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A chegada do colonizador as terras americanas ocasionou u1n desas
tre sem precedentes para a história dos povos que já habitavam as terras do 
continente. Os conflitos deflagrados entte as duas cultl,lras geraram u1na 
significativa e progressiva redu'9ao desses povos e conseqüente1nente das 
línguas fafadas pelos mesmos. As primeiras áreas de contato e, por conse
guinte, de conflitos, foram as regioes Nordeste e Sudeste do Brasil, onde o 
processo desencadeou perdas sócio-culturais e lingüísticas irreparáveis. Nas 
regioes Norte e Centro-Oeste, por terem tido urna coloniza9ao tardia, como 
é o caso do estado do Acre, esse processo foi retardado, assim como as 
conseqüencias derivadas do choque cultural resultantes das frentes de ex
pansao económica, que ocorrera1n a partir do século passado . . 

No Brasil, as primeiras tentativas de siste1natiza9ao de escrita para as 
Iínguas indígenas foram realizadas pelos missionários (católicos) que, base
ados nas ' ortografias' das línguas européias - a portuguesa e a espanhola 
- empregaram a língua escrita como mais u1n. instrumento de catequese· ou 
doutrina9ao religiosa. O conhecimento e o uso das línguas indígenas, por
tanto, serviam como suporte para a transmissao da religiao e da cultura do 
colonizador. Muitas podem ser as avalia9oes sobre o ' modus operandi' ou 
os objetivos alcan9ados por esses missionários, mas nao vamos nos deter 
nas mesmas. O que de fato nos interessa apresentar é que estes sistemas 
ortográficos eram urna imposiyao de um agente externo e mais um meca
nismo de do1nina9ao sobre as culturas indígenas. Fato que, certamente, 
perdurou ao longo da história do contato entre os índios e nao-índios. 

Este trabalho tem por objetivo descrever o processo escolar vivenci
ado por alguns povos indígenas do Acre e discutir o papel do lingüista nos 
cursos de fonna9ao dos professores indígenas. Antes disso, porém, preten
demos situar em poucas linhas o contexto e1n que se encontra inserido o 
Projeto: 'Urna experiencia de autoria ', lugar em que estas discussoes acon
tecem. 

O Estado do Acre possui treze grupos etnolingüísticos, tres famílias 
lingüísticas (Pano, Aruák e Arawá) e urna popula9ao indígena de cerca de 
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dez mil índios. Inicialmente formulada pelas comunidades indígenas, espe
cialmente os Kaxinawá, no início da década de oitenta, a proposta de cons
truyao da escota indígena do Acre foi d~corrente de urna demanda que foi 
se estruturando a medida em que os grupos indígenas iam se conscientizan
do da explorayao económica conduzida por alguns segmentos da sociedade 
nao-índia. A demanda inicial resultou na organiza9ao de um curso, com 
dura9ao de tres meses, para a forma9ao de professores e agentes de saúde . , 
indígenas, por parte da CPI-AC (Comissao Pró-Indio do Acre), u1na in·stitu-
i9ao nao-governamental que desde 1979 vinha apoiando os grupos indíge
nas nas lutas pela terra, educai;ao e saúde. Este curso teve início e1n feverei
ro de 1983 e contou com a presen9a de vinte e cinco índios das etnias Ka
xinawá, Katukina, Manchineri, Apurina, Yawanawá e Jamináwa. 

Desde o início, o Projeto de Educa9ao da CPI-AC desenvolveu-se de 
maneira autónoma, mas foi gradualmente interagindo com os sistemas pú
blicos de ensino. Já no segundo ano de sua execuyao conseguiu financia
mento de origem nacional e internacional nao só para a realiza9ao do refe
rido curso de forma9ao, bem como para a publica9ao das cartilhas de alfa
betiza9ao e assessoria aos professores índios em suas respectivas comuni
dades. 

