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Práticas colonialistas e pesquisas de línguas indígenas 

Wilmar da Rocha D' Angel is (Universidade Estadual de Campinas) 

Há exatos 5 anos ( e1n 9 e 1 O de outubro de 1996) o Plenário do Con
selho Nacional de Saúde aprovou a Resolu9ao 196, que estabelece "diretri
zes e norn1as regulan1entadoras de pesquisa envolvendo seres hun1anos ". 

· Por ter orige1n na área de saúde, o docu1nento passou des/percebido, por 
1nuito tempo, aos pesquisadores de áreas das ciencias hu1nanas, entre as 
quais a lingüística. Como a questao aí envqlvida, sob seu principal aspecto, 
fundamentahnente é u1na questao ética e política, e nao um mero problema 
legal (de competencia das instancias reguladoras), pretendo tratá-la no que 
diz respeito a área de pesquisa COJTI línguas indígenas, que 110S toca 1• 

~ Resollu;ao 196 define pesquisa envolvendo seres humanos como 
''pesquisa que, individual ou coletiva111ente, envolva o ser hu111ano, de for
ma direta ou indireta, en1 sua totalidade ou parte dele, incluindo o n1anejo 
de inforn1a9oes e materiais " (11.2). O documento também incorpora o que 
refere co1no "os quatro referenciais básicos da bioética" - a saber: '.'au
tonon1ia, nao n1aleficencia, beneficencia ~ justü;a" (1) - e, no que 1ne pa
rece mais relevante para o debate que proponho, acerca de práticas colonia
listas, propugna o princípio do ''consentin1ento livre e esclarecido ", tenno 
que é assin1 explicitado no docu1nento: consenti1nento "livre de vícios (si
mula9iío, fraude ou erro), dependencia, subordina9ao ou intin1ida9ao, após 
explica9iío con1pleta e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 
objetivos, n?étodos, beneficios previstos, potenciais riscos e o incómodo 
que esta possa acarretar, forn1ulada e111 un1 tern10 de consentin1ento, auto
rizando sua participa9ao voluntária na pesquisa" (11 .11 ). Adiante, afinna
se que a eticidade da pesquisa implica J"1' "consentimento livre e esclareci
do dos indivíduos e a prote9iío a grupos vulneráveis e aos legaln1ente inca
pazes (autonon1ia) " (Hl. I ). 

Aqui está, para 1ni1n, u1n nó da pesquisa en1 sociedades indígenas 
(seja ern Li~1gi.iística, seja na Antropología): o qUé(Jefine, nas rela9oes entre 
um pesquisador branco e un1a co1nunidade indígena, un1a situa9ao de "au
tonomia" indígena, livre de vícios co1no a ''dependéncia, subordina9ao ou 
intimida9iío "? Para ficar nu1n exemplo: u1n pesquisador estrangeiro que, há 
algümas décadas, foi estudcff urna sociedadc xinguana (por decisao sua, 

1 Minha aten~ao foi chatnada para este documento pela lingüista Nina Virgínia de 
Araújo, colega de departamento no IEL-Unicamp. 
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sen1 qualquer contato comos índios), conseguiu as ·autoriza96es da Funai e, 
indo a carnpo, foi antecedido, na aldeia, por Cláudio Villas Boas, que entao 
ainda dirigia o "Parque". Muito tempo depois, quando se preparava para ir 
e1nbora, tendo concluído a principal parte da pesquisa e tendo conquistado 
a arn izade dos índios, o pesquisador perguntou-lhes o quefoi que Cláudio 
lhes tinha dito antes cj'k(e chegar. Cláudio dissera aos líderes da cornunidade 
que aquele pesquisador escreveria u1n livro e que ele, Cláudio, o leria, e 
que ficaria 1nuito zangado se descobrisse, ao ler o livro, que os índios tives
sern rnentido ao pesquisador branco. Pergunto: do que esta1nos falando 
aqui? De "inti1nida9ao" pura e si1nples; exatarnente o tenno que aparece na 
. , 
Resolu9ao 196. E aceitável isentar de reponsabilidade o pesquisador (nao 
aquele específico, 1nas qualquer pesquisador ern situa96es análogas), di
zendo que ele nao tem culpa do que outros disseram sem seu consenti1nen-

. to? Mas, como caracterizar esse " nao consentimento"? Ele nao sabia que 
e·ra o poder dos hon1ens brancas, de seu Estado, de sua polícia, de seus 
empreendi1nentos rnissionários, de seu cornércio, de suas bugigangas, etc., 
enfim, o " poder dos brancas", do qual o pesquisador faz parte, que torna 
seu trabalho de pesquisa "naturalinente" aceito ern sociedades con10 aque
las? 

