção: diante de i pronuncia-se como o v de vaca". 

Por outro lado, na introdução da cartilha Kandoshi 'Kirak Nats
tayani' (ILV-MEP 1981), diz-se que o fonema /w/ escrito como «V» 
"pronuncia-se às vezes como o v castelhano e em outros casos como 
hu em Huánuco". 

Ora, nessas duas citações observa-se um desconhecimento da fo
nologia do espanhol, pois, como se sabe, não existe nesta língua um 
fonema fricativo labiodental sonoro / v /, o que há é um grafema «V» 
que é alografe do fonema oclusivo bilabial sonoro / b/ . 3 O que ocor
re realmente é que o fonema semiconsoântico / w/, presente em quase 
todas as línguas indígenas da Amazônia, manifesta-se alof onicamente 
por uma consoante fricativa bilabial sonora [~] precedendo as vogais 
palatais i, e e. Ou seja: / w / --+ [~] I - { ~ }. 

Outro problema na representação da escrita das línguas indígenas 
amazônicas é a falta de uniformidade na seleção dos grafemas comuns 
no interior das línguas de uma mesma família lingüística. Temos, por 
exemplo, o fonema oclusivo velar surdo /k/ simbolizado pelo grafe
ma «k» nas línguas Piro, Ashaninka do Pajonal, Machiguenga, mas 
como «C» e «qu» nas línguas Ashaninka do Perené, Nomatsiguenga 
e Yanesha, todas elas da família Arawak. Igualmente, a semiconsoan
te velar / w/ está representada pelo dígrafo «hu» nas línguas Kapana
wa, Marinawa e Shipibo, mas pelo grafema «V» nas línguas Amawa
ka, Kashibo, todas da família Pano. 

Como se pode observar, a falta de coerência na escolha das letras 
para a representação dos fonemas vislumbra o pouco interesse pela pa
dronização e intelectualização4 das línguas indígenas, isso porque, co
mo assinalei acima, a escrita das línguas indígenas representa simples
mente uma ponte para chegar à escrita da língua espanhola, objetivo 
central do Programa de Educação Bilíngüe que o Ministério de Educa
ção do Peru desenvolve em convênio com o Instituto Lingüístico de 
Verão. 
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Tendo levantado os principais problemas a respeito da graf ação 
das línguas amazônicas do Peru, considero importante para o desen
volvimento das línguas indo-americanas criar um sistema de escrita pan
letal5 ou proto-escrita (Householder, 1971) cuja função seja similar à 
escrita das línguas das sociedades "alfabetas". Essa forma de grafar 
representaria um grande avanço na padronização das línguas indíge
nas, o que seria uma forma de romper a barreira dos dialetos e dos 
possíveis nacionalismos ao interior das comunidades indígenas. Essa 
padronização permitiria, por sua vez, que as línguas indígenas desen
volvessem a função intelectiva que caracteriza qualquer língua padrão 
(Havránek, 1964), (Garvin & Mathiot, 1974). Postular uma escrita pan
letal não significa proibir ou abolir os dialetos locais, mas incentivar 
uma forma comum de escrita que resulte positiva para a vida política, 
cultural e econômica das nações indígenas. 

Mas, para lograr uma escrita pan-letal, é necessário superar as aná
lises simplesmente f onêmicas, considerando a fonologia das línguas co
mo nível mais abstrato em relação com a morf ofonologia e a sintaxe, 
tratando de recuperar a competência do falante nativo. Isso leva-nos 
a considerar que, ao elaborar uma escrita pan-letal, devemos priorizar 
os fatores estritamente lingüísticos de uma língua, e as possíveis variá
veis socioculturais a serem consideradas estariam subordinadas aos pri-

• me1ros. 
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NOTAS 

1 O convênio tem sido renovado várias vezes; o último foi em 1990 e permite ao IL V continuar suas 
atividades, no Peru, por dez anos mais. 

2 O princípio da transferência é descrito em Smalley (1964). O mesmo princípio é descrito por Pike 
(1938) como "preparação para a absorção dentro das culturas nacionais" . 

3 No Espanhol, o fonema /b/ é representado na escrita por «b» e «V». Não existe contraste entre 
/ b/ e / v/ no nível fonológico. 

4 Segundo Havránek (1964:6), por intelectualização de uma língua "we understand its adaptation 
to the goal of making possible precise and rigorous, if necessary abstract, statements, capable of 
expressing the continuity and complexity of thought, that is, to reinforce the intellectual side of 
speech. This intellectualization culminates in scientific (theoretical) speech, determined by the at
tempt to be as precise in exprcssion as possible, to make statements which reflect thc rigor of objec
tive (scientific) thinking in which the terras approximate concepts and the sentences approximate 
logical judgements". 

5 Assumir uma ortografia pan-letal é reconhecer que todos os falantes de uma comunidade lingüísti
ca falam a mesma língua (competência do falante). As variações dialetais locais e regionais são 
meras realizações de performance. 
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