Os primeiros cursos foram destinados a alfabetiza9ao em língua por
tuguesa e a reflexao sobre a emergencia das futuras ortografias das 1 ínguas 
indígenas. Já no 111 Curso de Formayao, em 1986, a Jingüista Ruth Maria F. 
Monserrat, entao assessora do projeto, em decisao conjunta comos profes
sores indígenas, estabelece os alfabetos para as línguas Kaxinawá, Jaminá
wa e Katukina. Em seu relatório de 1987, ela descreve o momento: "com 
ininha assessoria técnica, utilizando e/ou adaptando as propostas ortográfi
cas já existentes, feitas pelo Summer lnstitute of Linguistics ou pela New 
Tribes of Brazil. Devido a ausencia de análises lingüísticas mais aprofun
dadas, o passo seguinte na cria9ao de escritas para línguas ágrafas, qual 
seja, a separa9ao gráfica dos elementos - que depende em larga medida do 
estabelecimento prévio das classes lexicais existentes -, está sendo resol
vido intuitivamente pelos professores índios, provavelmente sob influencia 
(sic) das regras do portugues escrito, que eles aprenderam primeiro" (Mon
serrat, 1987: 2). Além disso, foi elaborada urna lista vocabular com 155 
itens em portugues, obedecendo a certos universos temáticos preestabeleci
dos. Dois aspectos se destacam no relatório da lingüista'. o primeiro é a 
referencia aos alfabetos já existentes, propostos pelas missoes religiosas, e 
em uso pela comunidade, o qQe geraria em alguns casos um certo contlito 
entre os sistemas ortográficos propostos e a _referencia ao alfabeto por1 u
gues na op9aq grafemica feita pelos professores índios, e o segundo, a ... a-
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rencia, no Brasil, de estudos lingüísticos, o que dificultou o estabelecimen-
to do alfabeto para as línguas. · 

Em 1988, a lingüista Adair Pimentel Palácio, da UFPE, passa a as
sessorar o projeto na área de lingüística e dar continuidade a discussao so
bre os alfabetos das línguas, ainda sem contar com análises lingüísticas 
sobre as línguas dos povos participantes do processo, o que só viria a acon
tecer e1n 1992 com urna disserta9ao de mestrado sobre a fonologia da lín
gua Poyanáwa e, no ano seguinte, sobre a fonologia da língua Shawadáwa. 

Na década de oitenta Rodrigues (1986: 77) afirmava que "o Acre, 
onde se fala a maioria das línguas da família Pano, continua sendo a regiao 
brasileira menos pesquisada por lingüistas e antropólogós". O 1nes1no nao 
acontecia nos países vizinhos Peru e Bolívia, onde a investiga9ao lingüísti
ca possibilitou a documenta9ao/registro e ,conseqüente ado9ao de sistemas 
alfabéticos para as mesmas. O fato é que línguas como Kaxinawá, Ashe
ninka e Jamináwa, as duas primeiros no Peru e a últi1na na Bolívia, possu
em siste1nas de escrita desde os anos sessenta. Este fato gera conven9oes 
diferentes para as línguas citadas, de acordo com a influencia que a língua 
majoritária destes países exerce na . elabora9ao de sistemas ortográficos, 
ocasionando a curiosa situa9ao de falantes dessas l ínguas serem proficien
tes nos dois sistemas de escrita adotados nos respectivos países. 

Urna das dúvidas levantadas, por exempJo, refería-se a representa9ao 
da consoante glotal ou velar surda. Os K~xinawá do lado peruano, como já 
<lito, já dispunham de um sistema ortográfico criado por missionários, que 
representava o fonema pela letra 'j ', que nao era do agrado dos Kaxinawá 
do lado brasileiro, que queriam a letra 'r'. Alguns defendiam que a repre
senta9ao fosse com 'r' apenas, outros preferia1n 'rr', 1nas ningué1n do lado 
brasiJeiro admitía o uso do 'j', que era do espanhoJ. Após as discussoes, os 
Kaxinawá resolveram que no Brasil registrariam o fonema através da letra 
'h'. Estas experiencias nos ensinaram muito sobre atitudes lingüísticas e 
sobre os fortes valores étnicos dos professores indígenas. Nao há dúvida 
que outras manifesta9oes culturais sao muito importantes para a coesao de 
um,, g_rupo, mas a língua :detém toda a simbo logia cósmica do mundo das 
pessoas qúe a usam e exerce sobre etas um poder de resistencia inigualável. 

Este é apenas um exemplo que serve para ilustrar como se deu todo o 
processo de ado9ao da ortografia para as línguas indígenas, que foi estimu
lado e apoiado desde os primeiros consultores vinculados ao projeto e vem 
sendo amadurecido ao longo dos anos, o que gera um contínuo processo de 
ordenamento desses sistemas resultante da prática pedagógica dos professo
res índios, do uso e conseqíiente reflexao sobre a ortografia adotada, além, 
é claro, de u1n maior conhecimento sobre as línguas, que vem paralelamen-

. . .. 
te ~e-désenvolvendo ao longo das sucessivas etapas do curso de fonna9ao, 
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que come9ou a contar com a nossa participa9ao a partir de 1991, com a 
disciplina de Línguas Indígenas . 