Albert Me1n1ni, nurn livro que deveria ser leitura obrigatória e1n cur
sos de lingüística e de antropologia, questiona a possibilidade de algué1n 
viver tuna situa9ao colonial se1n estar ern un1 dos pólos: do colonizador ou 
do colonizado. Numa passagern, aponta os pequenos "privilégios" que pas
sarn des¡percebidos: 

"{ .. )o privilégio ¿ un1 negócio relativo: n7ais ou n7enos, porén1, 
todo colonizador é privilegiado, pois o é comparativamente e 
en1 detrin1ento do colonizado. Se os privilégios dos poderosos 
da coloniza<;iío siío ostensivos, os privilégios 111iúdos do peque
no colonizador, n1esn10 o n1enor de todos, siío n1uito nun1erosos. 
Cada gesto de sua vida quotidiana se beneficia de un1a vanta
gen1 reconhecida. Te111 problen1as con1 a lei? A polícia e mesmo 
a justü;a ser-lhe-iío n1ais clen1entes. Ten1 necessidade de servi
<;os da adn1inistra<;iío? E/a ser-lhe-á 111enos en1bdra<;osa ( ... ) 
Procura un1 en1prego? Precisa passar en1 utn concurso? Luga
res, pastos, ser-lhe-iio antecipadan1ente reservados, as provas 
seriio na sua Un gua ( .. . ) 
11Finaln1ente, n1esn10 que nada pe<;a, n1esn10 que de nada preci
se, basta-lhe aparecer para ser recebido con1 o preconceiio fa
vorável de todos aqueles que tén1 importáncia na colónia; e 
1nesn10 dos que nií1J a tén1, pois se beneficia do preconceito fa
vorável, do respeito do próprio colonizado que !he concede 
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' 
mais que aos nzelhores dos seus; que ten1,· por exen1plo, n1ais 
confianr;:a na sua palavra do que na palavra dos seus. É que ele 
possui, de nascenr;:a, un1a qualidade independente dos seus nié
ritos pessoais, da sua classe objetiva: é n2en1bro do grupo dos 
colonizadores, cujos valores reinanz e dos quais participa( ... ) "2 

É disPo:;ue estou falando: de uma situa91ío colonial a _qua! estiío 
submetidas as sociedades indígenas no Brasil, subordinadas a u1n Estado 
estrangeiro do qua! so1nos parte. É so1nente tuna situac;ao colonial que per-
1nite a algué1n (de urna univers·idade brasileira ou estrangeira) colocar u1n 
dedo sobre o 1napa, apontai1do u1n lugar que nunca viu, onde 1nora1n p9 ro-
as que nunca cogitara1n da sua existencia, e dizer: "é aquí que eu vou pes
quisar; sao esses que vou estudar; é essa,língua que eu vou analisar ". 

Podería1nos nos perguntar: por qlle algué1n se interessa por destrin
char os arranjos de casa111ento, as relac;oes extra-conjugais e as práticas de 
favor sexual en1 tuna sociedade indígena de 200 indivíduos na An1azónia, 
1nas ningué1n se ocupa de destrinchar os arranjos de casa1nentos, as rela
c;oes extra-conjugais e as práticas de favor sexual, diga1nos - para contra
por co1n u1n exe1nplo - , da co1nunidade judaica da capital paulista? 

Rosiska e Miguel Darcy de Oliveira escreveran1 que "sao se111pre os 
oprin1idos e os contestatários que sao identificados, analisados, quantffi
cados e progran1ados de Jora pelo opressor ou aquel es que o representan1. 
sao sen1pre aqueles que detén1 o saber e o poder social que, con1 o auxílio 
dos instrun1entos científicos, detern1inan1 unilateraln1ente o que, co1110 e 
quando deve ser pesquisado e que decide111 sobre o destino a ser dado ou o 
uso a ser jeito dos resultados da pesquisa ".3 