. Todo o processo de discussao e' conseqüente proposic;ao de sistemas 
de escrita para as línguas indígenas participantes do projeto se pautara1n em 
tres aspectos: simplicidade, economia e adequac;ao na codificac;ao. De mo
do que se fizesse um balanc;o entre as necessidades do leitor e as necessida-

. des do escritor (Mori, 1997: 26). Estes aspectos se1npre foram os norteado
res da discussao sobre quais os símbolos ou grafemas a serem adotados. 

Esta instancia política e pedagógica vem sendo vivenci.ada ao longo 
dos anos em que o projeto de educac;ao que vem sendo implementado junto 
as comunidades indígenas. A partir de 1990, comec;ou a se desenhar a ne
cessidade de proposic;ao curricular que ao 1nesmo te1npo em que observava 
o passado apontasse para o futuro. O currículo de formac;ao de professores, 
ainda em forma9ao, comec;ou a ganhar fei9oés legais a partir da apresenta
c;ao de urna proposta curricular bilíngüe e intercultural ao Conselho estadu
al de Educa9ao do· Acre. Tal proposta foi aprovada em 1993 e neta está 
contida toda urna reflexao acumulada ao longo de todo o processo, to1nan
do por base princípios de ordem antropológica, lingüística, pedagógica, 
histórica, etc, que dao sustentac;ao conceitual a referida proposta. 

Tal proposta curricular busca atingir dois objetivos: a forma9ao do 
professor, enquanto aprendiz das capacidades relacionadas a aquisic;ao de 
conhecimento das disciplinas do ensino fundamental e médio; bem como 
garantir paralelamente a esta formac;ao, o desenvolvimento de competen
cias relacionadas a sua capacitac;ao profissional como docente. "Tais capa
cidades pedagógicas e profissionais devem levar em conta tanto a diversi
'dade étnica e lingüística dos atores( ... ) como a heterogeneidade das. formas 

. de apropria9ao e criac;ao da chamada "cultura escolar" por cada u1n dos 
sujeitos individuais que compoem a comunidade de professores índios do 
Acre." (CPI-AC, 1993: 12) 

Se por um lado, o professor adquire novas competencias, conheci
mentos e· h:ábilidade~, por outro lado é estimulado a reelaborar atitudes e 
valores que estao permanentemente em jogo no exercício da profissao, O 
perfil ·do professor índio deverá ser o de mediador e facilitador da aprendi
zagem_dos alunos e criador de estratégias de planejamento, registro e avali-

- ayaO adeqtJado.s a cultura.e a dinamica social de seu grupo 
.. A proposta curricular compreende todas a disciplinas do núcleo co-' , 

mum, bem como as específicas para a formac;ao do magistério. Para esta 
apresentac;ao, nos deteremos apenas na área de línguas e 1 iteraturas corres
pondentes, mais específicamente a sub-área das línguas indígenas. A pro
posta curricular de línguas baseia-se no levantamento dos conteúdos minis
trados ao longo dos dezessete cursos de formac;ao e nas conversas com os 
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professores índios sobre os conteúdos dessas disciplinas, para o levanta-
mento das eventuais ·)acunas apresentadas. , 

"O estudo da Area de línguas visa a aquisi9ao e o desenvolvimento 
de u1na co1npetencia bilíngüe ou multilíngüe entre os membros das diversas 
etnias, através da apropria9ao crítica e criativa de valores, habilidades e 
conhecimentos relativos as diversas línguas." (CPI-AC, 1993: 4). 

Neste contexto, o processo de reordenamento dos sistemas ortográfi
cos, co1no anteriormente descrito, garante a possibilidade de urna constante 
reformula9ao, caso as escolhas anteriormente feitas nao continuem satisfa
tórias. Por outro lado, a ado9ao de siste1nas ortográficos aponta nao apenas 
para o hoje, para o agora, para o 1no1nento sócio-histórico que a língua e os 
falantes estao vivenciando, que reflexoes estao produ'zindo, etc., mas, e, 
sobretudo, para o futuro, mesclado de incertezas e esperan9as e de como as 
escolhas feitas pode1n colaborar para ·a 1nanuten9ao ou revitaliza9ao 
lingüística; de acordo com as perspectivas internas de cada grupo. 
Atualmente, a rnaioria das línguas indígenas já possui conven95es 
ortográficas em pleno uso. 

A , 
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