O PRINCÍPIO MISSIONÁRIO 
Há poucos 111eses, nu1n debate - durante o IV Encontro sobre Leitu

ra e Escrita en1 Sociedades Indígenas, evento que se realiza a cada dois 
anos durante o COLE (Congresso de Leitura do Brasil) - tive oportunida
de de colocar algu.1nas objec;oes ao "princípio 111issionário" . Que1n 1ne ouvia 
certa1nente pensou que eu estava nie referindo só e sin1ples1nente as práti
cas 1nissionárias de proselitis1no religioso. E1n alguns aspectos, de fato 
referi-1ne especifica1nente a elas: por exe1nplo, quando questionei, no prin-

2 Metnmi, A. 1977. Retrato do Colonizado precedido pelo Retrato do Colonizador. 
(2a. ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp. 27-28. 
3 Qlivejra, R.O. e M.'D. Oliveira. 1988. Pesquisa social e a9ao educativa: conhecer 
a realidade para poder tran~formá-la. Em: C.R. Brandao (org.). Pesquisa Partici
pante. (7ª ed.). Sao Paulo: Brasiliense, p.18 - grifos meus. , 
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cípio rnissionário, a fal sa defesa da liberdade ppra os povos indígenas esco
lherem u1na religiao ou cren9a, pelo direito d1éteS'conhecerem a "verdade" 
levada pelo 111 issionário. A falsidade está no fato de que, por princípio, a 
"Verdade" está como missionário; nao se assume, em hipótese alguma, que 
a "Verdade" possa estar corn os índios, e o rnissionário jamais está aberto 
para converter-se a verdade deles. 

No entanto, tninhas observa96es sobre o " princípio miss ionário" nao 
se esgota1n en1 crítica as 1nissoes religiosas. Características do "princípio 
1nissionário" també111 se apresentam etn iniciativas seculares, academicas 
ou nao. E o principal motivo é, exatamente, o de terem ern comu1n, nesses 
casos, u1na perspectiva colonialista. Certo tipo de ernpreendirnento acade
tnico (ou con1 decisiva participa9ao de universidades), rnes1no que nao 
voltado a anunciar urna " Verdade", te1n em cqrnum corn a missao religiosa 
essa característica ,central: a1nbos sao en1preefldiinentos decididos em un1a 
sociedade de 1naior poder (1nilitar e económico), dirigidos a urna sociedade 
de 1nenor poder (e, e1n geral, já fragi 1 izada en1 vários aspectos) e 
diretan1ente relacionados aos interesses de quen1 to1na a iniciativa, e nao da 
sociedade alvo dela4

• 

E em certos casos, quando se alega que o en1preendi1nento é do inte
resse da sociedade a que se dirige, nao foi ela, tnas a sociedade do1ninante 
que1n disse qual era aquele interesse. Aquí, por exe1nplo, incluem-se as 
iniciativas de "escola" decididas fora das co,nunidades indígenas e dirigi
das a e las: nesses casos, sao os ' brancos' que acharn que os 'índios' preci
sam escola5

• 

Poderia objetar-se que, se alguém critica a iniciativa que, de fora da 
l sbciedade indígena, se prop5e a intervir nela "para o seu be1n", ta1nbé1n 

está, de fora, intervindo para dizer o que nao é bom para ela. Nesse caso, 
diriarn, por que nao deixar que eles decidarn, depois de "ouvir" a proposta? 

4 Em um texto inédito, há dez anos, escrevi: ''Toda nússao supoe ( ... ) um PONTO 
DE PARTIDA que, ou será ACIMA do ponto de chegada, e portanto, SUPERIOR; 
ou será um ponto MAIS AVAN(:ADO (na história, na tecnologia . .); ou um ponto 
CENTRAL em rela9ao aos periféricos. Na melhor hipótese, quefossem dois pontos 
equidistantes (de partida e de chegada), o PONTO DE PARTIDA gozaria ainda da 
PRIMAZIA DA INICIA TIVA, que implica em ser um ponto melhor situado, de onde 
se descortina melhor· o inundo" (W. D' Angel is. "Para entender a missao". Campi
nas, 1990). 
5 No recém-aprovado Plano Nacional de Educa9ao, a sociedade dominante define 
que em dez anos, em toda comunidade indígena haverá oferta "de programas edu
cacionais equivalentes as quatro prime iras séries do ensino fundamental" (Lei 
10.172/200 l ). 
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Bem, essa é exatamente a essencia da defesa do "princípio missionário": / 
eles tem o direito de .ouvir a "Verdade" e recusá- la. 

E aquí volta1nos ao texto da Resoluc;ao 196 e as quest5es acima le-
vantadas: quando podemos saber que ternos, numa situac;ao colonial, con
sentimento "livre de vicios, dependéncia, subordinar;iio ou intilnidar;iio "? 
Um missionário chega a urna aldeia levando um barco, tnunic;ao a vontade, 
rn · . "'angas, fac5es, rnachados, rernédios e pede para ser aceito e para pregar 
sua 1nensagern. A co1nunidade fragilizada aceita. Pode1nos falar de "con-
sentbnento livre e esclarecido"? E se nao for 1nissionário, rnas u1n lingüis
ta, co1n os " presentes" recornendados e1n algurn curso ou 1nanual (colonia-
lista) de pesquisa de ca1npo? . · 

De rn in ha perspectiva, por exe1nplo, naquilo que 1nuitas vezes foi . 
to1nado corno "tarefa urgente" da Lingüística no Brasil, toda pesquisa que 
se anuncia destinada a "salvar línguas em~extin9ao" só tem justificativa, do 
ponto de v.ista ético, se usada co1no pretexto para obter recursos e fonnas 
de reconhecirnento para o fortalecirnento das !utas e iniciativas de urna 
comunidade ou grupo étnico por sua sobrevivencia física, cultural e identi
tária. Caso contrário, pesquisas desse tipo retletern um viés que se julga 
justificado pela tarefa do " último registro", e que parte de outro pressuposto 
missionário:. o da missao da ciencia, identificada como principal locus de 
conheci1nento. Por essa prernissa, urna língua indígena é relevante se é 
conhecida da ciencia, e conhece-la é mais irnportante que o destino d~ti-
edade que a fala. ~ 

LÍNGUA, CONHECIMENTO TRADICIONAL E 
A r 

PATRIMONIO GENETICO 
Alé1n de defender que a Resoluc;ao 196 do Conselho Nacional d{sa: 

. úde deve ter validade também para as pesquisas ern ciencias hurnanas (até 
que nao tenhamos nossa própria regulac;ao, consensuada entre lingüistas, 
antropólogos, sociólogos, etc.), desejo chamar a atenc;ao para um outro 
documento, esse co1n forc;a de Lei, que diz respeito diretamente a conheci
mentos de sociedades indígenas, nos quais entendo incluir-se o conheci
mento lingüístico. Trata-se da Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho 
de 2000, que "dispoe sobre o acesso ao património genético, a prote<;iio e 
o acesso ao conhecimento tradicional associado ". 

De fato, exige-se aqui um certo "cálculo indireto" para se entender 
que essa 1nedida provisória abarca també1n as línguas indígenas, rnas rne 
proponho a defender esse ponto. Veja1nos o que diz a lei: "Esta Medida 
Provisória dispoe sobre os bens, os direitos e as obrigar;oes relativos ao 
acesso a con1ponente do patriniónio genético existente no território nacio-
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· na/( ... ), ao conhecin1ento tradicional a ele associado e relevante a conser
va<;iio da diversidade biqlógica ( ... ) " (Art. 1 º). r Adiante, define a leí que "conhecin1ento tradicional associado " é 'infor
n1ar;iio ou prática individual ou coletiva de co111unidades indígenas ou co-
111unidade local, con1 valor real ou potencial, associada ao patrin1ónio 
genético " (Art. 7°, 11). Sobre esse conhecimento, diz o Art. 8°, parágrafo 
1 º, que "o Estado reconhece o direito que as co111unidades indígenas e 
coniunidades locais tén1 para decidir sobre o uso de seus conhecin1entos 
tradicionais associados ao patrin1ónio genético do País " . 

l~ A questao que se coloca é que.in define e co1no define: (i) o que é co
f / nheci1nento; (ii) qual ou quais tipos de conheci1nento sao "associados ao 

património genético". Vi1nos que o Art. 7º restringe ''conhecin1ento tradi
cional" a ''infor111ar;iio ou prática individual ou coletiva". Conhecitnentos 
sobre urna língua, seu vocabulário, suas fonnás gramaticahilente aceitas ou 
nao, e tudo o que se relaciona ao seu uso, segura111ente é, ta1nbé1n, "infor-
111ar;iio " ( daí, tal vez, o tenno "informante"). Por outro lado, u111a língua é 
parte das práticas sociais, nas quais ela se trans1n ite, se transfonna e se 
constrói historica1nente ( daí a expressao "praticar tuna língua"). Em resu
mo, se "conheci1nento tradicional" é inforn1ar;iio ou prática individual ou 
coletiva, línguas indígenas sao, indubitavelmente, conhecimento tradicio
nal. Resta perguntar se podemos qualificá-las co1no conhecimentos tradi
cionais "associados ao patrin1ónio genético". 

Ora, sabe1nos que a rela9ao entre língua e cultura6 nao é de causa e 
efeito: a língua nao conforma a cultura, e vice-versa. A língua é, de fato, 
u1n dos con1ponentes da cultura, 1nas u111 especial, porque é o 1neio pelo 
qua! cada novo 111e1nbro da sociedade acessa a cultura historica1nente cons
truída. A rela9ao dialética aquí é inegável: língua e cultura se constróem 
si1nultanearnente, rnutuarnente. l Assitn, quando u1n sábio Kaingang dizque u1na espécie vegetal é "régre" 
de urna outra, isso é um tipo de conheci1nento que tern tudo a ver co1n a 
língua e1n que foi construído. Nao que seja intraduzível, 1nas urna tradu9ao 
(concisa) ao Portugues dernandaria, nesse caso, um pequeno texto de urnas 
500 palavras. 

E as chamadas taxionon1ias de folk, as classifica96es indígenas para 
o reino anitnal e vegetal, sao ou nao conheci1nento lingüístico associado ao 
patrimonio genético? Por exernplo, quando os Kaingang colocam e1n rela-
9ao clanica duas espécies vegeta is, ou urna planta e u1n animal (<ligarnos, 
ambos rá ror), isso nao será reconhecido co1no conheci1nento tradicional? 

6 Aqui operando co1n U1na distin~ao clássica, originada da abordage1n da Hngua 
como fenórneno autóno1no. 
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E se o for, nao é conheciinento ta1nbé1n lingüísti'co? E se o investigarmos, 
nao nos revelará conheci1nento relacionado ao patri1nónio genético? e E que conheci111ento tradicional associado ao patri1nónio genético nao se 

. revela na rela9ao lingüística, e1n Kaingang, para os termos pyi1, pyñkakrii. e 

pyñkakrii.-111ág7? Algo reiacionado aos re1nédios que se usa1n contra pica
das? Ou na rela9ao lingüística entre os nornes de tantas árvores cotnojwó e 

fw , '8 k - k - - , . k - - k - h9 ? oxa , ou entano, entyto1, enten e entan . 

PESQUISAR OU NÁO PESQUISAR 
Este texto nao é netn pretende ser utn "libelo contra a pesquisa". Mas 

quer dizer, cotn clar.eza, que há pressupostos colonialistas e111 práticas aca
demicas consagradas, cujo debate se cost.u1na evitar. E. o debate das rela-
95es entre ética e pesquisa e1n línguas indígenas tornou-se ainda rnais ne
cessário e inadiável nos últimos anos, quando universidades e suas agencias 
financiadoras de pesquisa tern proporcionado a fonna9ao de lingüistas para 
atua9ao em empreendi1nentos missionários evangélicos. 

C Por tudo o que se disse, julgo oportuno apresentar duas propostas a esse .._ 
-- encentro do GT Línguas Indígenas da ANPOLL: 

1, Que todo projeto de pesquisa com línguas indígenas seja submeti-, 
do, dentro da Universidade que o abriga, ao respectivo 1Comite de Etica ern 
Pesquisa. · 

2: Que esse encentro aprove e encaminhe a A6RALIN a proposta de 
cria9ao de tuna co1n i-ssao naciónal para ·etabora9ao de tuna 1n in uta de Carta 

. , . 
de Princípios Eticos da Pesquis~ Lingüística no Brasil, a ser amplamente 
divulgada e debatida em encotitros de lingüistas nos próxi1nos 2 anos, para 
ser en tao votada em Assetn bléia da entidade. 

7 Cobra, lacraia e escorpiao. 
8 Cedro e can jarana 
9 Marmeleiro-do-mato, canela-pinha, canela-guaicá e rabo-de-bugio. 
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